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nauczyciele
zsP w mąkolicach
skarżą się na dyrektora. str. 5

W ten weekend
łowicz zaprasza

Polska ich kusi
wysokimi zarobkami

na Ł Festival. str. 24

– reportaż o ukraińcach. str. 20

Głowno|Fałszywyalarmnazalewie

Poszukiwanie topielca,
którego nie było
Niepotrzebna akcja szukania topielca
na zalewie Mrożyczka, we wtorek, 18 sierpnia,
postawiła na równe nogi strażaków i policjantów
w liczbie blisko 30 osób.
lilianna jóŹWiak
-staszeWska
lila.staszewska@lowiczanin.info

Do Głowna ściągnięta została
nawet specjalistyczna grupa wodno-nurkowa z Łodzi. Przeczesywane było nie tylko dno zbiornika, ale i teren wokół niego, po to,
by po trzech godzinach zakończyć
szeroko zakrojoną operację, bo
alarm okazał się... fałszywy.
Sygnał o tym, że prawdopodobnie ktoś utonął w głowieńskim

zalewie, na straż pożarną dotarł
o godz. 19.43. Osoba, która dzwoniła, swoje podejrzenia oparła na
tym, że widziała mężczyznę, który najpierw pływał w okolicy dzikiej plaży usytuowanej od strony
galerii handlowej, a po pewnym
czasie zniknął z jej pola widzenia. Na miejsce zadysponowano
7 zastępów JRG PSP, 4 zastępy
OSP, pojawiła się również policja. Woda, w miejscu, które podała osoba alarmująca, nie należy do
głębokich. Jednak ze względu na
powagę sytuacji, służby ratownicze założyły najbardziej skrajny

scenariusz, w którym ktoś rzeczywiście mógł utonąć. Po zwodowaniu łodzi strażacy ze Strykowa, a po krótkim czasie również
z Głowna, zaczęli przeszukiwać
dno zalewu na odcinku od plaży
do mostu. W ruch poszły wodery
i bosaki, ale bez rezultatu. Na niczym spełzła pomoc dwuosobowej ekipy Specjalistycznej Grupy
Ratownictwa Wodno-Nurkowego
„Łódź 10”. Niczego nie znaleziono ani w zaroślach wokół zalewu,
ani na brzegu, choć spodziewano
się, że skoro ktoś wszedł do wody,
to wcześniej musiał gdzieś pozostawić swoje ubrania. Przez blisko
3 godziny nie dawano jednak za
wygraną, tym bardziej, że osoba,
która zgłosiła podejrzenie utonięcia, nawet już w rozmowie z policją, przeprowadzanej na miejscu,

cały czas podtrzymywała swoją
wersję. Brak rezultatów poszukiwań na wodzie i na lądzie, brak
zgłoszeń od innych osób o zaginięciu i późna pora spowodowały,
że po godz. 23.00 ostatecznie zakończono akcję.
Zaangażowanie sił i środków,
jak na mały zalew w Głownie,
ogromne: 12 strażaków ochotników, 7 strażaków zawodowców,

Służbyratownicze
założyły
najbardziejskrajny
scenariusz.

Święto Głowna

Margaret,
Piersi i wiele
innych atrakcji

2 nurków, 3 samochody gaśnicze, 3 samochody rozpoznawcze,
2 łodzie motorowe – to tylko po
stronie straży pożarnej. Dodatkowo na miejsce policja wysłała
5 funkcjonariuszy. Wszystko
okazało się niepotrzebne, bo topielca nigdy nie było. Czy 61-letnia mieszkanka Głowna, która
sprowokowała całe to zamieszanie, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności?
Z informacji, jakie wczoraj,
19 sierpnia, udzielił nam Cezary
Szczerbiak, komendant Komisariatu Policji w Głownie, wynika,
że policja prowadzi obecnie w tej
sprawie czynności wyjaśniające
w kierunku art. 66 kodeksu wykroczeń, zagrożonego karą aresztu, ograniczenia wolności lub
grzywny do 1,5 tys. zł.
ljs

Głowno |PiknikRodzinnynadMrożyczką
Za nami kolejna odsłona
„Kreatywnego lata
rodzinnego” nad zalewem
Mrożyczka w Głownie.
Po klimatach westernowych
i żeglarskich, teraz
przyszedł czas na...
wyprawę w kosmos.
Do astronomii i podróży kosmicznych nawiązywały przygotowane przez animatorów gry
i zabawy. Podczas warsztatów
plastycznych można było z różnych surowców stworzyć model
rakiety. Nie zabrakło też zabaw
ruchowych i tanecznych. Sporo emocji wzbudziły pojedynki

drużynowe, jak np. złożony z pięciu konkurencji pojedynek dzieci
kontra rodzice.
– Jest fajnie, bo zabawy są zróżnicowane i ciekawe, na przykład
„gąsienica” – mówiła nam jedna
z uczestniczek dziecięcej drużyny
w konkursie, Martyna Bielecka
ze Stanisławic. – Poziom trudności zadań w konkursie był taki sobie... nie były ani specjalnie trudne, ani łatwe.
– To fajne miejsce, żeby spędzić
tu taki wakacyjny weekend – dodaje Dawid Pietrzak z Brzozowa.
Kolejny piknik rodzinny w tym
miejscu już w najbliższą niedzielę.
Tym razem motywem przewodnim będą loty samolotami.
tm

tOMaSZMatuSiak

Kosmiczna zabawa

Szalone i oryginalne tańce na plaży nad mrożyczkąpodczasjednegozwielukonkursów.

Już w sobotę, 22 sierpnia,
o godz. 15.00, na terenie zielonym przy ul. Zgierskiej rozpoczną
się obchody Święta Miasta Głowna. Wśród atrakcji m.in. koncerty
Margaret oraz zespołu Piersi.
Święto Miasta połączone będzie z piknikiem rodzinnym
w klimatach brazylijsko-hawajskich. Atrakcje rozpoczną się
o 15.00. Przewidziane są: warsztaty bębniarskie i plastyczne, tropikalna wyspa dla najmłodszych,
fotobudka, w której będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, dmuchany dart (gra w rzutki),
bramka celnościowa, dmuchane
limbo (poprzeczka, pod którą trzeba przejść nie schylając się, a wyginając plecy do tyłu) czy też możliwość pogrania na konsoli X-Box
Kinect. Po terenie będą chodzić
animatorzy przebrani za bajkowe
postacie. Tradycyjnie na placu rozbije się też wesołe miasteczko.
Chętni będą mogli przypatrywać się pokazom łączącej elementy tańca i sztuki walki capoeiry,
tricków piłkarskich, trialu rowerowego oraz zumby.
Jedną z głównych atrakcji ma
być Turniej Rodzin, w którym sześcioosobowe zespoły zmierzą się
ze sobą w konkurencjach sprawnościowych, ale też i sprawdzających wiedzę o Głownie.
O godz. 18.00 na scenie pojawi
się pierwsza gwiazda wieczoru.
Będzie to młoda wokalistka i blogerka Margaret. Nie ulega wątpliwości, że jej największy hit to królujący w rozgłośniach radiowych
w 2013 roku utwór „Thank You
Very Much”. Margaret ma też
na swoim koncie autorstwo hymnu ubiegłorocznych Mistrzostw
Świata w siatkówce mężczyzn pt.
„Start a Fire”. Nagrała jeden studyjny album – „Add the Blonde”
– wydany w 2014 roku.
Występ drugiej gwiazdy zaplanowany jest na 20.00. Wtedy to
na scenie pojawi się zespół Piersi.

str. 7

Dmosin|Dyrektorskanominacja

W nowy rok szkolny z nowym dyrektorem
Marek Kubiak odebrał oficjalną nominację na dyrektora
Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie. Uroczyste
wręczenie aktu mianowania przez wójt Danutę Superę
odbyło się na sesji Rady Gminy Dmosin, 13 sierpnia.
Marek Kubiak będzie sprawował funkcję dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum w Dmosinie przez 5 lat, czyli od 1 września

2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.
W praktyce obowiązki szefa placówki wypełnia od wygrania konkursu, który rozstrzygnięty został

w czerwcu. – Wakacje? Nic podobnego. Pracy jest tak dużo, że
praktycznie jestem w szkole każdego dnia – mówi nowy dyrektor
ZSS. Dla Marka Kubiaka wygrana
w dyrektorskim konkursie oznacza awans w ramach tego samego miejsca pracy. Marek Kubiak
ma za sobą 23-letnie doświadcze-

nie zawodowe. W ZSS w Dmosinie uczy od 7 lat, z czego przez
ostatnie pół roku jako p.o. dyrektora. Prowadzi zajęcia techniczne.
Wakacje w szkole należą do
pracowitych, m.in. z tego względu, że placówka przygotowuje
się do przyjęcia doposażenia, na
które zdobyła pieniądze, składa-

jąc wnioski jeszcze w poprzednim
roku szkolnym.
Szkoła Podstawowa w Dmosinie w roku szkolnym 2015/16 wyposażona zostanie w nową ekopracownię. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał
placówce dotację w wysokości
31,6 tys. zł. Obecnie określony
jest szczegółowy zakres rzeczowy wyposażenia pracowni w celu
podpisania umowy z funduszem
i realizacji inwestycji.
str. 13
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Bezpieczeństwo

NASi DZiENNiKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJi
OD 8.30 DO 15.30

telefonredakcyjny 42 710 82 55
e-mail:lila.staszewska@lowiczanin.info
lilianna jóŹWiak-staszeWska

Dmosin

Głowno |ulicałowicka

Gmina Dmosin ogłosi przetarg
na odbiór i likwidację wyrobów
zawierających azbest. Wniosek
o dofinansowanie, jaki składała
do WFOŚiGW, został rozpatrzony pozytywnie. Dotacja wyniosła
ponad 42 tys. zł.
Do Urzędu Gminy do 15 marca
wpłynęło 37 wniosków od mieszkańców, z czego 2 na demontaż,
transport i unieszkodliwienie eternitu, a 35 na jego zagospodarowanie i odbiór w postaci już zdemontowanej.
W sumie z gospodarstw na terenie gminy Dmosin zniknie
w tym roku ok. 120 ton tego odpadu.
ljs

W ostatnich dniach
jeden z czytelników
zwrócił nam uwagę
na niezbyt estetyczny
wygląd ulicy Łowickiej
w Głownie – i to
w samym jej centrum.

Odbiór eternitu
jesienią

JakubLenaRt

Będzie posprzątane

uporządkowania wymaga m.in. poboczeulicyłowickiej.

Nasz rozmówca zwraca uwagę na nieposprzątany piasek
przy krawędziach ulicy oraz zaśmiecające chodnik, jeszcze od
czasów niedawnej wichury, pożółkłe liście. W jego opinii kontrastuje to ze starannością, z jaką
służby miejskie dbają o porzą-

dek w znajdującym się po drugiej stronie ulicy Placu Wolności.
Dyrektor dbającego o porządek w mieście Miejskiego Zakładu Komunalnego, Konrad
Szremski, wyjaśnia, że jego pracownicy działają przy innych
zadaniach, a dodatkowo trwa
sezon urlopowy, więc zakład
dysponuje mniejszą załogą. Na
domiar złego, popsuł się specjalny samochód, który zajmował
się czyszczeniem ulic.
Konrad Szremski zapewnia,
że gdy tylko będzie możliwość,
pracownicy zajmą się posprzątaniem przy ul. Łowickiej.
kl

Głowno|bloktbSprzyul.łódzkiej

Głowno|PrzedŚwiętemMiasta

Mieszkańcy bloku
TBS przy ul. Łódzkiej
w Głownie, a także
znajdujących się
w pobliżu lokali
komunalnych, obawiają
się rosnących na terenie
posesji drzew. TBS
zapowiada działanie.

W związku z organizowanym
w sobotę, 22 sierpnia, Świętem
Miasta Głowna, kierowcy muszą być przygotowani na pewne
utrudnienia.
Od godziny 13.00 w sobotę
do godziny 7.00 w niedzielę, 23
sierpnia, zamknięta dla ruchu będzie ul. Zgierska na odcinku między ulicami Złotą i Piątkowską.
W tym czasie kierowców jadą-

Problem z drzewami

Zebrano około 70
worków śmieci

Głowno i okolice
11 sierpnia, o godz. 10.00,
wWoliLubiankowskiej,funkcjonariusze WRD kPP Zgierz zatrzymali do
kontrolidrogowejkierującąpojazdem
Fordk36-letniąmieszkankępowiatu
brzezińskiego, która w wydychanym
powietrzumiała0,3promilaalkoholu.
kobieciezatrzymanouprawnieniado
kierowania samochodami. Sprawa
trafiładosądu.
tego samego dnia w Woli Lubiankowskiej funkcjonariusze WRD
kPP Zgierz zatrzymali do kontroli
Oplaastrękierowanegoprzez27-letniegomieszkańcapowiatuzgierskiego, który w wydychanym powietrzu
miał2,5promilaalkoholu.Mężczyźniezatrzymanouprawnieniadokierowania samochodami. Sprawa trafiła
dosądu.
13 sierpnia, o godz. 12.24, we
WładysławowiePopowskim,funkcjonariuszeWRDkPPZgierzzatrzymali
poruszającego się motorowerem
59-letniego mieszkańca powiatu
G

zgierskiego, który – jak się okazało
–niestosowałsiędozakazuprowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
tego samego dnia, o godz.
15.40, w Lubiankowie, funkcjonariusze WRD kPP Zgierz zatrzymali
dwóch rowerzystów: 45-letniego
i 47-letniego, mieszkańców powiatu
zgierskiego, którzy w wydychanym
powietrzu mieli 0,92 i 1,2 promila
alkoholu.
14 sierpnia, o godz. 7.55,
w Ziewanicach, funkcjonariusze
WRDkPPZgierzzatrzymaliporuszającegosięmotorowerem32-letniego
mieszkańca powiatu zgierskiego,
którymiałwwydychanympowietrzu
2,04promilaalkoholu.
17 sierpnia, o godz. 19.51,
wGłownie,przyul.Głównej,funkcjonariusze kP Głowno zatrzymali do
kontroli poruszającego się rowerem
47-letniego mieszkańca powiatu
zgierskiego, który w wydychanym
powietrzumiał0,94promilaalkoholu.

stryków i okolice
14sierpnia,ogodz.1.20,wWyskokach,natrasiekrajowejnr14,kierującyaudiS-4mieszkaniecpowiatu
zgierskiego potracił przebiegającą
przezjezdnięsarnę.
tego samego dnia, o godz.
15.10,wSwędowie,przyul.Głównej
funkcjonariusze WRD kPP Zgierz
zatrzymali 36-letniego rowerzystę,
mieszkańca powiatu zgierskiego,
którywwydychanympowietrzumiał
1,84promilaalkoholu.
tego samego dnia, o godz.
16.04, w Sierżni, funkcjonariusze
WRD kPP Zgierz zatrzymali 42-letniegorowerzystę,mieszkańcałodzi,
którywwydychanympowietrzumiał
0,80promilaalkoholu.
tego samego dnia, o godz.
19.32, w Swędowie, przy ul. Południowej, funkcjonariusze WRD kPP
Zgierz zatrzymali poruszającego się
rowerem35-letniegoobywatelaukrainy,którymiałwwydychanympowietrzu0,8promilaalkoholu.


tego samego dnia, o godz.
21.00,wSierżni,kierującysamochodem marki Skoda Octavia 30-letni
mieszkaniec powiatu łódzkiego
wschodniegopotrąciłprzebiegającą
przezjezdnięsarnę.
16sierpnia,ok.godz.16.00,na
węźleautostradowymStryków,kierującasamochodemterenowymSsangyong Musso, obywatelka Rosji,
w wyniku niedostosowania prędkościdowarunkówpanującychnadrodzeuderzyławtyłpoprzedzającego
ją audi a-3. W wyniku zderzenia
jedna osoba trafiła na obserwację
doszpitala.
tego samego dnia, o godz.
16.44, w Strykowie, przy ul. Stryjkowskiego, funkcjonariusze kP
Stryków zatrzymali 24-letniego
mieszkańcaStrykowa,którywcześniej skradł portfel wraz z dokumentami i gotówką w kwocie 1,5
tys.złnaszkodęjednejzmieszkanekStrykowa.Mieniezostałoczęściowoodzyskane.

Przez trzy godziny mieszkańcom Woli Zbrożkowej udało się zebrać około 70 worków
na śmieci o pojemności 120 litrów każdy. Wszystko to odbyło się w ramach organizowanej
16 sierpnia akcji sprzątania wsi
i lasów.
W przedsięwzięciu wzięło
udział 30 osób w różnym wieku, od najmłodszych do najstarszych. Uczestnicy podzieleni
byli na trzy grupy. Okazało się,
że akcja była bardzo przydatna.
Ilość odpadów wyrzucanych do
lasów była ogromna. po 120 litrów pojemności każdy. Po akcji
odbyło się w nagrodę integracyj-

ne ognisko dla wszystkich zbierających.
Akcję udało się zorganizować dzięki pomocy finansowej
w ramach projektu „W jedności
siła”, realizowanego w programie Grant na Lepszy Start, którego operatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Polcentrum. Z pozyskanych pieniędzy zakupiono worki, rękawiczki, wodę, czy też produkty
na poczęstunek.
O granty ubiega się nieformalna grupa „Czas zmian”. Projekt w głównej mierze tworzył
prezes OSP Wola Zbrożkowa,
Łukasz Olejniczak.
kl

JaROSłaWChałubieC

mieszkańcy mają obawy odnośnierosnącejprzyblokuiplacuzabaw
topoli.

KRONiKA POLiCYJNA|11.08.2015-16.08.2015


cych od strony ul. Swoboda i drogi krajowej nr 14 obowiązywać
będą objazdy ulicami: Piątkowską, Łąkową, Kilińskiego oraz
Bielawską, zaś tych jadących od
strony Łowickiej ulicami: Złotą,
Kilińskiego, Łąkową i Piątkowską.
Urząd Miasta zapewnia, że we
wskazanym okresie objazdy będą
oznakowane.
kl

Wola Zbrożkowa|Sprzątaniewsiilasu

JakubLenaRt

Blok TBS znajduje się na terenie współdzielonym z budynkami należącymi do zasobów
komunalnych. W czasie wichur,
które nawiedziły miasto 19 lipca, praktycznie w połowie złamały się dwie, wyglądające na solidne, akacje. Upadając, jedna z nich
uszkodziła niegroźnie elewację
bloku komunalnego.
Choć wichura „skróciła” drzewa znacznie, mieszkańcy chcieliby, aby TBS wyciął je lub przyciął w ten sposób, aby sytuacja
się nie powtórzyła. Jeszcze większego zagrożenia mieszkańcy po-

sesji upatrują w dużej, rozłożystej
topoli. Drzewo rośnie nad placem zabaw, a dodatkowo gałęziami dotyka już niemal ścian bloku TBS.
Zdaniem mieszkańców, topola,
która należy do drzew dość łamliwych, może stanowić zagrożenie.
– Zdarzało się już, że z drzewa
opadały przy wichurach gałęzie
– usłyszeliśmy od jednego
z mieszkańców. – Na razie nic nikomu się nie stało.
Jak dowiedzieliśmy się w zgierskim TBS, który jest administratorem bloku przy Łódzkiej, złożono już do Urzędu Miejskiego
w Głownie wniosek o pozwolenie
na wycięcie drzew. Czy będzie to
jednak rozwiązanie ostateczne, tj.
wycinka, czy może tylko przycinka, zależeć będzie od urzędników,
którzy będą rozpatrywać tę sprawę. Kiedy to nastąpi, na razie nie
wiadomo.
Gdyby urzędnicy zdecydowali,
że drzewa należy tylko przyciąć,
wtedy TBS nie będzie musiał uzyskiwać pozwolenia.
kl

Ulica Zgierska będzie
częściowo zamknięta

mieszkańcy Woli Zbrożkowejsprzątająokoliceswojejmiejscowości.
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Aktualności
Głowno|DąbnaPlacuWolności

Szkodnik, grzyb i susza zaszkodziły

JaROSłaWChałubieC

Tak prezentuje się siłownianaWoliZbrożkowejporemoncie.

Wola Zbrożkowa|RemizaOSP

Sami wyremontowali siłownię
kańcy postanowili zmienić ten
stan rzeczy.
W czynie społecznym 15-20
osób od kilku tygodni przychodziło pomagać. Jedni zrywali stare wykładziny (jak wspomina Jarosław Chałubiec, było
ich około 5 warstw) i zakładali nową, inni wynosili śmieci,
jeszcze kolejni malowali, czy też
gipsowali ściany. Prace trwały

Gmina Stryków|Pomocżywnościowa

Paczka cenniejsza niż wszystko
Na teren gminy Stryków dotarło w tym roku już kilka transportów pomocy żywnościowej
przeznaczonej dla najuboższych
mieszkańców, a zorganizowanej przez M-GOPS w Strykowie, we współpracy z dobrskim
Stowarzyszeniem „Nadzieja”,
działającym przy kościele św.
Jana Chrzciciela i św. Doroty
oraz bratoszewicką jednostką
OSP – organizacjami, które już
w latach ubiegłych podejmowały współpracę z Bankiem Żywności.
Zorganizowanie tegorocznej
pomocy było możliwe dzięki
temu, że na terenie całego kraju
ruszył Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowany przez Unię
Europejską. – W czerwcu rozdaliśmy 2 tony żywności, w lipcu
– 2,5 tony i tyle samo w sierpniu. Kolejnej dostawy oczekujemy we wrześniu. W sumie

w ten rejon gminy ma trafić 16
ton żywności – mówi Witold
Śliwkiewicz z OSP Bratoszewice.
Na liście uprawnionych, czyli spełniających kryteria dochodowe (813 złotych na osobę samotną i 684 złotych na osobę
w rodzinie), z rejonu Bratoszewic znalazło się 199 osób. Żywność przywożona jest do siedziby straży przy ul. Ogrodniczej.
Natomiast w rejonie Dobrej,
gdzie dystrybucja odbywa się
z terenu parafii, do odbioru paczek żywnościowych zakwalifikowano 122 osoby. Transport
dotarł tu już w czerwcu i lipcu.
W sumie wydano 7 ton żywności. Kolejny rzut powinien pojawić się tu również we wrześniu.
Z Banku Żywności do potrzebujących docierają m.in. mąka,
makaron, cukier, mleko UHT,
ser, ryż, kasza, dżem, kawa zbożowa czy konserwy mięsne. ljs

około trzech tygodni. Materiały
remontowe udało się pozyskać
dzięki wsparciu Urzędu Gminy
Głowno.
Z odremontowanej siłowni można korzystać bezpłatnie.
Kilkuosobowe grupy, za zgodą
prezesa OSP, mogą nawet dorobić sobie klucze do siłowni, by
móc korzystać z niej o każdej
porze.
kl

Tak prezentują sięwtejchwililiściedęburosnącegonaPlacuWolności.

i zabiegów, które należałoby
wdrożyć, aby poprawić jego stan.
Na razie polecono zgrabiać
i palić opadłe z dębu liście oraz
oczyścić koronę drzewa z obumarłych gałęzi.
Pracownicy służb miejskich
podlewają dąb i zgrabiają liście.
Przycinka będzie wykonana zaś
dopiero na wiosnę.
kl

rośnie w terenie niezbyt sprzyjającemu temu gatunkowi (dąb jest
gatunkiem leśnym), jest bardziej
podatne na szkodniki. Swoje zrobiła też długo utrzymująca się susza.
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
oczekuje na pisemną opinię fachowców oraz na listę zaleceń

Głowno|ZalewMrożyczka

już za to planowane badania bakteriologiczne. Ostatnie, które wykonano 10 sierpnia, nie wykazały
w Mrożyczce przekraczania
norm.
Do czasu ustąpienia sinic, kąpiel w Mrożyczce jest zabroniona.
Kąpiący się pomimo czerwonej
flagi, czynią to na własną odpowiedzialność.
kl

Sinice w wodzie, zakaz kąpieli
Badania próbek wody z zalewu Mrożyczka, które wykonał
Państwowy Inspektor Sanitarny
w Zgierzu, wykazały występowanie w niej sinic. Badania kolejnych
próbek wody zostaną wykonane

dopiero, gdy pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego,
który jest administratorem MOSiR-u, naocznie stwierdzą zmianę wyglądu wody, która jest obecnie zielona. W tym sezonie nie są

Gmina Dmosin |ŚwietlicawSzczecinie

Projektant obmyśla koncepcję
Ma być funkcjonalnie,
estetycznie i ciepło.
Projektant już obmyśla
koncepcję nowego
zagospodarowania
budynku w Szczecinie,
gdzie wcześniej
znajdowała się świetlica
wiejska i sklep GS
„SCh”, natomiast teraz
będzie tylko świetlica, ale
za to dwa razy większa.

Pomieszczenia sklepowe wykupione w ubiegłym roku przez
gminę pozwolą na urządzenie
świetlicy, na jaką mieszkańcy
długo czekali.
Koncepcja co prawda nie zakłada zmiany kubatury obiektu, ale za to nowa adaptacja jego

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

Mieszkańcy Woli Zbrożkowej, przy pomocy osób z innych
miejscowości, w czynie społecznym wyremontowali starą siłownię, mieszczącą się w tutejszej
remizie OSP.
Siłownia od lat 90. nie była w
ogóle remontowana. Była zaniedbana, brudna, krótko mówiąc:
odstraszająca. Z inicjatywy radnego Jarosława Chałubca miesz-

Specjaliści mają już wstępną
diagnozę dolegliwości najbardziej
znanego drzewa w mieście.
Przypomnijmy, że uwagę przechodniów zwracał stan liści dębu.
Choć dopiero połowa sierpnia, są
one poskręcane i pożółkłe. Drzewo przyjechali zobaczyć specjaliści z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi, oddział w Brzezinach.
Zdaniem dendrologów, przyczyn złego stanu drzewa jest kilka. Najprawdopodobniej został
on zaatakowany przez szkodnika
– szrotówka kasztanowcowiaczka – a dodatkowo zaatakowały go
także grzyby.
Według specjalistów, drzewo,
które jest już wiekowe, a poza tym

JakubLenaRt

W poprzednim numerze
Wieści pisaliśmy o złym
stanie zdrowie jednego
z symboli miasta
– dębu rosnącego na Placu
Wolności w Głownie.

Budynek nie będzie powiększany, alezatowśrodkumazyskać
nafunkcjonalności.

wnętrza pomieści w sobie połączone jednym korytarzem dwie
nowe sale (jedną na zebrania,

drugą na większe spotkania czy
imprezy), wraz z zapleczem sanitarnym.

Przebudowane zostanie ogrzewanie budynku. Z dotychczasowej sali świetlicowej zniknie
kominek, na rzecz najprawdopodobniej elektrycznego ogrzewania całości obiektu. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej.
Z tyłu budynku urządzony zostanie taras, część grillowa i mały
parking.
Na początku września w Urzędzie Gminy Dmosin planowane
jest spotkanie wójt Danuty Supery z tworzącym się właśnie
społecznym komitetem rozbudowy świetlicy, podczas którego
przedstawione zostaną wstępne
założenia projektowe inwestycji.
Jej realizacja uzależniona będzie od tego, kiedy gminie uda
się pozyskać odpowiednie fundusze. Miałyby one pochodzić
z unijnych dotacji. Na razie gromadzona jest dokumentacja. ljs
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Czy na ul. E. Plater
potrzebne jest

Aktualności

trzecie przejście? str. 6

Górale spod Rabki
remontowali podłogę kościoła

Roboty trwały dwa tygodnie.
Pięciu górali pracowało codziennie po 12 godzin. Nie odpuszczali
nawet w największe upały. W województwie łódzkim pracują już
dziesiąty rok. Zaczynali od Dobronia. Później był Kałów, Brzeziny, Modlna czy Gieczno. Specjalizują się w kościołach, ale realizują
też prywatne projekty budynków.
Wymianę podłogi w kozielskim kościele trzeba było wy-

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

Ekipa Edwarda
Harkabuza z okolic Rabki
już po raz kolejny wzięła
w swoje ręce remont
zabytkowego kościoła
w Koźlu. Tym razem
górale, którzy znają
drewniany budynekod
podstaw, bo już od kilku
lat etapami zajmują
się jego modernizacją,
wymieniali podłogę.

Ostatnie szlify. ekipagóralijużwkrótcezakończyremontmodrzewiowej
podłogi.

RZuT OKiEm|ZOStałtyLkOPień

konać sprawnie, bo część ławek
musiała zostać wystawiona na zewnątrz, nie można było więc ryzykować ich zalania przez nagły
deszcz. – Zerwaliśmy starą podłogę. Okazało się, że tu były już nawet kładzione dwie warstwy jedna
na drugiej. Wywieźliśmy z poprzedniej podbudowy to, co było
niepotrzebne. Następnie wykonaliśmy wylewkę z suchego betonu,
założyliśmy legary i nową podłogę z modrzewia. Teraz już cyklinujemy – mówił nam w środę,
5 sierpnia, Edward Harkabuz.
Podłoga wymieniona została
w prezbiterium i tej części kościoła, gdzie wymieniana jeszcze nie
była. Wcześniej pomalowany został również remontowany 4 lata
temu dach. Wszystko kosztowało ponad 30 tys. zł i na wszystko
– tak jak wcześniej – złożyli się
parafianie.
W ubiegłym roku górale zakładali podłogę w starej plebanii, której remont również trwa od kilku
już lat. Remonty w kościele i na
plebanii zaczął śp. proboszcz Bernard Wieteska, później prowadził
je proboszcz Dominik Kociołek,
a obecnie – proboszcz ks. Dariusz
Witerski. Ten ostatni objął parafię
rok temu, przychodząc tu z parafii
Najświętszego Serca Jezusowego
w Łodzi – Retkinii.
str. 8

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

Koźle|Parafiaśw.Szczepana

Po wycince schorowanych i uschniętych sztuk drzewrosnących
wobrębiemiejskichzieleńcówichodnikówwStrykowieuzbiegu
ul.StaryRynekiul.e.Platerzostałpień.Ojegowyfrezowanienaostatniej
sesjiRadyMiejskiejStrykowa,8sierpnia,dowładzmiastazwróciłsię
radnyDariuszDziewulski.ljs

Bratoszewice|Zbiórkazłomu

Wyrzuć i wspomóż
w ten sposób festyn
W najbliższą sobotę, 22 sierpnia, w Bratoszewicach odbędzie
się zbiórka złomu, z której dochód przeznaczony będzie na
„Pożegnanie Lata” – festyn planowany na 5 września. Złom w
postaci aluminiowych puszek
oraz innych metalowych przedmiotów można dostarczyć na
plac obok Świetlicy Wiejskiej
przy ul. Nowości 16.
Mieszkańcy, którzy będą mieli problemy z dowozem, mogą liczyć na to, że organizatorzy odbiorą złom sprzed ich posesji,
ale wcześniej powinni to zgłosić
telefonicznie po nr 504-247-337.
Orientacyjne godziny, w których

Głowno |Miejskainwestycjazakończona

Wiśniowa i część Wiejskiej
już wyremontowane
W minionym tygodniu Urząd Miejski w Głownie
odebrał inwestycję polegającą na budowie
ulicy Wiśniowej oraz fragmentu Wiejskiej,
na odcinku od torów do skrzyżowania z Wiśniową.

wej oraz ul. Wiejskiej (od torów
do Wiśniowej). Wniosek został
pozytywnie rozpatrzony. Urząd
Marszałkowski ma zwrócić około 60% kosztów modernizacji, za
którą głowieński magistrat zapłacił 399.967,27 zł brutto.
Przedsiębiorstwo
Budowy
Dróg i Mostów Erbedim z Piotrkowa Trybunalskiego, które zwyciężyło w przetargu na wykonanie
tej inwestycji, pracowało na miejscu od lipca. Pod koniec zeszłego
tygodnia inwestycja została odebrana przez Urząd Miejski.
Po remoncie zadowoleni są
mieszkańcy ul. Wiśniowej. – Na
tę drogę czekaliśmy bardzo długo,
sam próbowałem przyśpieszyć ten
proces – komentuje mieszkaniec
ul. Wiśniowej Adam Bednarek. –
Było warto. Solidna robota, kilka
warstw, mam nadzieję, że długo
nam posłuży.

Dmosin|Systemzaopatrzeniawwodę

Będzie nowa studnia
JakubLenaRt

Oznacza to, przynajmniej
w przypadku pierwszej z tych ulic,
spokój dla mieszkańców, którzy
przez lata po deszczach i roztopach musieli wykonywać slalom
pomiędzy dziurami i kałużami.
Walka o budowę Wiejskiej (za
torami) i Wiśniowej trwała od lat.
Mieszkańcy przychodzili między
innymi na sesje Rady Miejskiej,
gdzie skarżyli się na nierówną,
pełną dziur gruntową nawierzchnię. Po deszczach i zimą musieli
uważać na kałuże, latem z kolei
droga bardzo się pyliła.
Jeszcze do niedawna nic nie
wskazywało, że sytuacja się zmieni. Pod koniec marca burmistrz
Grzegorz Janeczek poinformował
jednak radnych, że miasto złożyło do Urzędu Marszałkowskiego
wniosek o dofinansowanie z programu budowy dróg dojazdowych
do pól remontu ulicy Wiśnio-

ulica Wiśniowajużporemoncie,którytrwałodlipca.

Mniej powodów do radości
mają mieszkańcy ul. Wiejskiej,
która została zrobiona tylko do
Wiśniowej, ale i oni cieszą się, że
coś w ogóle zrobiono. – Szkoda, że nie udało się zrobić całości, bo długo czekamy – usłyszeliśmy od jednej z mieszkanek
niewyasfaltowanego
odcinka
Wiejskiej. – Dobre jednak i to,
co zrobiono. Mamy nadzieję, że
w niedalekiej przyszłości uda się

Gmina Głowno|Problemyzwodą

Wójt zapowiada budowę studni w Mąkolicach
Mając na względzie tegoroczną suszę, która zmusiła gminę
do wystąpienia do mieszkańców
o ograniczenia i rozsądne użytkowanie wody i to, aby zapobiec
problemom w przyszłości, gmina
G

Głowno zamierza rozpocząć kilka
inwestycji wodociągowych.
Jak powiedział nam wójt Marek Jóźwiak, jak najszybciej gmina zamierza wykopać nową studnię w Mąkolicach. Włodarz

na poszczególnych ulicach powinien pojawić się odbiór złomu to:
ul. Nowości – 9, ul. Ogrodnicza –
10, pl. Staszica i ul. Szkolna – 11,
ul. Wolska – 11.30, ul. Zatorze–
12 i ul. Kolejowa – 12.30.
Organizatorem akcji jest młody bratoszewiczanin Piotr Burtka, radny Damian Drzewicki, a
partnerami Akademia Liderów,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Bratek oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży złomu zasilą fundusz przeznaczony na nagrody w konkursach, które rozegrane zostaną
podczas festynu.
ljs

gminy zapowiada też, że chciałby,
aby połączone zostały sieci wodociągowe między Pieńkami Popowskimi a Karnkowem. Docelowo
połączone miałyby zostać hydrofornie w Popowie i Mąkolicach.

dokończyć Wiejską. Kiedy można się spodziewać kontynuowania tej inwestycji, nie wiadomo.
W Głownie jest zresztą kilka innych miejsc, gdzie droga
została wyremontowana w części, a na dokończenie mieszkańcy czekają całe lata. Tak dzieje
się m.in. na ul. Wyspiańskiego,
gdzie na kolejny etap budowy
mieszkańcy czekają od ponad
10 lat.
kl

Wójt zapowiada, że do końca swojej kadencji chciałby również doprowadzić do połączenia
sieci w Lubiankowie i Albinowie, Popówku i Boczkach Domaradzkich, a także połączeniu sieci
gminnej z miejską.
Budowa nowej studni w Mąkolicach ma kosztować około
70 tys. zł.
kl

Trwa modernizacja
systemu zaopatrzenia
w wodę w gminie Dmosin.
Zakończono przebudowę
sieci wodociągowej
w Osinach.
Inwestycja została oddana do
użytku. Koszt jej wykonania wyniósł blisko 40 tys. zł, za co położono ponad 300 mb rurociągu
o trzech różnych średnicach.
Gmina mierzy się teraz ze znacznie kosztowniejszą inwestycją,
czyli budową nowej studni głębinowej w Dmosinie.
Na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się 7 sierpnia,
przyjęto zmiany w budżecie, które pozwolą uruchomić procedurę przetargową na wykonanie
tego zadania. Na razie zarezerwowano 120 tys. zł. Jak poinformowała radnych i sołtysów wójt
Danuta Supera, gmina otrzymała
zatwierdzony projekt geologiczny, co otwiera drogę do realizacji
inwestycji, a w pierwszej kolejności rozpisania przetargu i wyłonienia wykonawcy z korzystną
oferta cenową. Projekt określa
głębokość odwiertu na ok. 100 m.

Wstępnie zakłada się uzyskanie
ok. 50 m3 wody na godzinę, to
na razie jednak tylko przewidywania oparte na podstawie istniejących warunków geologicznych
i parametrów uzyskiwanych w innych studniach. Jak będzie w rzeczywistości, okaże się dopiero po
wykonaniu odwiertu
Jak długo będzie trzeba czekać na uruchomienie nowej
studni? To dopiero początek drogi. Ponad pół roku trwały same
prace związane z przyjęciem
i zatwierdzeniem dokumentacji
geologicznej. Budowa odwiertu studni może potrwać około 3
miesięcy.
Po jego wykonaniu będzie
trzeba sprawdzić zasoby otworu, a następnie opracować projekt pozwolenia wodno-prawnego, poczynić uzgodnienia co
do możliwości i zgody na pobór określonej ilości wody ze
studni. Dopiero kolejnym krokiem będzie wykonanie projektu
obudowy studni. Po sprawdzeniu składu wody określony zostanie rodzaj uzdatniania, jakiemu będzie musiała być poddana,
a co za tym idzie – projekt stacji
uzdatniania wody.
ljs
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Gmina Głowno|SkarganadyrektorZSPMąkolice

Komisja Rewizyjna wzięła
Wiolettę Przyżycką w obronę
jakuB
lenart
jakub.lenart@lowiczanin.info

Sprawa nie jest łatwa i sięga wydarzeń mających miejsce
w maju tego roku. Na ten miesiąc
zaplanowano bowiem konkurs
na dyrektora ZSP w Mąkolicach,
w którym to zmierzyły się: pełniąca od 10 lat tę funkcję Wioletta Przyżycka oraz polonistka Jolanta Siedlecka. Wygrała ta
pierwsza.
Do komisji konkursowej delegowany jest przedstawiciel grona pedagogicznego. Jego wyboru
dokonywano 11 maja. Niewielkim stosunkiem głosów, bo 10 do
9, wybrany został przedstawiciel
tej części pedagogów, którym bliżej było do kandydatury dotychczasowej dyrektorki.
Już następnego dnia pracujący w szkole brat i bratowa Wioletty Przyżyckiej mieli wywierać
na część nauczycieli naciski i wypominać im różnymi sposobami
głosowanie na innego delegata
(choć było to głosowanie tajne
– przyp. red.), czy też popieranie
kandydatury Jolanty Siedleckiej.
Bratowa miała też kierować pretensje do samej kontrkandydatki za to, że ta zdecydowała się
na start.
Dziewięcioro nauczycieli wystosowało kilka dni później pismo do władz gminy, w którym
poskarżyło się na dyrektora placówki. W piśmie wspominano
o mającym mieć charakter nawet
zastraszania zachowaniu brata
i bratowej po głosowaniu na delegata na konkurs, wypomniano Wioletcie Przyżyckiej brak
wpływu na działanie tej dwójki,
a nawet sugerowano zachowania
nieetyczne, mające charakter nepotyzmu oraz naruszenia godności osobistej.
Poproszona przez Komisję
Rewizyjną o odniesienie się do
zarzutów, dyrektor Przyżycka
odpisała, że nie dopuściła się złamania zasad, traktuje wszystkich
nauczycieli taktownie i merytorycznie, że po otrzymaniu ustnej skargi od jednej z nauczycielek rozmawiała także z bratem
i uznała, iż nie doszło do naruszenia niczyjej godności czy zastraszania. Miała również wydać
zalecenie, aby zaprzestano dalszych rozmów na temat konkursu
na dyrektora. W piśmie wyraziła
również opinię, że pismo sformułowano po to, aby zdyskredytować jej kandydaturę przez konkursem.

z sali obrad na czas składania wyjaśnień wójta, sekretarza i skarbnika gminy oraz radcy prawnego.
Według radnego obecność przedstawicieli organu prowadzącego
mogłoby powodować, że Wioletta Przyżycka czułaby się skrępowana. Ona sama przyznała, że
skrępowania nie czuje. Wniosek
radnego został przez pozostałych
członków komisji odrzucony.
Składając wyjaśnienia dyrektor
Przyżycka tłumaczyła członkom
komisji, że tylko 1 z 9 podpisanych nauczycieli przyszedł do niej
osobiście ze skargą na zachowanie
brata. Dyrektor jeszcze tego samego dnia poprosiła do siebie brata.
Po rozmowie z nim nie stwierdziła, aby doszło do zastraszania, ale
do rozmowy dwójki dorosłych ludzi. Mimo to, poprosiła go, aby tematu konkursu już nie poruszano
w szkole.
Wioletta Przyżycka przyznała
przed komisją, że atmosfera pracy w szkole jest od jakiegoś czasu
ciężka. Dodała również, że choć
przed wyborami podziały są zrozumiałe, to dotychczas w szkole był spokój. Zwróciła również
uwagę na fakt, że jej brat i bratowa
pracowali w szkole zanim została
dyrektorką.
Dyrektor uważa również, że
poczyniła wszelkie kroki formalne, aby rozwiązać zaistniałą sytuację.

Głosy krytyki
przy uczniach
Na posiedzeniu komisji pojawiło się 5 spośród 9 sygnatariuszy
pisma. Jedną z nich była nauczycielka, która jako jedyna udała się
z ustną skargą do Wioletty Przyżyckiej po spotkaniu z jej bratem.
Nauczycielka opowiedziała komisji, że ten, dzień po wyborach
delegata przy uczniach głośno
wyrażał pretensje za to, jak głosowała. Miał jej również wypomnieć, że to jego siostra zatrudniała ją do pracy, że jeżdżą razem
do pracy, a ona nie wstydziła się
oddać głosu na delegata popierającego kontrkandydatkę itp.
Inna z nauczycielek miała usłyszeć od bratowej Wioletty Przyżyckiej, że „jak ona nie boi się
próbować zmieniać dyrektora,
a tak krótko pracuje”.
Od bratowej niemiłe słowa miała także usłyszeć kandydująca na
dyrektora Jolanta Siedlecka. Miała ona sugerować, że jej (Jolanty
Siedleckiej) mama chodzi po wsi
i rozpowiada, że gdy córka zostanie dyrektorem, to zwolni wielu
nauczycieli. Matka Jolanty Siedleckiej zaprzeczała, jakoby takie
pogłoski rozpuszczała.
Nauczycielki przyznały, że to
był błąd, iż nie poszły na skargę
do dyrektora. Uznały jednak, że
nie zrobiłaby ona nic członkom
swojej rodziny.

eLŻbietaWOLDan-ROManOWiCZ

Debatująca nad tematem ponad dwie godziny Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Głowno zdecydowała, choć niejednogłośnie, o uznaniu
za bezzasadną skargi skierowanej do rady przez część nauczycieli
Zespołu Szkół Publicznych w Mąkolicach na dyrektora tej placówki,
Wiolettę Przyżycką. Niezadowoleni nauczyciele mieli do niej żal
m.in. o zachowanie pracujących w szkole brata i bratowej dyrektorki.

Dyrektor ZSP w mąkolicach, Wioletta Przyżycka,naszkolnymdziedzińcu.

kto zawinił?
Nauczycielki często podkreślały przed komisją, że mają dobre
zdanie o Wioletcie Przyżyckiej.
Chciałyby jednak, aby kontakty
z nią odbywały się bez pośredników w osobach członków rodziny zatrudnionych w szkole. One
również przyznały, że atmosfera
w placówce popsuła się i to jakiś
czas temu.
Radni wraz z radcą prawnym
przez długi czas dyskutowali, na
co właściwie jest złożona skarga. Sygnatariusze skargi sami nie
do końca potrafili to sprecyzować.
Większość ich pretensji kierowano w stronę brata i bratowej dyrektorki, a nie jej samej. W kwestii
ich zachowania Komisja Rewizyjna uznała, że nie jest kompetentna i tę sprawę powinna rozwiązać
sama Wioletta Przyżycka.
Dyskusję skierowano więc
w stronę rozpatrzenia kwestii

tego, czy dyrektor, po otrzymaniu ustnej skargi na swojego brata, zrobiła wszystko co mogła,
aby rozwiązać narosły spór.
O tym, że przeprowadziła rozmowę z bratem, dyrektor poinformowała resztę nauczycieli dopiero na radzie pedagogicznej
pod koniec czerwca.
Nauczycielki stoją na stanowisku, że dyrektor powinna choćby ustnie poinformować o działaniach podjętych po otrzymaniu
skargi.
Zdaniem radcy prawnego, dyrektor Przyżycka powinna powiedzieć nauczycielce, że podjęła
kroki niezwłocznie, a nie dopiero po kilku tygodniach, na radzie
pedagogicznej.
radni zaniepokojeni
złą atmosferą w szkole
W obronie Wioletty Przyżyckiej stanął radny Jarosław Cha-
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łubiec, który zauważał, że skoro po przeprowadzonej z bratem
rozmowie ustały (co potwierdzają nauczyciele obecni na komisji) nieprzyjemne incydenty, to
dyrektor zrobiła, co do niej należało.
Za bezzasadną uznał też skargę Władysław Mikołajczyk,
którego zdaniem była ona wystosowana specjalnie przed konkursem na dyrektora. W opinii
radnego grono pedagogiczne powinno usiąść ze sobą do rozmów,
wyjaśnić wszystkie nieporozumienia i od 1 września zabrać się
do pracy dla dobra dzieci uczących się w Mąkolicach.
Nieco inaczej na sprawę spojrzeli radni: Dawid Rubaszewski,
Piotr Kałuża i Piotr Kierus. Stanęli oni na stanowisku, iż dyrektor Przyżycka bardziej zdecydowanie powinna podejść do tej
sprawy, a jej brat nie powinien
czuć się w szkole ważniejszy
od niej. Zdaniem Piotra Kałuży,
część nauczycieli mogła bać się
poskarżyć, uznając, że dyrektor
i tak nie wyciągnie konsekwencji
wobec brata i źle będzie z jej strony widziane skarżenie na niego.
Ostatecznie stosunkiem głosów 4 do 2 Komisja Rewizyjna
postanowiła uznać skargę za bezzasadną. Za takim rozwiązaniem
opowiedzieli się: przewodnicząca komisji Dorota Kulawczyk,
Jarosław Chałubiec, Dawid Rubaszewski i Władysław Mikołajczyk. Wniosek o uznanie skargi
za bezzasadną odrzucili Piotr Kałuża i Piotr Kierus.
Wprawdzie komisja uznała skargę za bezzasadną, jednak
chyba wszyscy byli zgodni, że
sytuacja w ZSP w Mąkolicach
nie jest dobra. Jarosław Chałubiec zasugerował, że do szkoły
powinno wysłać się mediatora,
który spróbuję jakoś doprowadzić do porozumienia obie strony. Kadra nauczycielska podzielona na dwa, niemal równe pod
względem ilości osób, obozy,
nie wróży owocnej współpracy
dla dobra szkoły, a to powinno
być przecież wartością nadrzędną nad osobistymi sympatiami
i antypatiami. 

RekLaMa

Dyrektor wyklucza,
że jej brat zastraszał
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w tej sprawie rozpoczęło się
od wniosku radnego Władysława Mikołajczyka, o wyproszenie
G
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Łowicz |CodalejzbaząuOSnabratkowicach

Głowno|Parkomatniesprawny,bo...

...ludzie niszczą
przyciski kluczami

Nafciarze nie chcą się wynosić z Łowicza
Spadek cen ropy i trudniejsze niż się spodziewano warunki geologiczne
sprawiły, że poszukiwań gazu łupkowego w Polsce praktycznie zaniechano.
Mimo to, baza firmy mającej takie poszukiwania prowadzić, nie będzie
likwidowana. Nie tylko w oczekiwaniu na lepsze czasy.
Gdy w 2012 roku firma United Oilfield Services kupowała
dla swoich potrzeb 12,5 ha terenów inwestycyjnych na Bratkowicach, wszystkim nam wydawało się, że to dla miasta złoty
interes. Oceniano wówczas, że
Polska ma gigantyczne zasoby gazu łupkowego, więc firma
zajmująca się jego poszukiwaniem i wydobyciem, tworząc u
nas swą bazę sprzętową, da pracę setkom ludzi, mówiło się nawet o tysiącu.
Dziś cała UOS zatrudnia 160
osób, z tego do Łowicza przypisanych jest 30 – a wśród nich pochodzących z Łowicza jest kilka,
zatrudnionych przy pracach o raczej pomocniczym charakterze.
Nie tego oczekiwano, sprzedając
inwestorowi największą część jedynego liczącego się terenu pod
przemysł w ubogim w takie powierzchnie Łowiczu.

Co spowodowało, że jest jak
jest? Boom łupkowy skończył
się równie szybko, jak się zaczął.
W 2013 roku, gdy zainteresowanie poszukiwaniami gazu było
szczytowe, wydanych było ok.
120 koncesji na poszukiwania.
Obecnie jest ich już tylko 40, z
Polski wycofały się praktycznie
wszystkie wielkie firmy zagraniczne zainteresowane gazem
łupkowym, pozostały mniejsze i
firmy krajowe.
W międzyczasie Państwowy
Instytut Geologiczny zweryfikował amerykańskie oceny zasobów gazu łupkowego w Polsce,
mówiące o 5 bln m3, twierdząc, że
realne są ilości między 380 a 725
mld m3 gazu.
To jest nadal dużo, ta zmiana ocen nie zniechęciłaby prawdopodobnie firm wydobywczych
do poszukiwań, ale na to nałożyły się dużo gorsze, niż się spodzie-

wano, wyniki pierwszych odwiertów. – Skała łupkowa u nas jest,
gaz w niej jest, tam gdzie wykonano otwory i przeprowadzono ich
szczelinowanie, płonęły na wylotach flary – mówi rzecznik prasowy UOS, Ryszard Woronowicz.
– Rzecz w tym, że przepływ tego
gazu jest tak mały, że jego wydobycie się nie opłaca.
Okazało się bowiem, po pierwsze, że skała łupkowa w Polsce
zalega głębiej niż w USA (gdzie
wydobycie gazu łupkowego okazało się gigantycznym sukcesem,
doprowadzając do wzrostu ilości wydobywanego gazu ogółem
i znacznego spadku jego cen na
rynkach światowych), bo nie na
głębokości 2 km pod ziemią, lecz
3,5 do 4 km. To sprawia, że wydobycie będzie droższe – ale jeszcze nie przekreśla szans na sukces.
Gorzej, że nasze skały łupkowe
okazały się bardziej ilaste.

Jeden z dwóch parkomatów stojących na Placu Wolności nie działa. Powodem jest awaria, do której
doprowadzili sami użytkownicy,
nagminnie wciskając przyciski
urządzenia kluczami, co doprowadza do ich uszkodzenia, poprzez
wciśnięcie do środka. Miejski Zakład Komunalny, który administruję strefę płatnego parkowania
w centrum, wymieniał przyciski
w parkomacie miesiąc temu. Sytuacja się jednak powtarza.
Co znamienne, na urządzeniu
jasno napisane jest, żeby nie wciskać przycisków kluczami. Użytkownicy za nic mają jednak instrukcję i nadal udając się do
urządzenia po bilet, obsługują je
trzymanymi zapewne w ręku po
wyjściu z auta kluczami.
Do czasu naprawy urządzenia,
co może nastąpić w najbliższych
dniach, użytkownicy zobligowani są do korzystania z drugiego, sprawnego parkomatu. MZK
przypomina, że pobieranie biletu,
nawet darmowego, za pierwszą,
bezpłatną godzinę, jest obowiązkowe. W przypadku stwierdzenia

W2012oceniano,
żePolskama
gigantycznezasoby
gazułupkowego.
Tutaj, gdy przeprowadza się
szczelinowanie (czyli wprowadzanie pod dużym ciśnieniem
mieszanki wody i piasku w mikroszczeliny skalne, co ma uwalniać znajdujący się w nich gaz),
skała robi się „glinowata”, powstały otwór szybko się zasklepia i gaz
przestaje płynąć. To nie znaczy, że
nie ma szans na znalezienie gazu
w ilościach uzasadniających wydobycie – podkreśla Ryszard Woronowicz. Trzeba jednak poświęcić dużo czasu i pieniędzy na
dopracowanie technologii szczelinowania. – Metodą prób i błędów trzeba dobierać skład mieszanki, czas zabiegu i ciśnienie
tak, by łupek nie „puchł” – tłumaczy.
str. 10

JakubLenaRt
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Zniszczone przyciski
uszkodzonegoparkomatu.

braku biletu za szybą kierowcy
może zostać doliczona dodatkowa
opłata w kwocie 50 zł. W przypadku przekroczenia limitu czasu
parkowania do 30 minut, dodatkowa opłata to 20 zł. Przekroczenie
o ponad 30 minut wiąże się z potencjalną dopłatą 30 zł.
W przypadku problemów z
wydrukowaniem biletu parkingowego, należy dzwonić pod nr tel.:
(42)719-10-35 lub (42)714-11-44.
Przypomnijmy: strefa płatnego
parkowania dla kierowców stających przy Pl. Wolności i ul. Strażackiej obowiązuje od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00 oraz
w soboty, od 9.00 do 14.00.
kl

Stryków |ulicaemiliiPlater

Czy potrzebne jest jeszcze jedno przejście?

Na jednej z najkrótszych ulic
miasta od dawna funkcjonują dwa
przejścia: przy ul. Kościuszki oraz
przy ul. Grunwaldzkiej. Szkopuł
w tym, że mieszkańcy upodobali
sobie drogę na skróty, czyli między parkingiem vis a vis urzędu
a osiedlową ulicą Stary Rynek,
mniej więcej w połowie odległości między obydwoma „zebrami”.
W ten sposób skracają sobie drogę
na przykład mieszkańcy bloków
wracający z zakupów w centrum
miasta, czy osoby korzystające
z usług poczty, a parkujące swój
RekLaMa
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LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

Kwestię wymalowania
przejścia dla pieszych
przy ul. Emilii Plater,
w miejscu, gdzie
zazwyczaj przechodzą
mieszkańcy, poddaje
pod rozwagę władz
Strykowa radny
Dariusz Dziewulski.

mieszkańcom osiedla Stary Rynek,którzyrobiązakupywcentrumStrykowa,wygodniejjestprzejśćwstronę
blokówwłaśniewtymmiejscu,czylinienapasach.

samochód właśnie naprzeciwko
urzędu.
By ta wygoda, z uwagi na spore
natężenie ruchu kołowego, kiedyś
nie skończyła się tragicznie, radny
Dziewulski widzi potrzebę rozeznania sytuacji przez władze miasta i ewentualnie zmianę organizacji ruchu w tym miejscu. Wniosek
w tej sprawie samorządowiec złożył na ostatniej sesji Rady Miejskiej Strykowa, 7 sierpnia. Jego
pomysł poparło 13 obecnych
na sali radnych.
Zanim gmina odpowie na pytanie, czy rzeczywiście na ul. Emilii Plater potrzebne jest jeszcze
jedno przejście, będzie musiała
zasięgnąć opinii w Wydziale Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu,
a pierwszym, z czym na miejscu
pojawi się policja, będzie koło pomiarowe.
– Sprawa jest jak najbardziej do
rozważenia. Generalnie trend jest
taki, aby legalizować przejścia,
które sami wytyczają sobie mieszkańcy, ale oczywiście z zachowa-

niem wszelkich reguł i zasad bezpieczeństwa. Trzeba to obejrzeć.
Przeanalizować, jaka jest odległość miejsca, w którym ludzie
przekraczają zwyczajowo jezdnię, od istniejących już pasów. Jest
również pytanie, czy można zrezygnować z któregoś z dotychczasowych przejść, na rzecz wymalowania nowego, bo 3 przejścia na
tak krótkim odcinku byłyby nieuzasadnione – powiedział nam
kom. Marcin Marciniak, naczelnik WRD KPP Zgierz.
Może się więc okazać, że przekraczanie ul. E. Plater w uznanym za najwygodniejsze przez
mieszkańców miejscu jest dopuszczalne, bo odległość od najbliższego z dwóch istniejących
przejść przekracza 100 m. W takim przypadku, zgodnie z przepisami ruchu drogowego przejście
przez ulicę jest dozwolone, o ile
nie utrudnia to ruchu pojazdom.
Pieszy musi mieć jednak świadomość tego, że nie ma wówczas
pierwszeństwa.
ljs
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Ługi |Wieśimprezowała

Zostań sternikiem jachtowym
Działający przy hufcu ZHP im.
Kornela Makuszyńskiego Yacht
Club Głowno przyjmuje zapisy na
kurs żeglarski na stopień sternika
jachtowego. Kurs składać będzie
się z trzech części: praktycznej na
jachtach otwarto kabinowych typu
Omega (30 godzin na wodach zalewu Mrożyczka), teoretycznej
(forma wykładów z najważniejszych zagadnień, w soboty i nie-

Ługowianie oraz zaproszeni goście z całej okolicy,
a nawet Łodzi, bawili się w sobotę, 8 sierpnia,
na dorocznym Pikniku Rodzinnym,
który odbył się na łące obok świeżo pomalowanej
przez strażaków remizy OSP.

dziele) oraz części praktycznej
połączonej z egzaminem, który
odbędzie się na Mazurach.
Pierwsze zajęcia ruszają w sobotę, 29 sierpnia. Będą trwały
przez 3-4 kolejne weekendy. Egzamin na Mazurach odbędzie się
w ostatni weekend września.
Więcej informacji można uzyskać u harcmistrza Alberta Waśkiewicza (tel. 604-273-716).
kl

Głowno|niktniebędziesięnudził

Niezapominajka i ŚDS zapraszają
LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

przez cały czas dużym powodzeniem.
Odbył się też konkurs śpiewania dla dzieci. Kilka nowych piosenek zaśpiewały też Ługowianki, czyli 9 pań z KGW w Ługach.
Dla dorosłych mieszkańcy Ługów
Donata i Krzysztof Ślascy zaprezentowali z przyjaciółmi pokaz
tanga argentyńskiego. Festynowi
towarzyszyła degustacja smacznych potraw z grilla oraz słodkich
wypieków przygotowanych przez
śpiewające Ługowianki. Tańce
trwały do późnego wieczora.
Nagrody dla dzieci ufundowała gmina Stryków, a cały piknik
również dofinansowano z budżetu
gminnego.
oprac. ljs
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Głowno|yachtClubprzyZhP

Udany Piknik Rodzinny
Imprezę zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich,
OSP Ługi i sołtys Andrzej Janeczko. Festyn wisiał na włosku, ponieważ dzień wcześniej w godzinach popołudniowych wybuchł
w Ługach groźny pożar, o którym
pisaliśmy w poprzednim numerze „Wieści”. Ostatecznie jednak
impreza doszła do skutku, a ilość
atrakcji nie odbiegała od tej, którą
organizatorzy fundowali gościom
w latach poprzednich. Dzieci rysowały pod okiem Eweliny Perek,
a później podziwiały popisy strażaków. Lanie wody z węży, możliwość obejrzenia strażackiego
samochodu od środka i zabawy
w strażackim basenie cieszyły się
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W sobotę, 29 sierpnia, od godziny 10.00 na Placu Wolności w
Głownie rozpoczną się warsztaty
zdobienia szkła oraz papieroplastyka. Organizowane będą wspólnie przez Stowarzyszenie na rzecz
osób z zaburzeniami psychicznymi „Niezapominajka” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy
w Głownie i przeznaczone przede

wszystkim dla dzieci i młodzieży.
Będzie też można obejrzeć wystawę prac podopiecznych ŚDS. Zainteresowani będą mieli również
możliwość skorzystania z porad
psychologa.
Impreza jest współfinansowana przez Urząd Miejski z pieniędzy przeznaczonych na organizację letniego wypoczynku.
kl

Piknik w Ługach matodosiebie,żeintegrujecałąwieśiokolice.

Głowno |ŚwiętoMiasta2015tuż-tuż
Głowno, Stryków|Mammografia

Można się będzie
bezpłatnie przebadać
3 i 4 września w Strykowie
oraz od 7 do 10 września w Głownie panie będą mogły skorzystać
z bezpłatnych badań mammograficznych. W Strykowie mammobus stanie przy Urzędzie Miasta
i Gminy Stryków, przy ul. Kościuszki 27, zaś w Głownie na terenie przychodni Remedium przy
ul. Kopernika 19.
Za darmo mogą skorzystać kobiety, które w ostatnich dwóch
latach nie miały wykonywanej
mammografii. W przypadku pań,
które otrzymał pisemne wskazanie, refundacja badania jest możliwa co 12 miesięcy.

Panie w wieku 50-69 lat mogą
przyjść na badania bez skierowania. W przypadku grup wiekowych 40-49 i 70-75 lat konieczne
jest uzyskanie skierowania od lekarza dowolnej specjalizacji. Informację oraz wzór skierowania
można pobrać na stronie internetowej www.fundusze.mammo.pl.
Badania organizuje firma LUX
Med Diagnostyka, która w 2014 r.
przebadała 240 tys. kobiet z całego kraju. Panie chętne do wzięcia
udziału w badaniach proszone są
o dokonanie rezerwacji pod nr tel.
58-666-2-444, który czynny jest
przez 7 dni w tygodniu.
kl

Gmina Głowno|Wakatobsadzony

Wójt wybrał
młodego geodetę
W Urzędzie Gminy Głowno zakończyła się rekrutacja
na stanowisko ds. infrastruktury technicznej. Wójt Marek Jóźwiak zdecydował się powierzyć
tę funkcję 26-letniemu geodecie,
Maciejowi Pakowskiemu.
Przez wiele lat stanowisko ds.
infrastruktury technicznej sprawował Kazimierz Piestrzeniewicz, który odszedł na emeryturę. Konkurs na stanowisko,
w ramach którego prowadzi się
m.in. kwestie inwestycji drogowych czy remontów, wygrał
w lipcu zgierzanin Bartłomiej
Wieczorek.

Niestety, zaledwie kilka dni po
objęciu stanowiska, nowo zatrudniony urzędnik tragicznie zmarł.
Gmina ogłosiła kolejny konkurs
na to stanowisko, w którym wystartowało pięć osób. Dwie kandydatury odrzucono ze względu
na zbyt krótkie doświadczenie zawodowe. Do dalszego etapu zakwalifikowano trzy osoby. Jedna
zrezygnowała z dalszego ubiegania się o stanowisko.
Po przeprowadzeniu rozmów
wójt zdecydował o wyborze
26-letniego głownianina, Macieja Pakowskiego, z wykształcenia
geodety.
kl

Margaret, Piersi i inne atrakcje
dokończenie ze str. 1

Kapela istnieje od 1984 roku.
Najbardziej kojarzony jest ze swoim wieloletnim wokalistą, robiącym teraz karierę na scenie politycznej, Pawłem Kukizem. Piersi
z nim w składzie wydały 8 albu-

mów i stworzyły takie hity jak:
„O, Hela!” czy „Całuj mnie!”.
Następcą Kukiza został mający
bułgarskie korzenie Adam „Asan”
Asanov. Tegoroczne Święto Miasta zakończy trwająca od 22 do
24.00 zabawa z DJ-em.
kl

Niesułków|Domkultury

Dla ochłody balon wody
Trwają zajęcia wakacyjne
w Domu Kultury Niesułków.
Oprócz codziennych gier i zabaw w świetlicy oraz kafejki internetowej, w piątek 21 sierpnia,
o godz. 12 zaplanowano Wodne
Wojny Balonowe, czyli zabawę

na powietrzu, którą bywalcy
Domu Kultury dobrze już znają
i bardzo lubią, a ci którzy jeszcze
nigdy w nią nie grali – na pewno
szybko polubią. Trzeba tylko pamiętać o przyniesieniu ze sobą
stroju na zmianę.
ljs

RekLaMa

G

8

www.lowiczanin.info

20sierpnia2015nr 34

Dmosin

Koźle|Parafiaśw.Szczepana

Nadal można się
zapisywać
na pielgrzymkę

dokończenie ze str. 4

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

Parafia św. Andrzeja i św.
Małgorzaty w Dmosinie nadal
przyjmuje zgłoszenia na wyjazd
na autobusową pielgrzymkę
do sanktuariów Dolnego Śląska.
Pielgrzymka odbędzie się w
dniach 25-27 września. Przewiduje zwiedzenie m.in. Wrocławia,
Świdnicy, Książa czy też klasztoru Broumov w Czechach.
Po informację oraz w celu zapisania się na pielgrzymkę można zgłaszać się do pani Haliny
Grabowicz w Gminnej Bibliotece Publicznej (662-710-044 lub 46
874-62-30) i kancelarii parafialnej
(46 874-33-20). Informacji udziela również pan Jan Gaszyński
(601-303-660).
kl

Górale spod Rabki
remontowali podłogę kościoła

Ostatnie dni remontu.Modrzewiowapodłogajestjużniemalżegotowa.

Obecnie mieszka nie na plebanii, a w salce katechetycznej.
– Na plebanii jest centralne ogrzewanie, ale nie ma instalacji, nie
ma łazienki, nie ma kuchni.
Na przenosiny trzeba będzie jeszcze poczekać, ale ja się nie skarżę
– mówi nowy proboszcz.
Co do kościoła, to chciałby on
jeszcze wyremontować w nim ponadstuletnie organy. Kiedy to będzie możliwe? – Nie wiem. Remont, a są to przecież organy
mechaniczne, może kosztować
nawet 100 tys. zł. Parafia nie ma
takich pieniędzy. Można oczywiście zrobić to taniej i zastąpić je
elektronicznymi, ale ja nie chcę

tego robić. Uważam, że powinny tu zostać organy mechaniczne
i to z dwóch powodów: po pierwsze dłużej przetrwają, a po drugie
– muzyka jest piękniejsza – mówi
proboszcz Witerski.
Niewielki kościół w Koźlu oraz
drewniana dzwonnica pochodzą
z połowy XVIII w. Ołtarz natomiast z początków XX w. Zabytek
jest sukcesywnie odnawiany. Wymieniono drzwi do kruchty, stanęły nowe ławki wokół kościoła.
Wykopany w czasie pierwszych
remontów głaz został poświęcony
Janowi Pawłowi II. Później wykonano nową wspomnianą już więźbę dachową i gontowy dach, poprawiono stan drewnianych ścian
i podwalin kościoła.
ljs

Gmina Dmosin|Wakacjewnagawkach?toteżmożliwe

Domki campingowe już czekają na turystów

lila.staszewska@lowiczanin.info

Ich właścicielami są Katarzyna i Tadeusz Niecieccy prowadzący w Nagawkach od 17 lat firmę
Tagros-Polska zajmującą się suszeniem i zamrażaniem runa leśnego, a od niedawna również
uprawą porzeczki i borówki amerykańskiej.
Domki w ubiegłym roku wybudowali górale z Rabki. Budowniczy spędzili w Nagawkach
w sumie dwa miesiące. Obiekty powstawały w dwóch etapach:
najpierw ściany zewnętrzne,
a następnie ocieplenie i ściany wewnętrzne. Wykończenie zajęło
nieco dłużej, ale – jak podkreślają właściciele – warto było czekać,
bo efekt końcowy jest dokładnie
taki, jak chcieli.
czuć zapach drewna
Po wejściu do środka od razu
czuć zapach drewna. Ściany ceRekLaMa

G

lowo nie były zabezpieczane żadnymi chemicznymi impregnatami
właśnie ze względu na zachowanie aromatu, ale również na to,
żeby było zdrowiej. Każdy domek, to mieszkanie o powierzchni użytkowej ok. 100 m2, na którą składa się duży pokój dzienny
z aneksem kuchennym, łazienka, sypialenka i antresola. Proste,
nowoczesne umeblowanie, połączone z dyskretnymi ludowymi elementy wystroju, stwarzają
rzeczywiście sielankowy klimat
wypoczynku. W jednym domu
zmieści się 12 osób. Właściciele nastawiają się więc głównie na
przyjmowanie większych grup
czy rodzin z dziećmi. Jeśli jednak
ktoś będzie chciał tu spędzić romantyczny weekend we dwoje –
nie widzą problemu.
Skąd pomysł na taką działalność? Niecieccy mówią, że pojawił się spontanicznie, a wynikał
głównie z chęci wykorzystania
uroków terenu. – Teren sam w sobie jest piękny, blisko rzeka, Park
Krajobrazowy Wzniesień Łódz-

Katarzyna i Tadeusz Niecieccynatarasiejednegozdomków.
Sąprzekonani,żetaokolicaoferujenaprawdęwiele.

kich, a dodatkowo obok skansen,
z którym zawsze byliśmy w przyjaźni i który czasami ma nadmiar
gości, więc nasza oferta może być
dla nich w sam raz, a i my będziemy skansen polecać każdemu.
Mamy 12 rowerów dla dorosłych
i trzy dziecięce, więc można sobie
spokojnie organizować wycieczki po okolicy – mówi Katarzyna
Nieciecka.
leżaki pod dębami
Domki znajdują się w dotąd
niezabudowanej – zielonej czę-

ści posiadłości, nad którą górują
wiekowe dęby, a cień dają rozłożyste świerki. – Kiedyś te ziemie
należały do hrabiego Przeździeckiego, a w tym miejscu sądząc
po okazałości dębów – park.
Po upaństwowieniu pojawiła się
tu przetwórnia owocowo-warzywna, którą prowadził GS i od
której my później odkupiliśmy
grunty – mówi o historii miejsca
Tadeusz Nieciecki.
Pierwsi goście w „Sielankowej Dolinie” już byli i to nawet
całkiem dużą, bo 20-osobową

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

lilianna jóŹWiak
-staszeWska

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

„Sielankowa Dolina” w Nagawkach,
czyli dwa drewniane domki, a właściwie biorąc
pod uwagę wielkość, to domy campingowe
z tarasami, sauną, placem zabaw dla dzieci
i obszernym zadbanym ogrodem, są już gotowe
na przyjmowanie turystów.

Domki już z zewnątrz sprawiają wrażenie wygodnych,wizytawśrodku
tylkotopotwierdza.

grupą. – To byli uczestnicy jakiegoś eventu. Dowiedzieli się
o nas pocztą pantoflową, chyba
ze skansenu ktoś im o nas powiedział, zresztą dużo osób widząc z drogi nasze domki po prostu przystaje i się o nie dopytuje.
Stronę internetową mamy dopiero w budowie – mówi pani Katarzyna.
„Sielankowa Dolina” nie oferuje wyżywienia w rozumieniu
typowych stołówkowych czy restauracyjnych śniadań, obiadów i
kolacji. Do dyspozycji gości są na-

tomiast w pełni wyposażone aneksy kuchenne, a w planach również
dostarczanie pod drzwi koszy piknikowych z wiejskim śniadaniem.
Atrakcją samą w sobie może być
grillo-wędzarnia, w której goście będą mogli przyrządzić sobie
na przykład rybę złowioną w należącym do właścicieli stawie.
Ośrodek czeka na turystów nie
tylko w sezonie letnim. Domki mają charakter całoroczny.
W upalne lato ich drewniane ściany długo trzymają chłód, zaś zimą
– przyjemne ciepło. 

www.lowiczanin.info
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Dariusz Serafiński przy szklanym ulu pokazowymwswojejpasiecewLipce.
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Ludzie

Atrakcją w pasiecejestmożliwośćzałożeniastrojupszczelarza.nazdjęciujednazgrupodwiedzającychLipkę.

Lipka|Pasjasposobemnażycie

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

Pasiekę w Lipce odwiedzają
dzieci z całego kraju

Rok temu, kiedy na naszych łamach pisaliśmy o człowieku z pasją Dariuszu Serafińskim z Lipki, który porzucił
życie w mieście, by wraz z rodziną osiąść na wsi i zająć się tym, co lubi najbardziej, czyli pszczelarstwem,
o jego pasiece słyszało jeszcze niewiele osób. Dziś przyjmuje w niej szkolne wycieczki, a w wakacje dzieci
wypoczywające na półkoloniach. Od początku letniego sezonu „Pasiekę w Lipce” odwiedziło kilkaset osób.
Jednych zachęciły zimowe prelekcje i warsztaty wyrobu świec
z wosku, które Dariusz Serafiński prowadził w szkołach, inni
przyjeżdżają z czystej ciekawości. Tego, czego dowiadują się na
stworzonej przez niego ścieżce
edukacyjnej, nie dowiedzieliby się
na zwykłej lekcji przyrody.
– Żyjemy na obrzeżach Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich, mamy super warunki.
Wbrew pozorom pszczoły nie czują się dobrze w miejscach, gdzie są
duże powierzchnie gospodarstw,
bo tam rolnik zasieje 300 ha jednej
rośliny, ona przekwitnie i pszczoły potem nie mają się już czym
żywić, a u nas tutaj gospodarstwa
liczą po 3-5 ha, nasadzenia są różnorodne, pszczoły mają cały czas
jedzenie, są zdrowe i dzięki temu
mogę je pokazywać przez cały sezon – cieszy się Dariusz Serafiński. Obecnie posiada on w sumie

85 uli, z czego w Lipce około 40,
pozostałe – w Anielinie i w podłódzkich Łagiewnikach.
Każdą grupę, która przyjeżdża do Pasieki w Lipce, właściciel wita chlebem i miodem. Żeby
jeszcze lepiej smakowało, chleb
krojony jest w trójkąty, przypominające kawałki pizzy. Degustacja obejmuje wszystkie rodzaje
miodu, a w tym roku jest ich już
pięć: rzepakowy, wielokwiatowy, akacjowy, lipowy i gryczany.
Ci, którzy odwiedzą Lipkę później, będą mieli okazję posmakować również miodu wielokwiatowego i nawłociowego.
Słodki poczęstunek to jednak dopiero wstęp do wielu innych atrakcji czekających w pasiece.
Zanim dzieci zajrzą do uli, pan
Dariusz opowiada im o pszczelarstwie od genezy jego powstania, od barci, poprzez wymyśloną
w połowie XIX w. ramkę pszcze-

lą, do pracy pszczół w nowoczesnych ulach.
Najwięcej pytań pada w części
prelekcji poświęconej cyklom życia pszczół oraz hierarchii panującej w pszczelej rodzinie. – Pierwsze zdziwienie jest wtedy, kiedy
mówię o tym, że królowa składa
2 tysiące jajeczek dziennie, z których po 3 dniach rodzą się larwy,

Dodatkowaatrakcja
jestwówczas,
kiedywulusątrutnie.
niemajążądeł,
więcbezobawy
mogęjedzieciom
podaćdoręki.

a po 21 dniach rodzi się dorosła
pszczoła – mówi pan Dariusz.
Kolejne pytania z serii „Jak
to i dlaczego?” pojawiają się
w momencie, kiedy do dzieci trafią informacje, że młoda pszczoła
do 4 dnia życia jest w ulu „sprzątaczką”, przez następne 3 dni
– karmicielką larw i królowej,
do 14 dnia życia buduje plastry,
a mając 15 dni zostaje strażniczką,
zaczyna latać, dorasta do tego, aby
być zbieraczką, którą będzie już
do końca życia, czyli jeszcze przez
około 4 tygodnie. Mali goście pasieki dostają również wskazówki na temat bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami oraz tego,
co robić, gdy owad jednak użądli.
Solidną porcję teorii uzupełniają zajęcia praktyczne. I tu dopiero zaczyna się zabawa. Wszyscy
przebierają się w kombinezony
i wchodzą do pasieki. – Wspólnie rozpalamy podkurzacz, każ-

Pan Dariusz przy ścieżce edukacyjnej,którąwybudowałsam,
iktóraodmajanieustanniewzbudzaciekawośćnietylkookolicznych
mieszkańców,alerównieżwycieczekszkolnychzcałegokraju.

dy chce dmuchać, stoimy w tej
chmurze dymu i jest niesamowita frajda. Później ustawiam ich
wokół oszklonego ula i tu kolejne
zaciekawienie, bo widać pszczoły przez szyby. Zdejmuję daszek,
zaglądamy do środka i ramka za
ramką szukam dla nich królowej.
Dodatkowa atrakcja jest wówczas,
kiedy w ulu są trutnie. Nie mają
żądeł, więc bez obawy mogę je
dzieciom podać do ręki. Wszyscy bez wyjątku chcą się wtedy
przekonać, jak to jest – opowiada
pszczelarz. Trzy godziny na świeżym powietrzu kończy zawsze poczęstunek w chacie dymnej, gdzie
dzieci pieką sobie kiełbaski.
Choć wakacje powoli dobiegają końca, zainteresowanie nie

maleje. Kiedy rozmawialiśmy
z Dariuszem Serafińskim w ubiegłym tygodniu, właśnie przygotowywał się do przyjazdu półkolonii z Centrum Kultury Dziecka
w Zgierzu.
Ścieżka edukacyjna „Pszczeli
świat” powstała z dofinansowaniem programu „Działaj Lokalnie”. Grupy, które przyjeżdżają tu
spoza gminy za wstęp płacą, lokalni mieszkańcy – nie.
W lipeckiej pasiece odbył się
już Dzień Dziecka i zebranie rady
sołeckiej, a 23 sierpnia weźmie
ona udział w pierwszym na terenie gminy Stryków festynie pod
nazwą „Miodobranie”. O szczegółach imprezy piszemy na stronie 12.
ljs
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Sprawa rozliczeń
Lemon Festiwalu 2013

Punkt zapalny

wciąż na wokandzie. str. 26

Łowicz |CodalejzbaząuOSnabratkowicach

Jesteśmypewni
tego,żewPolsce
toniejestjeszcze
ostatniesłowo,
nawetjeślichodzi
ogazłupkowy.
RekLaMa

Takich prac, konserwacyjnych i naprawczych, miano w bazie w Łowiczu wykonywać sporo.narazieniemaczegonaprawiać.

mobilne laboratoriadoanalizywynikówszczelinowań.Lakiernadalbłyszczy.

tąd, bada też możliwości w krajach arabskich i mocno pracuje
nad wspomnianą Ukrainą. – Nie
ma właściwie kierunków, w których nie próbowalibyśmy zdobywać kontraktów – mówi Woronowicz. – Wysłanie od nas sprzętu
w takie miejsca to nie jest żaden
problem, byleby było uzasadnio-

ne ekonomicznie. Ale – podkreśla – jesteśmy pewni tego, że w
Polsce to nie jest jeszcze ostatnie
słowo, nawet jeśli chodzi o gaz
łupkowy. Uwarunkowania ekonomiczne kiedyś się zmienią i Polska
stanie się bardziej atrakcyjna, także dla dużych graczy. Według niego inwestorzy finansowi, a takimi

WOJCieChWaLiGóRSki

A realia ekonomiczne w ostatnich dwóch latach zmieniły się
zasadniczo, co sprawiło, że niemal nikt obecnie w takie próby
nie inwestuje. Ceny gazu spadły
bowiem znacznie, z ok. 150-180
dolarów za 1000 m3 w roku 2013,
do około 80 dolarów obecnie, już
niebezpiecznie blisko progu opłacalności wydobycia łupków amerykańskich, który szacuje się na
ok. 50 dol. To spowodowało, że
spadły inwestycje w dalsze poszukiwania. W Polsce wykonano
dotąd 70 otworów „łupkowych”,
z których tylko 24 szczelinowano,
w tym tylko w 4 dokonano szczelinowania poziomego, niezbędnego dla zapewnienia dużej wydajności odwiertu. Byłoby pewnie
podjętych prób więcej, gdyby nie
niepewność co do skali opodatkowania wydobycia, w jakiej polskie
państwo przez tych kilka lat trzymało inwestorów. Teraz uregulowania prawne są już zapewnione
– ale w międzyczasie inwestorzy
odeszli. Decydująca okazała się
skomplikowana geologia i niska
cena ropy i gazu, zniechęcająca do
dalszych prób.
Nic jednak w gospodarce nie
trwa wiecznie, ceny kiedyś wzrosną – a w ślad za tym próby dopracowania takich parametrów
szczelinowania, by wydobycie
okazało się opłacalne, zostaną kiedyś wznowione. – Trzeba próbować, innej drogi nie ma – komentuje to Ryszard Woronowicz.

Dlatego, jak zapewnia, UOS
nie zlikwiduje swej bazy w Łowiczu. Po pierwsze bowiem,
w ograniczonym zakresie szczelinowanie nadal będzie prowadzone, UOS ma obecnie zakontraktowane dwie prace na rzecz PGNiG
w Wielkopolsce i na Podkarpaciu,
i stara się o kolejne zlecenia. Niedawno jej pracownicy skończyli wiercenie dla Orlenu otworu
w Penclinie pod Warszawą,
obecnie wykonują dwa otwory dla PGNiG na Pomorzu, też
z perspektywą szczelinowania
w przyszłości. Kolejne zlecenia
na wiercenie nadchodzą – choćby
dlatego, że firmy muszą je prowadzić, by nie stracić koncesji.
Oczywiście firma liczyła na
więcej, szczelinowanie miało być
główną dziedziną jej działalności, takiego nowoczesnego sprzętu, jakim do tego celu UOS dysponuje, nie ma nikt inny, firma jest
w stanie dokonywać kilkuset
szczelinowań rocznie, a robi kilka.
Ale w bazie przy ul. Ekonomicznej stacjonują także inne urządzenia, w tym wiertnia do prowadzenia wierceń – dla której front robót
jest zapewniony – oraz wibratory
do badań geofizycznych.
Innymi słowy, UOS może prowadzić właściwie wszelkie prace
pod ziemią: poszukiwanie kawern
w solankach (podziemnych pustych przestrzeni, mogących służyć np. jako magazyny gazu), wód
termalnych, konwencjonalnej ropy
i gazu, miedzi i węgla, metanu,
wreszcie tzw. tide-gazu, czyli gazu
zamkniętego w piaskowcach. No
i może szczelinować stare, nieeksploatowane już otwory konwencjonalne, co dać może ponowne
zwiększenie ich wydajności. Duży
potencjalnie rynek na takie prace
jest na Ukrainie – i tam między innymi UOS spogląda.
Bowiem usytuowanie bazy
w Łowiczu nie ogranicza, zdaniem rzecznika firmy, jej pola
działania wyłącznie do Polski.
Przeciwnie, jesienią udzielane
być mają kolejne koncesje poszukiwawcze w Wielkiej Brytanii
i UOS liczy na zlecenia stam-

WOJCieChWaLiGóRSki

dokończenie ze str. 1 NŁ,
str. 4 wydania dla Żychlina
i str. 6 Wieści

WOJCieChWaLiGóRSki

Nafciarze nie chcą się wynosić z Łowicza

Samochód z urządzeniemdobadańsejsmicznych.

są właściciele UOS, są cierpliwi,
wiedzą, że niezadowalające wyniki spółki nie są rezultatem złego
zarządzania. – Nie ma planów, by
firma miała się zwinąć, ani z Polski, ani z Łowicza – deklaruje Ryszard Woronowicz. – A co będzie
za rok, nie mogę gdybać – dodaje.
I na pewno nie jemu należy za-

dać inne, nasuwające się w kontekście łupkowego kryzysu pytanie: – Dlaczego miasto, przez
3 lata od sprzedania tego terenu,
nie zdołało stworzyć kolejnych kilkunastu hektarów jako oferty dla
innej firmy, która miałaby może
więcej szczęścia i większej ilości
ludzi dała pracę? 

www.lowiczanin.info



nr 34 20sierpnia2015

11

Kiernozia |Zmianyrzędnychprzedłużyłyprocedury

Otwarcie Dino przy ul. Łowickiej z opóźnieniem

marcin
kucHarski
marcin.kucharski@lowiczanin.info

– Nie jest jeszcze znany dokładny termin otwarcia – mówi krótko
Maciej Galicki, rzecznik prasowy
„Dino Polska” SA z Krotoszyna.
Wiele wskazuje, że market zostanie uruchomiony jesienią.
Kiedy dokładnie? Na tę chwilę
jeszcze nie wiadomo, a związane
jest to z długotrwałością procedur
administracyjnych, jakie trzeba
wdrożyć w takich przypadkach.

niemogłabyćto
zmianasamowolna,
leczmusiałabyć
uwzględniona
wpozwoleniu

– Żartujemy sobie, że może dopiero na Boże Narodzenie zrobimy
w nim zakupy. Nasz urząd zakończy wszystkie procedury związane
z postępowaniem administracyjnym najpóźniej we wrześniu. Pozwolenie na użytkowanie wydaje
natomiast Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Łowiczu. Wszystko więc w ich rękach
– dowiedzieliśmy się w Urzędzie
Gminy w Kiernozi.
Pierwsze, nigdy tak na dobrą
sprawę przez inwestora oficjalnie niepotwierdzane zapowiedzi
otwarcia marketu wskazywały,
że zacznie on działać w czerwcu
tego roku. Pod tym kątem spółka
prowadziła też rekrutację pracowników.
Odsuwane w czasie otwarcie
marketu wywołało falę domysłów
i plotek. – Będą rozbierać budynek – mówili niektórzy. – Będą go
powiększać – mówili inni, a jeszcze inni twierdzili, że „na pewno
jest za duży”.
– Nic z tych rzeczy, ale sprawa
nie jest prosta – zapewniano nas
w urzędzie gminy.

MaRCinkuChaRSki

Postępowanie administracyjne o ustalenie
czy doszło do naruszenia stosunków wodnych
na dwóch działkach bezpośrednio sąsiadujących
z wybudowanym wiosną tego roku budynkiem pod
market Dino w Kiernozi spowodowało znaczne
opóźnienia w oddaniu marketu do użytku.

Budynek jest gotowy już od wiosny,inwestorczekanapozwolenienaużytkowanie.

O tym, że podczas budowy
marketu przy ulicy Łowickiej
31 dokonano zmian tzw. rzędnych terenu działki, okazało
się w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia
na użytkowanie budynku handlowo-usługowego.
Postępowanie to prowadził łowicki Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego i jest to standardowa procedura.

Urząd stwierdził, że inwestor
dokonał zmiany rzędnych – czyli podniesienia terenu działki
– co może spowodować spływ
wód opadowych z tej działki na
działki sąsiednie. Nie mogła być
to zmiana samowolna, dokonana przez inwestora, lecz musiała być uwzględniona w pozwoleniu na budowę. Uwzględniona
jednak w tym konkretnym pozwoleniu nie była i to właśnie
wskazał PINB, wnosząc do gmi-

ny o przeprowadzenie w tej sprawie postępowania administracyjnego. Podwyższenie i zmiana
rzędnej może bowiem być odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego, więc byłaby
dopuszczalna tylko po wcześniejszej zmianie pozwolenia na
budowę.
Co może grozić za podniesienie terenu działki bez pozwolenia? Gdyby inwestor przekazał
informację o podniesieniu terenu

działki w czasie budowy, mogłoby to skutkować wstrzymaniem
robót budowlanych i nakazaniem
przywrócenia stanu poprzedniego lub zalegalizowania zmian.
Okoliczności co do zmiany rzędnych wyszły jednak na jaw po
zakończeniu budowy, co skutkowało sprzeciwem co do przystąpienia do użytkowania. PINB
zalecił gminie wszczęcie postępowania administracyjnego, które ma sprawdzić, czy doszło do
naruszenia stosunków wodnych
na działce. Zgodnie bowiem
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „dokonywanie zmiany
naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na
teren sąsiedniej nieruchomości
jest zabronione”.
Gmina musiała więc wystąpić o wydanie opinii przez biegłego. Strony postępowania spotkały się też na działce. Nikt
nie przedstawił roszczeń co do
nowego budynku. – Było jednak zbyt późno, żeby wyprostować tę sprawę tzw. projektem zamiennym i inwestor musi
wdrożyć tzw. „postępowanie naprawcze” – zaproponować wprowadzenie rozwiązań, które będą
zapobiegać ewentualnemu spływowi wód opadowych – dowiedzieliśmy się w gminie.
mak

Łowicz|ul.arkadyjska

Kraty od deszczówki przeszkadzają rowerzystom
Zdenerwował się, bo jadąc ulicą Arkadyjską w kierunku ul.
gen. Klickiego, w czasie wymijania umieszczonej w nawierzchni jezdni kraty wpustowej, która
odbiera wodę z ulicy, prawie został potrącony przez samochód
dostawczy. – Czułem na lewym
ramieniu, że samochód prawie
mnie dotknął. To niebezpieczne
miejsce, a są dwie kraty, więc dwa
razy trzeba „odbić”, aby je ominąć i wyjechać na odległość metra
od krawędzie jezdni – podkreślił.
Rowerzysta zwrócił też uwagę, że
RekLaMa

w kilku miejscach pobocze ul.
Arkadyjskiej jest wypłukane tak,
że nawierzchnia asfaltowa wystaje ponad nie na kilka, kilkanaście
centymetrów.
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych łowickiego ratusza Paweł Gawroński powiedział nam,
że osobiście sprawdzi pobocze
ul. Arkadyjskiej. Jego zdaniem
można tam doraźnie przeprowadzić prace w celu zminimalizowania różnic w poziomach, ale
problem krat raczej musi poczekać na kompleksowe rozwiąza-

nia, nad którym obecnie pracują
urzędnicy w Wydziale Inwestycji
i Remontów. Naczelnik tego wydziału Grzegorz Pełka powiedział
nam, że faktycznie w tym roku
ma szansę powstać dokumentacja techniczna, która poprawi bezpieczeństwo rowerzystów na ul.
Arkadyjskiej – mowa o budowie
ścieżki pieszo-rowerowej. Skomunikowałaby ona ul. Bolimowską
i gen. Klickiego. Na tej pierwszej
ulicy ścieżka rowerowa kończy się
na skrzyżowaniu z ul. Arkadyjską,
zaś na drugiej z tych ulic jest ona

planowana do budowy w najbliższym czasie.
Wówczas rowerzyści w ogóle nie wyjeżdżaliby na ul. Arkadyjską, można byłoby pozostawić
studzienki w obecnym miejscu
lub pokusić się o przesunięcie ich
poza pas jezdny, tworząc przy nich
utwardzone trapezowate zatoczki.
To z pewnością poprawiłoby też
komfort jazdy kierowcom samochodów, którzy często muszą na
nie wjechać, zwłaszcza, gdy z naprzeciwka jedzie inny samochód.
Naczelnik Gawroński w rozmo-

tOMaSZbaRtOS

– Panie, co tam jadę, to się zastanawiam, czy tym razem coś mnie rozjedzie czy też nie. Zamontowanie studzienek
w poboczu, na łuku drogi to najgłupszy pomysł, na jaki można było wpaść. Jeszcze żeby samochody jeździły po tej ulicy
wolno, ale wszystkie pędzą 70 – 80 km na godzinę – powiedział nam zdenerwowany pan Mirosław – starszy rowerzysta,
który odwiedził naszą redakcję we wtorek 18 sierpnia.

Takie kraty na łuku ul. Arkadyjskiej sądwie,rowerzystaabyjeominąć
musiodjechaćnametrodkrawędzijezdni,częstoryzykującżyciem.

wie z nami podkreślił, że kraty
w tym miejscu są konieczne, ponieważ łuk drogi jest wyprofilowany ze spadkiem w stronę wewnętrzną łuku. Woda deszczowa
więc właśnie tam spływa. Gdyby
nie było studzienek, tworzyłyby

się tam zastoiska wody. Nie ma
określonego terminu, kiedy ścieżka pieszo-rowerowa miałaby powstać, może w roku przyszłym,
ale zależy to od radnych, którzy
będą prawdopodobnie w grudniu
przyjmować budżet miasta.
tb
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Kultura
Miodobranie
w Lipce

Miodobranie, czyli święto
Pszczoły, to festyn, który w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, odbędzie się na boisku w Lipce. Początek o 14.00. Będzie to pierwsza
tego typu impreza w gminie Stryków. W programie przede wszystkim atrakcje związane z nazwą festynu, czyli to, z czym kojarzy się
pasieka: degustacja miodu, pokaz
miodobrania, pokaz wyrobu świec
z wosku pszczelego. Wszystko to
z udziałem lokalnego pszczelarza,
Dariusza Serafińskiego.
Bartnik z Lipki, na co dzień
oprowadzający dzieci po ścieżce
edukacyjnej, którą stworzył na terenie swojej pasieki, poprowadzi
dla uczestników festynu wykład
pt. „Rola pszczół w życiu człowieka”. Imprezie towarzyszyć będą
występy zespołów muzycznych
oraz inne plenerowe atrakcje. Na
scenie zaprezentują się: Byszewianie, Gałkowianie, Lipkowianka
z kapelą, Tender, a na koniec zabawę poprowadzi DJ Norbert.
Uczestnicy festynu będą mogli spróbować swoich sił w konkursach i zabawach, zarówno dla
dzieci, jak i dla dorosłych. Tych
pierwszych zainteresują na pewno
również dmuchańce, malowanie
twarzy, czy przejażdżki motocyklem. Imprezę organizują wspólnie: sołectwo Lipka, KGW Lipka, OSP Lipka oraz strykowski
OKiR. Wstęp wolny.
ljs

Dmosin |GminnabibliotekaPubliczna

Halina Grabowicz odeszła na emeryturę
Po 33 latach pracy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dmosinie na emeryturę odeszła kierownik Halina
Grabowicz. W ubiegły czwartek, 13 sierpnia, na sesji Rady Gminy, za wzorową pracę i życzliwą współpracę na
rzecz upowszechniania kultury i książki wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy, dziękowała
jej wójt Danuta Supera. Do podziękowań dołączyła się również przewodnicząca Rady Gminy Barbara Kosma.
lilianna jóŹWiak
-staszeWska
lila.staszewska@lowiczanin.info

Halina Grabowicz rozpoczęła pracę na stanowisku kierownika dmosińskiej biblioteki
w maju 1982 roku. W trakcie
kariery zawodowej otrzymywała liczne nagrody i wyróżnienia,
m.in. odznakę „Zasłużony działacz kultury” oraz Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”.
Oprócz kierowania pracą biblioteki, zajmowała się organizacją imprez popularyzujących
wiedzę, kulturę i edukację, wystaw, spotkań autorskich, imprez
artystycznych i wycieczek krajoznawczych; współpracowała
z twórcami ludowymi, zespołami amatorskimi, OSP i KGW
oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy; była inicjatorem wielu konkursów dla
dzieci i młodzieży.
– Życzymy na progu nowego etapu życia zdrowia, wie-

Głowno|ZalewMrożyczka

Tym razem aeropiknik
W niedzielę, 23 sierpnia,
w godzinach 14.30-20.00, nad zalewem Mrożyczka w Głownie odbędzie się kolejny z cyklu rodzinnych pikników. Zapowiada się
wyjątkowo ciekawie, bo tym razem będzie to piknik lotniczy.
W czasie imprezy będzie można obejrzeć hangar pneumatyczny,
żyroskop, drona, makiety samolotów, nietypowe latawce, szybowiec FOKA4, skorzystać z symulatora lotów balonem, czy też
zajrzeć do sklepiku z upominkami i zabawkami. Dużą atrakcją
RekLaMa

G

będzie też przeprowadzenie pokazowego treningu balonowego.
W zależności od aury, odbyć ma
się pokaz napełniania powłoki balonu powietrzem, pokaz balonu na
uwięzi (przywiązanego do ziemi),
a także loty na uwięzi.
Podobnie jak nad poprzednimi
piknikami, także nad tym Wieści
oraz portal Lowiczanin.info będą
sprawować patronat medialny.
W niedzielę, 30 sierpnia, odbędzie się ostatni z wakacyjnych
rodzinnych pikników – na temat
bezpieczeństwa.
kl

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

Gmina Stryków

Halina Grabowicz (w środku) odbiera podziękowania zrąkwójtDanutySuperyorazkwiaty
odprzewodniczącejRGbarbarykosmy.

Głowno

Głowno |MiejskiOśrodekkultury

15 sierpnia nie udało się przeprowadzić plenerowej projekcji
filmu „Jesteś Bogiem” Leszka
Dawida. Miał on zostać wyświetlony w kinie „pod chmurką” na
boisku do beach soccera nad zalewem Mrożyczka w Głownie. Ze
względu na zbliżającą się burzę
seans potrwał tylko kilkanaście
minut. Organizator, czyli Miejski
Ośrodek Kultury, będzie chciał
powtórzyć projekcję w innym terminie. Nowa data seansu nie została jednak jeszcze ustalona. kl

Do 28 sierpnia Miejski Ośrodek Kultury w Głownie przyjmuje zapisy chętnych do udziału w 8.
edycji Artystycznych Spotkań Seniorów Czar Jesieni. Do towarzyszącego mu konkursu na wiersz
„Piórem seniora” zgłoszenia należy nadsyłać do 22 sierpnia.
Podczas Czaru Jesieni będą
mogli zaprezentować się utalentowani seniorzy: soliści i duety wokalne, gawędziarze, kapele ludowe, zespoły wokalne, śpiewacze,
instrumentalno-śpiewacze oraz
kabarety.

Kino pod chmurką
w innym terminie

Zapisy na Czar Jesieni trwają
Soliści, duety będą mogli zaprezentować jeden 4-minutowy
dowolny utwór. Także przez 4 minuty będą musieli opowiadać historie gawędziarze.
Dla zespołów przewidziano
osiem minut. Mogą one wykonać dwie piosenki, w tym jedną
obowiązkowo z repertuaru Haliny
Kunickiej, Zbigniewa Wodeckiego lub zespołu Trubadurzy. Kabarety na występ mają 15 minut.
Jak co roku, imprezie towarzyszy konkurs literacki „Piórem seniora”. W tym roku będzie odby-

lu sił niezbędnych do realizacji
własnych, często odkładanych
na później marzeń i planów,
a także pomyślności w życiu
osobistym – mówiła wójt Danuta Supera.
Z kolei kierownik Grabowicz
podziękowała za pomoc i życzliwość okazywaną jej przez lata
pracy ze strony władz gminy,
urzędników, ale również wszystkich innych osób, z którymi spotykała się na płaszczyźnie działalności biblioteki.
Halina Grabowicz była osobą najdłużej pracująca w tej placówce. Przez okres 66 lat istnienia biblioteki w Dmosinie,
przepracowała w niej połowę
tego czasu.
– Za to, że mogłam się tu
zatrzymać na dłużej, dziękuję Bogu i ludziom. Z własnej
perspektywy widzę, że to ma
jednak sens, kiedy w jednym
miejscu pracuje się dłużej. To
prawda, że do głosu dochodzi przyzwyczajenie, ale człowiek wgryza się w każdy temat,
w każdy szczegół i wtedy inaczej odbiera to, co robi – mówiła
odchodząca na emeryturę szefowa dmosińskiej biblioteki.
Na chwilę obecną obowiązki
kierownika placówki powierzone zostały bibliotekarce Joannie
Kucińskiej. 

wał się pod hasłem „Księga XIV
– Biesiada”. Zgłoszenia należy
przesyłać pocztą zwykłą na adres
MOK (ul. Kopernika 45, 95-015
Głowno), jak i mailowo na mokglowno@op.pl do 22 sierpnia.
Z kolei zgłoszenia do „Czaru Jesieni” przesyłać należy na
adres organizatora do 28 sierpnia. Udział w imprezie wiąże się
z kosztami. Akredytacja dla jednej
osoby to kwota 8 zł. Opłatę należy
wnieść najpóźniej do 4 września.
Więcej informacji pod nr tel.
(42)719-11-43 lub na stronie
www.mokglowno.webnode.com.
W tym roku Czar Jesieni zaplanowany jest na 12 września, na godzinę 10.00, na terenie MOK. kl
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Aktualności
Dmosin

Dmosin|Przedsięwzięciespołeczne

W nowy
rok szkolny
z nowym
dyrektorem

Wszystko zależy
od pomysłów mieszkańców
Gmina Dmosin wspólnie
ze Stowarzyszeniem
Wsparcie Społeczne
„Ja-Ty-My” realizuje projekt
„Społecznie aktywni
w gminach” w ramach
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich 2015.

Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku o ekopracownię wzbogaciło się gimnazjum działające w ramach ZSS w Dmosinie.
Gmina Dmosin składała również wnioski o dofinansowanie
potrzeb swoich placówek z rezerwy subwencyjnej, jaką dysponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. W sumie otrzyma ona
14 tys. zł na doposażenie kuchni
i stołówki w Dmosinie (obsługującej również szkołę w Kołacinie),
a także 3 tys. zł na pomoce dydaktyczne wykorzystywane przy
tzw. edukacji wspomagającej,
czyli dodatkowych lekcjach czytania, pisania czy matematyki. ljs

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

dokończenie str. 1

Dyrektor marek KubiakodbieraaktpowierzeniaobowiązkówikwiatyzrąkwójtDanutySupery.

kluczeniem społecznym na przykład ze względu na brak pracy,
czy wiek... Projekt będzie realizowany do końca tego roku.
To, jakie przedsięwzięcia zostaną zorganizowane, zależy od samych mieszkańców. Na początek
radni i sołtysi otrzymali na sesji
Rady Gminy 13 sierpnia ankiety
z prośbą o zawarcie w nich własnych propozycji i przemyśleń na
temat potrzeb lokalnych działań.
Sami mieszkańcy mogą zgłaszać
swoje pomysły do radnych, sołtysów czy Urzędu Gminy. W ramach projektu zostały stworzone
dwa Powiatowe Centra Obywatelskie: w Andrespolu oraz Brzezinach, do których gminy będą
zgłaszać już konkretne pomysły.
Na koniec, w grudniu rozstrzygnięty zostanie plebiscyt na najlepszą inicjatywę lokalną.
ljs

Chodzi o propagowanie wśród
mieszkańców 8 miast i gmin z terenu powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego idei aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
Stowarzyszenie oferuje wsparcie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej, merytoryczne
przygotowanie liderów lokalnych
i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego do prowadzenia inicjatyw lokalnych na rzecz
mieszkańców zagrożonych wy-

Dmosin|Potrzebyżyciowenajważniejsze

Rozdano już 13 ton żywności
lilianna jóŹWiak
-staszeWska
lila.staszewska@lowiczanin.info

W ubiegły czwartek 13 sierpnia w Dmosinie pojawił się już
drugi w tym roku transport żywności. Paczki wydawane były
dzień później na terenie parafii
św. Andrzeja i Małgorzaty.
Dostarczaniem żywności dla
potrzebujących zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dmosinie w partnerstwie
z działającą na terenie gminy
Fundacją „Promienie Słońca”

przy współpracy Caritas dmosińskiej parafii. Już w lipcu do najuboższych mieszkańców gminy
Dmosin trafiły 3 tony żywności. W sierpniu początkowo spodziewano się 6 ton, a ostatecznie, dotarło 10. W sumie paczki
żywnościowe zabrało do swoich
domów 300 osób.
Zorganizowanie pomocy było
możliwe dzięki temu, że na terenie całego kraju ruszył Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany przez Unię Europejską.
Mieszkańcy gminy Dmosin,
których spotkaliśmy w trakcie
odbioru paczek, mówili, że dla

LiLiannaJóźWiak-StaSZeWSka

Mąka, makaron, mleko UHT, ser żółty i topiony, ryż, kasza,
dżem, kawa zbożowa, herbatniki, płatki kukurydziane,
konserwy mięsne, olej, groszek z marchewką, sok jabłkowy,
koncentrat pomidorowy, cukier – 13 ton artykułów
spożywczych trafiło do tej pory do mieszkańców gminy
Dmosin, którzy znajdują się w trudniej sytuacji materialnej.

Do parafialnych pomieszczeń trafiło w ubiegłym tygodniu 10 ton żywności.Rozdawałajem.in.eugenia
WalewskazdmosińskiejFundacji„PromienieSłońca”.

nich każde wsparcie jest ważne,
a żywność szczególnie.
– Mieszkam z siostrą, obydwie jesteśmy same i w dodatku
bezrobotne. Nie ma dochodów.
Tyle tylko, co zarobi się latem,
a zimą nic. Jest nam ciężko. Jak
są pieniążki, to staramy się zrobić zapasy żywności z kurczaka, makaronu ... Teraz makaronu
dostałyśmy, był też koncentrat
pomidorowy i inne rzeczy, wystarczy na dłużej. Na zimę jest
zapas – powiedziała nam pani
Marianna z Osin.
Organizatorzy dostaw w dalszym ciągu proszą o kontakt rodziny, które z różnych względów nie radzą sobie finansowo
i chciałyby skorzystać z takiej
formy pomocy.
Na sierpniowej akcji nie koniec. Kolejne transporty z Banku Żywności będą pojawiać się
w Dmosinie do lutego przyszłego roku.
Aby otrzymać wsparcie w tej
formie, należy spełniać kryterium dochodowe uprawniające
do korzystania z pomocy społecznej: 813 złotych na osobę
samotną i 684 złotych na osobę
w rodzinie. 

RekLaMa
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Nakrycie głowybyłojednymzważniejszychelementówstrojupątnika.

Łowicka Grupa Zielona wkomplecie.

Łowicz|XXłowickaMłodzieżowaPielgrzymkanaJasnąGórę

Zieloni, ale dojrzali
Łowicka, jubileuszowa XX Pielgrzymka Młodzieżowa, która w czwartek,
6 sierpnia, wyruszyła z Łowicza, po dziewięciu dniach wędrówki,
14 sierpnia, wkroczyła na Jasną Górę. Pielgrzymi przebyli trasę liczącą
ponad 230 km. Przeżycia duchowe, jakie pozostawiła w ich sercach
wspólna wędrówką, z pewnością będą żywe jeszcze przez długi czas.

mimo upałówpątnicydzielniepokonywalikolejnekilometry.

zdecydowali się pozostać w Częstochowie, by uroczyście świętować Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny, potocznie zwane
Świętem Matki Boskiej Zielnej.
Grupa prowadziła
się sama
Wyruszająca z Łowicza Grupa
Zielona liczyła 106 osób. Część
z nich byli to ludzie idący w pielgrzymce po raz pierwszy, ale zdecydowana większość w pielgrzymowaniu jest już zaprawiona.
– To były niesamowite rekolekcje w drodze. W powietrzu czuło
się matczyną miłość i ogromne
poczucie wspólnoty – mówi nam

Michał Podkoński, który podczas
wędrówki pełnił funkcję głównego porządkowego. Jego rola polegała na opiekowaniu się grupą
i sprzętem. Reporterce NŁ wyjawił, że w pielgrzymce na Jasną
Górę brał udział po raz czwarty,
jednak w tym roku przeżycia duchowe były wyjątkowo głębokie.
Podczas pielgrzymki modlił się
w osobistych intencjach, ale także za tych, którzy bardzo chcieli,
ale nie mogli być na szlaku.
– W życiu codziennym, kiedy każdy jest zajęty swoimi sprawami, ciężko o poczucie wspólnoty. Podczas pielgrzymki jest
czas na modlitwę, refleksje, by-

WWW.LPPM.PL

W tegorocznej pielgrzymce na
Jasną Górę łowicką Grupę Zieloną prowadził ks. Sławomir Wasilewski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.
Pod opieką miał dokładnie 106
pielgrzymów. Wśród nich byli
uczniowie gimnazjów, studenci,
ale i nieco starsi pątnicy. W Grupie Zielonej szło aż 7 księży, 6
sióstr zakonnych i kleryk. Wszyscy zintegrowali się we wspólnym pielgrzymowaniu. – Piękna
sprawa i głębokie doświadczenie
duchowe. Niesamowici ludzie,
którzy dokładnie wiedzieli, po co
wyszli na szlak: pochylali głowę
podczas modlitwy, śpiewali i tańczyli, kiedy był czas, by wielbić
Boga. „Zieloni, ale dojrzali” takie było nasze nieformalne hasło
– tymi słowami opisał dziewięciodniową wędrówkę na Jasną Górę
ks. Wasilewski.

WWW.LPPM.PL
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wiczki. Dziewczyny, po powrocie
z wakacji nad morzem, usłyszały
w Radiu Victoria o jubileuszowej
pielgrzymce na Jasną Górę. Zapragnęły do niej dołączyć. Spakowały torby i całkiem spontanicznie postanowiły dogonić
grupę pielgrzymów, by wędrować z nimi dalej.
Co ważne, cała grupa, która
wyruszyła z Łowicza, dotrwała
do końca pielgrzymki. Pątnicy
weszli na Jasną Górę w piątek,
14 sierpnia, około godz. 11.30.
Wkroczyli nań ze śpiewem ku
czci Matki Bożej na nutę łowicką. Na czas błogosławieństwa
podczas wejścia upadli na twarz.
Potem udali się przed Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i modlili się podczas
mszy św. odprawionej przez kardynała Kazimierza Nycza. Potem
wzięli udział we wspólnej zabawie ku czci Matki Boskiej oraz
wysłuchali koncertu „Mocnych
w Duchu”.
Połowa Grupy Zielonej jeszcze tego samego dnia powróciła
autokarem do domów. Pozostali

Łowiczanie akcentowali swoją obecność na szlakutransparentamiiśpiewemnanutęłowicką.
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Liczne, 40-osobowe grono,
stanowiły osoby, które w pielgrzymce brały udział po raz
pierwszy. Mimo spiekoty i słońca
dzielnie pokonywali kolejne kilometry. W czasie pielgrzymki na
posterunku przez cały czas czuwali ratownicy służby medycznej. O dziwo ich interwencja nie
była potrzebna. – Poza odciskami i pęcherzami na nogach, nie
było żadnych poważniejszych interwencji medycznych. Nie było
nawet omdleń. To kolejny dowód
na to, że Matka Boska prowadziła
nas ku sobie i miała nas w opiece – podsumował ks. Wasilewski.
Do tegorocznej wędrówki – co
jest zupełną nowością – dołączyły
dwie siostry z zamkniętego klasztoru sióstr bernardynek w Łowiczu. Siostry Ludwika i Dominika
uczestniczyły w pielgrzymce za
sprawą dyspensy, udzielonej im
przez biskupa łowickiego i matki przełożonej z racji trwającego
Roku Życia Konsekrowanego.
Do Grupy Zielonej w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego dołączyły dwie autostopo-

W grupie Zielonejszłoaż7księży,6sióstrzakonnychikleryk.

cie razem – mówi reporterce
NŁ, Anna Wojciechowska, która
w czasie wędrówki pełniła funkcję przewodniczki muzycznej.
Wyjaśniła, że w związku dodatkowo pełnioną rolą miała nieco więcej pracy, gdyż zachęcała
do wspólnej modlitwy poprzez
śpiew. W trakcie wędrówki poszukiwała osób, które zechcą
wspólnie odmawiać różaniec
i Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ponadto umilała pielgrzymkowy czas grą na tamburynie
i gitarze.
Anna Wojciechowska zasłynęła wśród pielgrzymów swoją wytrwałością w dążeniu do
celu, gdyż mimo kontuzji ścięgna
Achillesa dzielnie pokonywała
kolejne kilometry.
Za oprawę muzyczną łowickiej pielgrzymki odpowiedzialna
była też Weronika Szczepańska.
– Śpiew to coś, co mi pomaga. Czuję się zbudowana, kiedy
w ten sposób mogę pomóc pielgrzymom, umilić im czas, podzielić się radością – mówi. I dodaje:
– Pielgrzymka to wyjątkowy czas,
w trakcie którego można „naładować baterie” na kolejny rok.
Z niecierpliwością oczekiwałam
tegorocznej wędrówki. W międzyczasie udało mi się zachęcić
do udziału w niej kilka osób, które
już teraz zapowiadają, że spotkamy się na szlaku za rok.
Nasi rozmówcy jednogłośnie podkreślali, że żar lejący się
z nieba nie przeszkadzał im
w pielgrzymowaniu. Stało się
wręcz przeciwnie – słońce nadało wędrówce kolorytu. 
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RekLaMa

przetrzymywany w obozie jenieckim w Żyrardowie, skąd uciekł
przy pomocy rodziny. W grudniu
2013 roku Jan Ambroziak został
awansowany na podporucznika.
W Piaskach Jan Ambroziak
mieszka z rodziną, której najmłodszy członek – jego prawnuk – też
nosi imię Jan. Delegacja „Dziesiątaków” jest tam zawsze przyjmowana bardzo serdecznie.
tm

W honorowych miejscach zasiedli kombatanci(odlewej):Józefa
Skiełczyńska(SzareSzeregi)iStefanklimkiewicz(Zwiazekkombatantów
RP),atakżetowarzyszącaimpaniWładysławaWawrzyńczak.

tOMaSZMatuSiak

tOMaSZMatuSiak

ło się ich ujawnić, również byśmy ich odwiedzali.
Jan Ambroziak urodził się
w 1916 roku. Był łącznościowcem
26. Dywizji Piechoty, tej samej,
w skład której wchodził 10. Pułk
Piechoty. We wrześniu 1939 r. służył w 26. Pułku Artylerii Lekkiej
w Skierniewicach, który ostrzeliwał niemieckie wojska pod Kompiną. Dostał się do niewoli i był

W 95. rocznicę bitwy warszawskiej – wielkiej wiktorii polskiego wojska, uważanej za jedno
z najważniejszych starć militarnych XX wieku – władze miejskie
w Łowiczu zorganizowały apel
przy pomniku marszałka Józefa
Piłsudskiego przy ul. Podrzecznej.
Burmistrz Krzysztof Jan Kaliński podkreślił, że każdy naród
ma w swojej historii momenty
szczególnie istotne, a bardzo często są nimi właśnie bitwy – Kulikowe Pole i Stalingrad – dla Rosjan, Las Teutoburski i Sedan – dla
Niemców, Austerlitz i Marna – dla
Francuzów, Saratoga i Midway –
dla Amerykanów, a dla Polaków
– Grunwald i właśnie bitwa warszawska. Podkreślił, że Józef Piłsudski, przed którego pomnikiem
zgromadzono się tego dnia, wziął
na siebie całą odpowiedzialność
wojskową za bitwę, ale nie można też zapominać o roli gen. Tadeusza Rozwadowskiego, który
opracował strategię.
Pod pomnikiem marszałka
kwiaty składały delegacje władz,
instytucji, służb mundurowych,
palcówek dydaktycznych i stowarzyszeń. Ważna była obecność
przedstawicieli szaroszeregowców, żołnierzy AK i Sybiraków.
Po złożeniu kwiatów poczty
sztandarowe i wszyscy uczestnicy apelu przemieścili się do bazyliki katedralnej. Przemarszowi
towarzyszyły melodie pieśni żołnierskich, granych przez Miejsko-Strażacką Orkiestrę Dętą.
15 sierpnia to także ważna data
dla kościoła, a w szczególności

tOMaSZMatuSiak

Uroczystości przy Podrzecznej i w katedrze

Przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty
podczas Święta Wojska Polskiego złożyli wizytę w domu weterana
kampanii wrześniowej 1939 roku – 99-letniego dziś Jana Ambroziaka.
Wcześniej oddali hołd bohaterom w miejscach pamięci.

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty u Jana Ambroziaka.PanJansiedzi
naulubionejławeczce,naktórejzastaligowsobotę„Dziesiątacy”.
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Łowicz |ŚwiętoWojskaPolskiego

Czcić bohaterów poległych,
nie zapominać o żywych
„Dziesiątacy” rozpoczęli upamiętnianie 95. rocznicy bitwy
warszawskiej od złożenia kwiatów pod pomnikiem marszałka
Józefa Piłsudskiego przy ul. Podrzecznej. Następnie udali się na
cmentarz parafii katedralnej, by
oddać cześć dowódcy 10 Pułku
Piechoty – płk. Marianowi Krudowskiemu. Kolejnym punktem
na ich drodze były Piaski pod Nieborowem, gdzie wraz z rodziną
mieszka ostatni znany im osobiście weteran kampanii wrześniowej. Rekonstruktorzy zawieźli mu
kwiaty, a także jego ulubioną czekoladę.
– Wychodzimy z założenia,
że oprócz uroczystości pod pomnikami naszym obowiązkiem
jest pamiętać także o ostatnich,
wciąż żywych bohaterach – mówił nam Piotr Marciniak, prezes stowarzyszenia. – O historii pana Jana dowiedzieliśmy
się przeszło dwa lata temu i odtąd odwiedzamy go przy wszelkich ważnych okazjach. Jest jedynym weteranem września,
z którym mamy obecnie kontakt.
Być może są jeszcze gdzieś na
naszej ziemi inni bohaterowie,
o których nie wiemy, gdyby uda-
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Cześć marszałkowi i wszystkim poległymoddałateżmłodzież.nazdjęciu
hołdoddajereprezentacjaZespołuSzkółPonadgimnazjalnychnr1.

tych parafii, które noszą wezwanie
Wniebowzięcia NMP.
Jedną z nich jest parafia katedralna w Łowiczu. Odpustową
sumę odprawił ksiądz prałat Stanisław Pisarek, od wielu lat będący
dziekanem kutnowskim, a w przeszłości służył w łowickiej kolegia-

cie jako wikary. Po mszy zostały
złożone kwiaty pod pomnikami
Synów Ziemi Łowickiej i św. Jana
Pawła II.
Film z miejskiej części obchodów 15 sierpnia można obejrzeć
na naszej stronie internetowej lowiczanin.info.
tm
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Kiedy powstanie ścieżka rowerowa
wzdłuż ulicy Klickiego?

Mieszkańcy dzielnicy Stare Miasto w głosowaniu nad propozycjami do budżetu obywatelskiego spośród trzech inwestycji wybrali
jedną, ważną nie tylko dla nich, ale także dla innych mieszkańców Łowicza i wsi położonych po wschodniej stronie miasta, a także
dla turystycznego zagospodarowania Łowicza. 159 głosami zdecydowali o budowie po południowej stronie ul. gen. Klickiego
ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie jednak nie wiadomo, czy w tym roku uda się to życzenie spełnić.
tomasz
Bartos
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Oprócz tej propozycji, mieszkańcy głosowali też na dwie inne:
zamontowanie lunety w punkcie
widokowym na baszcie gen. Klickiego oraz remont ścian budowli
zyskało 33 głosy, wykonanie odprowadzenia wody z terenu ulic
Magazynowej, Basztowej i Parkowej – 13 głosów. Dzielnica, podobnie jak 9 innych, do dyspozycji
w tym roku w ramach budżetu ma
100 tys. zł.
– Mieszkańcy dzielnicy wzięli
licznie udział w głosowaniu, poczuli się dowartościowani tym, że
mogą dokonać ważnego dla nich
wyboru, a dziś czują się mocno
zaniepokojeni, że nic w temacie
ścieżki się nie dzieje – powiedziała nam przewodnicząca Zarządu
Osiedla Stare Miasto, Zofia Kroc.
– Co chwilę mam pytania dotyczące tego, czy coś wiem w temacie
budowy, ale nie jestem w stanie
odpowiedzieć nic konkretnego.

Przewodnicząca Kroc kilkakrotnie pytała o realizację wybranej inwestycji burmistrza Krzysztofa Kalińskiego, nie dowiedziała
się wiele. Ulica Klickiego należy do powiatu łowickiego, ratusz
wystąpił z inicjatywą, że przekaże powiatowi 100 tys. zł z budżetu
obywatelskiego w formie dotacji,
a ten zajmie się realizacją zadania. – Problem jednak jest taki, że
z tego co wiem od burmistrza,
miasto nie otrzymało żadnej konkretnej odpowiedzi ze starostwa
w sprawie tej inwestycji i sposobu jej realizacji. Nie podpisano
w tej sprawie dotąd też porozumienia. Burmistrz Krzysztof Kaliński
w rozmowie z nami był jednak dobrej myśli. Uspokajał, że ze strony
miasta, jak i powiatu, jest wola realizacji ścieżki pieszo-rowerowej
i był przekonany, że w sprawie zapadną ostatecznie pozytywne decyzja. Wyraził nawet nadzieję, że
mieszkańcy w tym roku doczekają się prac.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, Grzegorz Pełka,
powiedział nam, że pochodzące

z budżetu obywatelskiego pieniądze nie wystarczą na budowę
ścieżki na całej długości ulicy.
Miałaby ona powstać od projektowanego ronda w ul. Klickiego
(pomiędzy skrzyżowaniem z ul.
Tkaczew a skrzyżowaniem z ul.
Magazynową) do drugiego przejazdu kolejowego na granicy miasta i wsi Zielkowice.
Oprócz tego, już na etapie jej
projektowania, w kilku miejscach
pojawią się problemy, które trzeba będzie rozwiązać. – Po południowej stronie ulicy występują
przewężenia, gdzie ciężko będzie
zmieścić ciąg pieszo-rowerowy,
można go szukać np. poprzez korekcję pasa drogowego, to na pewno będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami – powiedział nam
Pełka.
Starosta łowicki Krzysztof Figat w rozmowie z nami zapewnił, że w pełni popiera jej realizację. – Każde „wyprowadzenie”
rowerzystów z jezdni jest korzystnym rozwiązaniem dla rowerzystów, bowiem znacząco poprawia
ich bezpieczeństwo – stwierdził.

Po czym jednak przyznał, że choć
wola, aby realizować zadanie jest,
to brak jeszcze decyzji. Powiat
nie przystąpił do wykonania projektu technicznego inwestycji,
nie wystąpił także o pozwolenie
na usunięcie 38 drzew rosnących
w pasie, gdzie miałaby powstać
ścieżka. Przygotowanie do inwestycji zajmie z pewnością kilka tygodni.
– Chciałbym, aby udało nam się
wykonać w tym roku choć fragment tej ścieżki. Nie zdecydowaliśmy jednak, o który fragment mogłoby chodzić, trzeba to logicznie
zaplanować. Inną sprawą i to najważniejszą, są pieniądze, bo możliwe, że powiat byłby w stanie dołożyć swoje pieniądze do 100 tys.
zł z miasta. Musimy jednak poczekać, aż zakończy się realizacja zadań, które zaplanowaliśmy na ten
rok i będziemy mieli wiedzę, ile
pozostało nam w budżecie i jaką
kwotą możemy przeznaczyć – powiedział nam starosta. Dodał przy
tym, że informacja o tym, że jest
wola, aby realizować ścieżkę przy
Klickiego, dotarła do powiatu, gdy

ten miał już zamkniętą listę inwestycji na ten rok – to też nie sprzyjało zaplanowaniu jej wykonania.
Starosta Figat wspomniał też,
że istnieje inne rozwiązanie budowy ścieżki. Można byłoby ją
wykonać kompleksowo, na całej
długości ul. Klickiego, ale potrzeba na to według szacunków 800
tys. zł. Rada Powiatu pieniądze te
mogłaby zarezerwować w budżecie na ten cel w roku przyszłym,
ale lepszym rozwiązaniem byłoby
sięgnięcie po pieniądze zewnętrzne, np. z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wówczas jej budowa mogłaby
być wpisana do przyszłorocznego dużego wniosku, obejmującego kilka inwestycji na terenie miasta i całego powiatu łowickiego.
Urzędnicy w najbliższej przyszłości mają jednak sprawdzić, czy
będzie to możliwe wobec zmieniających się zasad finansowania
inwestycji drogowych w ramach
tego programu na rok 2016. Wówczas 100 tys. zł zostałoby potraktowane jako dotacja i udział miasta
w projekcie.

zoFia kroc
radna miejska,
przewodnicząca Zarządu
Osiedla Stare miasto
Osobiście,niemiałabym
nicprzeciwko„zamrożeniu”
tegorocznych100tys.zł
zbudżetuobywatelskiego
iwykorzystaniuichwprzyszłym
rokunarealizacjęścieżkipieszorowerowejwzdłużklickiego.
uważamnawet,żewartobyłoby
poczekaćrok,abyinwestycja
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wpoprawiebezpieczeństwa
niżbudowajejfragmentu.
Przyobecnymnatężeniuruchu
samochodowegonaul.gen.
klickiegorowerzystaniemoże
czućsiębezpiecznie.uważam,
podobniejakmieszkańcy,którzy
wzięliudziałwgłosowaniunad
wyboreminwestycji,żeścieżka
wzdłużtejulicyjestpoprostu
konieczna.

W tym roku powiat mógłby
więc zająć się wykonaniem pełnej
dokumentacji i pozyskaniem wymaganych pozwoleń, umożliwiających realizację inwestycji, która
realizowana byłoby w 2016 roku
– i biorąc pod uwagę obecny stopień przygotowań inwestycji – ten
scenariusz wydaje się najbardziej
prawdopodobny. 

RekLaMa

Powiat łowicki|Otwartespotkaniadlamieszkańców

Będą dyskutować o rozwoju
swoich gmin
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Ziemia Łowicka” zaprasza mieszkańców gmin: Bielawy,
Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy,
Łowicz, Nieborów i Zduny do udziału w spotkaniach
poświęconych omówieniu lokalnych strategii działania
dla tych gmin. Podobne konsultacje społeczne organizuje
Łowicka Grupa Rybacka.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” zachęca, by poprzez udział
w spotkaniach włączyć się w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Podczas każdego
z nich zostanie omówiona działalność LGD „Ziemia Łowicka”
oraz założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Następnie zostanie
przeprowadzona analiza słabych
i mocnych stron gminy, a mieszkańcy będą mieli możliwość wypowiedzenia się na temat szans
i zagrożeń na swoim terenie poprzez wypełnienie ankiety. Na
zakończenie uczestnicy wezmą
udział w panelu dyskusyjnym,

w trakcie którego rozmawiać będą
o celach i głównych kierunkach
dla tworzonej Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD „Ziemia Łowicka”.
Najbliższe spotkania odbędą
się: 25 sierpnia, o 11.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach (gm. Domaniewice); 26
sierpnia, o godz. 12.00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kiernozi (gm. Kiernozia); 26 sierpnia,
o 14.00, w Urzędzie Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12 (gm. Łowicz); 27 sierpnia, o godz. 12.00,
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kocierzewie Poł. (gm. Kocierzew Poł.); 28 sierpnia, o godz.
12.00, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chąśnie (gm. Chąśno).

łowicka
Grupa rybacka
również zaprasza
Na otwarte konsultacje społeczne, w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
zaprasza także Łowicka Grupa Rybacka. W trakcie ich trwania będzie możliwość zgłaszania
uwag mogących przyczynić się
do sformułowania nowych celów
LSR oraz określenia zakresu planowanych przedsięwzięć. Swoje
sugestie można zgłaszać także za
pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie internetowej
www.lgr.lowicz.pl.
Spotkania Łowickiej Grupy
Rybackiej odbywać się będą między godz. 10.00 a 13.00, zgodnie
z harmonogramem: 27 sierpnia
– Urząd Gminy Domaniewice; 28
sierpnia – Urząd Gminy Łyszkowice; 1 września – Urząd Gminy
Łowicz; 2 września – Urząd Gminy Bielawy; 3 września – Urząd
Gminy Piątek; 4 września – Urząd
Gminy Nieborów.
aa
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Gmina Kiernozia|Dojazdydoszkoły

PKS będzie woził 271 uczniów
Prawie 381 tys. zł w ciągu
3 lat ma kosztować dowóz
uczniów do szkół w Kiernozi.
Przetarg wygrał PKS Skierniewice Sp. z o.o. Poprzedni przetarg,
w którym wygrała ta sama firma,
został unieważniony. Wykonawca
nie zdecydował się na podpisanie

z gminą umowy, argumentując to
niewłaściwym skalkulowaniem
oferty, która opiewała na 289 tys.
zł. – Firma straciła wadium przetargowe i przystąpiła ponownie do
kolejnego przetargu z nową ofertą.
Mieli do tego prawo – powiedział
sekretarz Jarosław Bogucki. mak

RekLaMa|biuroreklamy:468374657|reklama@lowiczanin.info
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Okruchy życia
ODESZLi OD NAS|1.08.2015-16.08.2015
1 sierpnia:
JózefDominiak,l.77,Głowno;
StanisławMańkowski,l.70,
Mastki.
2 sierpnia:kazimiera
kurczak,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: Waldemar
Gradecki,l.46.
7 sierpnia:Jantopolski,
l.74,Głowno;krzysztof
Janeczek,l.56,Głowno.

RekLaMa

8 sierpnia: Władysław
Żaczek,l.91,Chruśla.
9 sierpnia:
RomanGrzelak,l.77.
10 sierpnia: ewabiałek,
l.65,łowicz;elżbietatataj,
l.64,łowicz;Jadwiga
Oraczyńska,l.65,Głowno.
11 sierpnia: anielaPietrzak,
l.92,Ostrów;Czesława
Caboń,l.72,łowicz;Zofia
Chudzyńska,l.93,kiernozia.
12 sierpnia:Stanisław
łapacz,l.84;eugeniusz
Woźniak,l.66,kiernozia.
13 sierpnia:
CezarySiuta,l.80.
14 sierpnia: Władysław
Ziółkowski,l.82.
16 sierpnia:
helenaMyszewska,l.89.

WSPOmNiENiA|POZOStanąWnaSZeJPaMięCi

Teresa Turska (1932-2013)
Przed kilkoma tygodniami minęły dwa lata od dnia, kiedy zmarła.
Odeszła szybko, jeszcze na wiosnę 2013 r. nic nie zapowiadało tego, że nie dożyje
końca lipca. Ale też wiele wskazuje, że to był jej wybór: w pewnym momencie
tak jakby po prostu straciła wolę życia, borykania się z różnymi sytuacjami
dotykającymi najbliższych, których to doświadczeń nie potrafiła nie traktować
jak swoich, nie potrafiła się nimi nie przejmować. A może po prostu stwierdziła,
że już czas? Iść do Tego, którego zawsze kochała? Bo żyła pięknym życiem osoby
dobrej i głęboko wierzącej, jednocześnie życzliwej innym.

Teresa Turska
(1932-2013)
byłazgronatychosób,
októrychJezusmówił:
błogosławieni,którzy
wprowadzająpokój.
Oinnychmówiłaalbo
dobrze,albowcale
–wostateczności
ztroską,nigdyźle.Głęboko
wierząca,pobożna,życzliwa
innym.Jakokobietazawsze
elegancka,zadbana,
ubierającasięzesmakiem,
choćniedrogo.Choć
schorowana,starałasię
niedaćpoznaćposobie,
jakbardzo.



Urodziła się 25 maja 1932
roku w Łowiczu jako Teresa
Szram, nazwisko zmieniła po ślubie z Andrzejem Turskim, w roku
1952. Jej dom rodzinny, położony przy ul. Warszawskiej, wielokrotnie już, od czasu jej wyprowadzenia się stamtąd, zmieniał
właścicieli. Miała o 6 lat młodszą
siostrę Stefanię, pracującą jako
pielęgniarka na oddziale dziecięcym łowickiego szpitala, zmarłą
przedwcześnie, w wieku 47 lat.
Teresa ukończyła szkołę podstawową, potem Państwową
Szkołę Zawodową w zawodzie
krawieckim, które to umiejętności doskonaliła u sióstr na Browarnej, do tego zrobiła kurs podstaw rachunkowości. W życiu
wykorzystywała obie wyuczone
sprawności. Przez długie lata była
najpierw kasjerką, potem starszą
kasjerką, aż wreszcie kierowniczką kas na dworcu autobusowym
PKS w Łowiczu – najpierw na
Starym Rynku (niewielu pamięta, że w latach 50. autobusy zajeżdżały na Stary Rynek, a kasy
mieściły się po lewej stronie bramy tej kamienicy, w której, po
jej prawej stronie, był bar mleczny. To ta sąsiadująca z ratuszem
kamienica, która kilkanaście lat
temu trafiła w ręce niemieckiego koncernu Polska Press, wydającego Dziennik Łódzki i gdzie
obecnie mieści się lokalny oddział tego dziennika) – a potem
przy dworcu kolejowym.
Pracowała w tych kasach do
roku 1980, kiedy przeszła na rentę chorobową. Powodem była
choroba serca – niedomykalność
zastawek, a także ciężkie nerwice. Leczyła się u wielu lekarzy,
także poza Łowiczem, dzięki

ich opiece przeżyła ponad 80 lat,
choć pod koniec życia, patrząc na
jej stolik, na którym trzymała codzienną dawkę lekarstw, można
było zachodzić w głowę, jak ona
jest w stanie spamiętać wszystko:
co, kiedy i w jakich ilościach zażywać. W ostatnich latach życia
doszły do tego problemy z biodrem.
W rozmowach z bliskimi temat chorób ją trapiących był
obecny – a jednak nie dominujący, a już na zewnątrz, w kontaktach z ludźmi postronnymi, Teresa Turska starała się nie
dać po sobie poznać, jaki ciężar
nosi. Przeciwnie: tym, co najbardziej uderzało, była jej elegancja.
Mimo upływu lat, zawsze była
wzorem dbałości o swój wygląd,
elegancji, dobrego smaku – i to
mimo tego, że przecież nie była
kobietą zamożną. Nie robiła tajemnicy z tego, że kupuje ciuchy
w lumpeksach – ale jak potrafiła
je dobierać! – Widziała cały strój,
co z czym założyć – wspomina jej
synowa Justyna, żona młodszego
syna, Jarka. – Wstąp, coś Ci kupiłam – dzwoniła czasem do niej
– i zawsze trafiała w dziesiątkę.
– Miała przekonanie, że bez
względu na to, co się przeżywa,
trzeba dobrze wyglądać – dopowiada córka jej drugiego męża,
Ewa. – Przywiązywała wagę
do stroju, do makijażu, do koloru torebki i butów, do tego,
jaki kapelusz na głowę założyć,
wychodząc do miasta. Nawet
w domu ubrana była zawsze bardzo schludnie, a jak się z kimś
umawiała, to jeszcze lepiej.
Chciała być elegancką kobietą,
po której nie widać, czy u niej
w domu dostatek, czy nie.

Ten smak wykorzystywała
znakomicie, przez lata szyjąc na
miarę suknie ślubne. – Były piękne. Potrafiła uszyć na każdą figurę, także dla dziewczyny w ciąży,
a nawet raz uszyła piękną suknię
dla panny młodej, która była garbata – wspomina Justyna Turska.
W ten sposób dorabiała sobie.
Przez lata swój talent krawiecki
wykorzystywała też, dokonując
przeróbek odzieży – czy to dla
siebie, czy na zamówienie.
Jej dom – a od roku 1968 było
to małe, dwupokojowe mieszkanie na os. Reymonta, też zdradzał
jej charakter i to, co było dla niej
ważne. – Była pedantką, miała
wszystko w szafach poukładane
dokładnie w kosteczkę – wspomina Justyna. – W oczy rzucały
się oprawione w ramki fotografie osób jej bliskich: synów, synowych, wnuków – mówi Ewa.
Dzieci miała dwoje – dwóch
synów, z których jeden był starszy od drugiego o 11 lat. Obydwóch było z pierwszego małżeństwa, ze starszym od niej
niewiele, bo o 2 lata Andrzejem
Turskim, z którym przeżyła 41
lat. Pracował najpierw w jednym
ze sklepów odzieżowych, potem
w Cerbudowie jako magazynier i specjalista d.s. BHP. Zmarł
w roku 1993, krótko po przejściu
na emeryturę, w opinii rodziny przedwcześnie, bo w szpitalu
w Łowiczu za późno zdiagnozowano co mu dolega, a gdy dowieziono go do Łodzi, rozlewał się
właśnie drugi tętniak w głowie
– i szanse na uratowanie go były
już niemal zerowe.
Nie ukrywała, że tym, co ją
przez lata trapiło i stanowiło źródło zmartwień i niepokojów, był
tryb życia starszego syna, nie
stroniącego od alkoholu – i tragedie, do jakich dochodziło w jego
rodzinie. Zawsze starała się mu
pomagać. Troska o niego kazała
jej przyjąć go pod koniec życia
pod swój dach – ale też być może
to było tym granicznym doświadczeniem, któremu już nie podołała.
Pokój i radość odnajdywała odwiedzając młodszego syna,
Jarka, z Justyną i ich synem Adrianem. Lubiła ich niewielki dom
i śliczny, zadbany ogródek przy
ul. Strzeleckiej. Lubiła w nim
przesiadywać. – Tutaj to po prostu żyła – wspomina Justyna Turska. – Jak zakwitały niezapominajki, to często opowiadała, jak
na Warszawskiej plotły z koleżankami wianki z niezapominajek i kaczeńców, na zabawę, by
się chłopakom podobać…
Lubiła też być zapraszana do
domu czy na działkę do rodziny
swego drugiego męża, Edwarda
Mrzygłoda. Pobrali się w roku
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Wojciech Waligórski

Łowicz|Dhpor.kozieradzkispocząłnacmentarzukatedralnym

Pożegnanie bohatera
14 sierpnia na cmentarzu
parafialnym w Łowiczu
spoczęła urna z prochami
druha porucznika Józefa
Kozieradzkiego, żołnierza
Szarych Szeregów,
odznaczonego m.in.
Krzyżem Armii Krajowej
i Odznaką Akcji „Burza”.
Śp. Józef Kozieradzki od marca 1943 r. był członkiem Hufca
„Łoza”. Po 8 marca 1945 r., na fali
represji za łowicką Akcję „Cyfra”,

był wraz z rodziną więziony przez
reżim komunistyczny w siedzibie
UB w Łowiczu. Przez lata należał
do łowickiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Zmarł
9 sierpnia w wieku 89 lat.
Podczas uroczystości na cmentarzu, oprócz najbliższej rodziny,
pojawili się m.in. członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów
z pocztem sztandarowym, a także przedstawiciele Rady Miejskiej
w Łowiczu.
Obszerne wspomnienie o nim
zamieścimy wkrótce w NŁ. tm

Przed grobem, w którym spoczęły prochy Józefa Kozieradzkiego,
stoiwpoczciesztandarowymdrtadeuszŻaczek.

Łowicz|Pttk–Cmentarzkatedralny

Naprawią zniszczony grobowiec,
który wcześniej remontowali
Po burzy i wichurze, która przeszła nad Łowiczem trzy tygodnie temu,
na cmentarzu katedralnym można zobaczyć jeszcze jej efekty: uszkodzone
grobowce, na które spadły przewrócone drzewa i konary.
Jacek Rybus, przewodnik
PTTK, inicjator kwesty na łowickich cmentarzach, z której dochód
przeznaczany jest na renowacje
starych grobowców, powiedział
nam, że faktycznie wichura spowodowała poważne zniszczenia.
– Na dniach zamierzamy doprowadzić do ponownego ustawienia
płyty nagrobnej grobu Stanisława Lisieckiego (doktora medycyny uniwersytetu paryskiego, zm.
1848 r.). Jest to grób, który odnowiliśmy z pieniędzy zebranych
w kweście – powiedział nam.
– Na szczęście sama płyta, choć
przewrócona, nie została uszkodzona, a jest wykonana z rzadkiej
odmiany marmuru.
Poważnemu uszkodzeniu uległ
jeden z najciekawszych grobowców, należący do rodziny Skowrońskich. Wieńczący go wielki
krzyż został przewrócony, grobowiec jest mocno oszpecony. Oderwany element został zabezpieczony przez zarząd cmentarza,
aby mógł zostać przywrócony
na pierwotne miejsce. Zarządca
cmentarza, Ryszard Karczewski,
powiedział nam, że wszystkie gro-

Grobowiec Lilienheimaczekananaprawępozniszczeniuprzez
nawałnicęsprzedkilkutygodni.

bowce, oprócz Lisieckiego, mają
właścicieli, którzy są już poinformowani o zniszczeniach i mają
przystąpić do ich naprawy.
Rybus nie wyklucza, że pieniądze z tegorocznej kwesty zostaną
wykorzystane na renowację któregoś z uszkodzonych grobowców. Niemniej zaznaczył, że nie
ma jeszcze żadnej decyzji zwią-

zanej z wyborem grobowców, które będą odnawiane po tegorocznej
kweście.
W najbliższych tygodniach zakończy się finansowana z kwesty
renowacja grobowca, w którym
pochowany jest Władysław Frątczak – legionista, który poległ
w walkach w 1919 r. Bardzo drogie prace – mają kosztować około

Gmina Kocierzew Płd.|krytycznieoksiążceogminie

Weteran upomina się o szacunek dla przeszłości
Szanowni p. Zdzisław Kryściak i p. Jacek Rutkowski wydali książkę: „Gmina Kocierzew Południowy
w Księżackiej Rodzinie”.Książka ta jest udostępniana dzieciom w szkołach naszej gminy, starszej młodzieży
i dorosłym z okazji różnych uroczystości. Ma ona charakter przewodnika po naszej gminie (...).
Franciszek Buczek
Wydaje się jednak, że gminna książka, która miała trafić pod dachy „strzechy” naszych domów w gminie, winna
nie tylko pokazywać aktualną,
w pełnej krasie gminę, dobrze,
że radosną i rozśpiewaną, a także roztańczoną przez żyjących
obecnie „szczęśliwych” mieszkańców. Powinna też użyczyć
więcej miejsca dla pokoleń przeszłych, którzy ten „dobrobyt”
w przeszłości przygotowywali,
a więc dla: żołnierzy I Brygady,
obrońców
ojczyzny
w 1920 r., entuzjastów odbudowy II Rzeczpospolitej, żoł-

nierzy obrońców i partyzantów Szarych Szeregów II wojny
światowej, naszych mieszkańców, którzy zginęli w Powstaniu
Warszawskim, walczących poza
granicami kraju, dla broniących
w PRL-u własności swoich gospodarstw przed uspółdzielczeniem i upaństwowieniem, cierpiących w obozie pracy, kopalni
i więzieniu.
Dlaczego w książce zabrakło miejsca odpowiedniego na
wspomnienie o stanie wojennym? Taka książka przypominałaby starszym tożsamość, budziłaby poczucie patriotyzmu
wśród młodzieży, uczyłaby patriotyzmu dzieci. Ważniejsze jest
30 zdjęć z „lotu ptaka”?
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– Była opanowana, spokojna,
nie podnosiła głosu. Była życzliwa – to się czuło – mówi Ewa
Mrzygłód-Waligórska. – Mówiliśmy do niej „Terenia”, choć
chciała, by ją nazywać babcią
– ale dzieci ją lubiły. W pewnym
wieku bardzo podobały im się jej
opowieści o tym, jak za komuny
handlowała, jeżdżąc na Węgry: co
się przewoziło i jak – bo i tego kilka razy się jej zdarzyło podjąć, by
podreperować domowy budżet.
Swoim spokojem wprowadzała
sporo ciepła do naszego rodzinnego grona. No i miała jeszcze jedną, niezwykłą zaletę: jako jedyna
bodaj z szeroko nawet pojmowanej rodziny, potrafiła uszanować
prośby, by dzieci nie częstować
słodyczami i czipsami. Brała to
sobie do serca i gdy przychodziła,
to często miała dla nich torbę pełną owoców – bo wiedziała, że to
akceptujemy.
Żyła wiarą. Modliła się dużo,
codziennie. Anioł Pański, różaniec, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, potem Apel Jasnogórski – to były jej ulubione modlitwy. Z troską, wiernie, przez całe
dziesięciolecia, wespół z jeszcze
jedną panią, opiekowała się bocznym ołtarzem Matki Bożej Niepokalanej w lewej nawie pijarskiego kościoła – by zawsze był
wysprzątany, a kwiatki przed nim
świeże. Cieszyła się, że nie zostaje z tym sama, że dzieli tę posługę z kimś jeszcze. Na niedzielnych mszach św. lubiła siadać
naprzeciwko tego ołtarzyka, na
niewielkiej, dwuosobowej ławce,
bądź w jego pobliżu.
Utrzymywała regularny kontakt listowy z pijarem, o. Tadeuszem Suślikiem, niegdyś przełożonym łowickiego nowicjatu,
w czasach zanim nowicjat przeniesiono do Rzeszowa. Prosiła
go o modlitwy w jej intencjach.
Takich „Bożych” kontaktów
utrzymywała zresztą więcej, wysyłając niekiedy ofiary z prośbą o odprawienie mszy św.
w jakiejś intencji. Zawsze były
to klasztory czy centra formacyjne, takie, skąd otrzymywała
adresowane do niej, indywidualne odpowiedzi z jakąś radą czy
słowem pocieszenia.
– Ja się zawsze za Was modlę
– zapewniała przy wielu okazjach. Wiedziałem, że w to zapewnienie możemy wierzyć.
Zmarła 22 lipca 2013 roku
w szpitalu w Łowiczu.
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1998, on też już był wdowcem.
Nie nacieszyli się sobą długo,
bo on zmarł na raka płuc w roku
2001, niewiele ponad 3 lata po
ślubie, ale były to dla obojga lata
szczęśliwe. Czuła się przez niego
doceniona za to, jaka jest, za swój
strój i wygląd, i za to, co przygotowała do jedzenia – a gotowała bardzo dobrze. Zimy spędzali w jej mieszkaniu, lata w jego
małym domku na Armii Krajowej. Gdy zachorował, to ona od
strony duchowej przygotowywała go na śmierć, to z nią wspólnie przez ostatnie lata się modlili,
odmawiali różaniec, to ona uczyła go pogłębionego rachunku sumienia.
Po tym, jak zmarł, nie zerwała kontaktów z jego rodziną.
Przeciwnie, starała się ją polubić
i pozostać blisko, zresztą z wzajemnością. Zawsze chętnie odpowiadała na zaproszenia na Wigilię, Wielkanoc, urodziny dzieci,
na ich imprezy przedszkolne,
potem w szkole pijarskiej, podczas których występowały – jak
na jasełkach, na 11 listopada, czy
3 maja, na rozpoczęcie czy zakończenie roku – lubiła wtedy
pogratulować. Cieszyła się, gdy
była zapraszana do przyjazdu na
działkę – bo bardzo lubiła przyrodę, szczególnie las.
Podczas tych wizyt, a także
spotkań u niej w domu, gdzie
Ewa czasem ją sama odwiedzała, doświadczyć można było,
jak dobrze mówiła o innych ludziach. Oprócz elegancji, była to
chyba jej najbardziej charakterystyczna cecha: mówiła o innych
albo dobrze, z szacunkiem, życzliwością – albo, gdy wiedziała, że musiałaby powiedzieć coś
złego – nie mówiła nic, zmieniała temat, ewentualnie wyrażała się tylko z troską, a nie z wyrzutami. Wyraźnie nie chciała
nigdy nikogo obgadywać. Za
to umiała, podczas towarzyskich
spotkań, okazać zainteresowanie
każdej osobie, porozmawiać, posłuchać. – Bardzo dobrze mówiła
o swojej synowej – pamięta córka
drugiego męża.
Nie była przy tym uciążliwa. – Wy sobie róbcie, ja posiedzę – mówiła – wspomina Justyna Turska dni, gdy przychodziła
do ich ogródka w pogodny dzień
i chciała tylko nacieszyć się spokojem i zielenią. Na naszej działce było tak samo: starczył jej leżak, słońce, szum drzew i śpiew
ptaków.



Niezrozumiałe jest też, że
w książce nie wspomniano o
ruchu społecznym powstałym
w 1981 r., który po zarejestrowaniu na szczeblu ogólnopaństwowym stał się Niezależnym
Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych naszej gminy.
Dzięki ofiarnym rolnikom,
nie pobierającym wynagrodzeń, tym bardziej modnych
dzisiaj czasem nawet kilkutysięcznych „diet”, my, przeważnie na wieczornych zebraniach,
w poszczególnych wsiach gminy zdołaliśmy zgromadzić 525
członków, w tym 11 kobiet
(3 jeszcze żyją) i stworzyć wiejskie zarządy we wsiach naszej

gminy i Zarząd Gminny NSZZ
RJ „Solidarność”.
Nie jest wiadome, dlaczego
członkowie naszej kocierzewskiej gminnej „Solidarności”,
domagający się tylko od władz
i gminnych instytucji prawdy
i uczciwości, nie zasłużyli sobie choć na wspomnienie o naszej gminnej organizacji. Nawet „żołnierze wyklęci” byli i są
w ojczyźnie wspominani.
Do członków naszej gminnej
organizacji, obok wielu, należeli przecież wymienieni w książce artysta p. Julian Brzozowski
i bohater zamachu na Buholtza
p. Jan Kaźmierczak.
Cenimy sobie odznaczenia „NSZZ RJ Solidarność”

z Warszawy, odznaczenia bratniej Solidarności Pracowniczej
z Zarządem z Łowicza, a także
odznaczenie z dnia 7.07.1989 r.
Woj. Rady Nar. w Skierniewicach.
Przedstawiam paradoks historii: w dniu 18 grudnia 1981 r.
(w stanie wojennym), w Urzędzie Gminy w Kocierzewie, Pan
Naczelnik gminy Kocierzew,
Zdzisław Kłos, członek PZPR,
przy zdawaniu przez nas dokumentów związkowych na polecenie władz bezpieczeństwa
do kasy pancernej powiedział:
„Dziękuję Wam za wasze rozważne działanie, dużo się od
Was nauczyłem”. Na nasze łzy
odpowiedział swoimi.
O wymuszone podziękowanie już nie prosimy, ale ukrywanie faktów, już teraz, przed
młodymi, uważamy za krzywdzące. 

30 tys. zł – trwają już 2 rok, budowla została wzniesiona niemalże od nowa. Ostatnim ich etapem
ma być zamontowanie na pionowej ścianie detali architektonicznych, takich jak ozdobne gzymsy
i wieńczący ją żelazny krzyż, który wrócił już z renowacji.
PTTK prowadzi rozmowy
z konserwatorami, którzy wykonywali prace remontowe grobowca,
w którym pochowany jest Maurycy Klimecki, społecznik i radca
miejski. Okazało się bowiem, że
fundament, na którym oparta jest
część jego ścian bocznych, zapada się i powstają na nim duże pęknięcia. – Wiele osób zwraca nam
uwagę na usterki, chcemy, aby zostały one usunięte w ramach gwarancji – powiedział nam Rybus.
Kwesta na łowickich cmentarzach odbędzie się tradycyjnie
1 i 2 listopada. Wcześniej zaś
osoby związane z jej organizacją
planują zorganizowanie sprzątania grobowców, które zostały odnowione. – Nie wystarczy przywrócić je do świetności, ale jak
się okazuje, musimy też brać pod
uwagę prace związane z bieżącym ich utrzymaniem. W tym
nie możemy liczyć na spontaniczną pomoc osób odwiedzających
cmentarz – powiedział nam Jacek
Rybus.
tb

Gmina Bielawy

Pożegnanie lata
już w ten weekend
W sobotę, 22 sierpnia, odbędzie się Pożegnanie Lata w Sobocie. Zaplanowano wiele atrakcji,
pośród których największą będą
X Jubileuszowe Bielawskie Biegi Trzeźwości. Początek o godz.
16.30. Zawodnicy wystartują w
kilku kategoriach wiekowych w
parku w Sobocie. Bieg główny na
dystansie 3.000 m zaplanowano
na godz. 18.20. Organizatorzy zachęcają do startu w nim „kobiety
i mężczyzn od 17 do 117 lat”. Dla
zwycięzców przewidziano puchary, medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie w Urzędzie
Gminy Bielawy lub na godzinę
przed rozpoczęciem biegów.
Tuż po zakończeniu zawodów, o godz. 20, przy szkole w
Sobocie, rozpocznie się zabawa
taneczna, którą poprowadzi DJ.
Nie zabraknie też domowych
wypieków i kiełbaski z grilla. aa
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W Polszy kupię sobie golfa

Za zarobione w Polszy (tak zwykli mówić
o Polsce) pieniądze są w stanie kupić sobie
samochód – luksus, na który przeciętny obywatel
ich kraju nie może sobie pozwolić. Godzą się
pracować długo, ciężko i za niskie stawki.
I to głównie z tego powodu nazywani są „tanią
siłą roboczą”. W powiecie łowickim zatrudnienie
znajdują najczęściej w rolnictwie, przy pracach
sezonowych i w zakładach produkcyjnych.
To nasi bracia zza wschodniej granicy – Ukraińcy.

agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

I w gruncie rzeczy są do nas
bardzo podobni. Też mamy
wśród nas wielu emigrantów,
tyle, że celem naszych podróży są najczęściej: Wielka Brytania, Irlandia, także Niemcy
i Holandia. Wyjeżdżamy jednak
dokładnie z tych samych powodów – chcemy zarobić więcej.
A Ukrainiec w Polsce dostanie
prawie 3-4-krotność stawki, jaką
zaproponuje mu rodzimy pracodawca. Tyle że musi na nią
pracować 6, a nierzadko 7 dni
w tygodniu, po 12-14 godzin
na dobę. W zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w okolicy Łowicza zapłacą mu wówczas od 2 do 2,5 tys. zł. Polski
pracownik nigdy się na te warunki nie zgodzi, bo powie, że to
wyzysk. Poza tym w domu czeka na niego rodzina, dzieci i własne sprawy do załatwienia.
Stawki są jednak bardzo zróżnicowane, w zależności od branży. Jednak dla przeciętnego, niewykwalifikowanego pracownika
z Ukrainy, który w swoim kraju
zarabia około 500-600 zł miesięcznie i tak będą atrakcyjne.
Bo nagle okazuje się, że po wysłaniu pieniędzy i prezentów dla
rodziny udaje się coś zaoszczędzić, a po kilku miesiącach można kupić nawet samochód.
– Oni nie kupują drogich samochodów. Raczej takie do 5 tysięcy złotych – mówił nam Piotr,
który jest brygadzistą w jednym
Po Prostu sĄ PotrzeBni
Około90ukraińcówzatrudnia
obecniefirmabraciaurbanek.
Wwiększościsątokobiety,
którewtrakciesezonu
ogórkowegopracująnataśmie
przynapełnianiusłoików.
aleniebrakujeteżmężczyzn.
bywa,żesątomałżeństwa,
matkizcórkamilubojcowie
zsynami.Popewnymczasie
sprowadzająkolejneosoby
zrodziny.
–kiedyśmieliśmyokoło
500-600chętnychdopracy
wsezonie,zczegojakieś400
osóbfaktyczniezatrudnialiśmy.
terazliczbachętnychdoprac
sezonowychspadłado200,
zczegodopracyprzychodzi

ukrainiecwPolsce
dostanieprawie
3-4-krotnośćstawki
jakązaproponujemu
rodzimypracodawca.
tyle,żemusi
naniąpracować6,
anierzadko7dni
wtygodniu,po12-14
godzinnadobę.
najbiedniejsi w europie
Za zarobione w Polsce pieniądze często utrzymują całe
rodziny. Swoim dzieciom wysyłają tablety, laptopy i telefony
– namiastkę luksusu z Zachodu. Wracają dopiero, kiedy kończy im się wiza. Zwykle po to,
żeby ją przedłużyć. Dlaczego?
Bo powiedzą, że w Polsce żyje
im się dużo lepiej. Statystyczny
Ukrainiec zarabia 3.633 hrywny,

połowa.Pojawiłasięzatem
koniecznośćpozyskania
dodatkowychpracowników
–mówinamewaandrysiak,
którawfirmiebraciurbanek
opiekujesiępracownikami
sezonowymiod14lat.
Grupa10ukraińców,głównie
kobiet,znalazłazatrudnienie
wSpółceOgrodniczoPszczelarskiej„Pszczółka”.ich
pracapolegananapełnianiu
słoikówogórkami.Spółka
zatrudniaukraińcówporaz
pierwszy,gdyżjakwyjaśniła
agnieszkaJabłońska,
specjalistadosprawkadr
ipłac:–brakujekandydatów
dopracsezonowych.
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z zakładów produkcyjnych położonych w okolicach Łowicza,
gdzie nadzoruje pracę Ukraińców od ponad dwóch lat.
Jego zdaniem, nasi wschodni sąsiedzi, za zarobione w Polsce pieniądze, kupują najczęściej kilkunastoletniego Golfa 3,
który na giełdzie kosztuje jakieś
2,5 tys. zł. Dokładnie za ten sam
model samochodu musieliby
na Ukrainie zapłacić nawet czterokrotnie więcej.

Już po pracy – i po zakupach.ukrainkiwracajądohoteluLovicz.

czyli równowartość 580 zł, co
sprawia, że jest najbiedniejszym
obywatelem Europy. I mimo
że koszty utrzymania i ceny
żywności są u nich porównywalne z tymi w Polsce, to zarobki
sprawią, że żyją na granicy ubóstwa. Tanie są tylko papierosy
i wódka.
za wschodnią granicą
Ukraina licząca 42 miliony
mieszkańców leży na granicy
Unii Europejskiej. Jej obywatele także pragnęli zbliżenia z UE.
Kiedy w 2013 roku ówczesny
prezydent Wiktor Janukowycz
odłożył podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią, przez
kraj przeszła największa od czasów uzyskania niepodległości
fala protestów i manifestacji. Janukowycz uciekł do Moskwy,
ta odpowiedziała aneksją Krymu i de facto oderwaniem połowy Donbasu. Obwody doniecki
i ługański pogrążone są nadal
w wojnie. – Na co dzień nie widać po nich, żeby byli jakoś
szczególnie przejęci sytuacją
w swoim kraju. Może dlatego,
że nie walczą ich bliscy – mówił
Piotr. I dodał: – Pamiętam jednak taką sytuację, że Ukrainiec
dowiedział się, że jego przyjaciel zginął z rąk „Ruskich”.
Usiadł i się popłakał.
Stosunki polsko-ukraińskie
obecnie są poprawne, mimo
tego, że na naszych relacjach
ciąży widmo masowych mordów na Wołyniu i w Małopol-

sce Wschodniej, których dokonywali członkowie Ukraińskiej
Powstańczej Armii. Jeszcze
dziś zdarza się, że o potomkach Ukraińców mieszkających
na zachodzie kraju mówi się
„banderowcy”.
W kolejce po wizę
Podstawą do legalnego pobytu
i zatrudnienia w Polsce jest posiadanie wizy. Jak wygląda proces jej wydawania, opowiedziała
nam pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu,
Wioletta
Kowalczyk-Litwin:
– Pracodawca może złożyć
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Łowiczu oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania
pracy konkretnym, wymienionym z nazwiska, obywatelom
Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Są to najczęściej osoby, które już wcześniej u niego pracowały, bądź
„z polecenia”. Na podstawie zarejestrowanego
oświadczenia
taki cudzoziemiec może starać
się w konsulacie o wizę z pozwoleniem na pracę na terytorium Polski. Okres zatrudnienia
na podstawie zarejestrowanego oświadczenia może wynosić
6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy, co oznacza, że
większość cudzoziemców będzie pracować u nas sezonowo.
Potem muszą powrócić do kraju,
by ponownie ubiegać się o wizę
lub starać się w Polsce o zezwolenie na pobyt i pracę. Takie ze-

zwolenia wydawane są przez
Urzędy Wojewódzkie. Rola Powiatowego Urzędu Pracy w
Łowiczu sprawdza się jedynie
do wydania opinii starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Przeciętnyukrainiec
potrzebujeokołoroku,
bynabraćpłynności
wmówieniupopolsku.
Ukraińcy, z którymi rozmawiałam, uważają, że sam proces ubiegania się o wizę jest
bardzo nieuczciwy. Wyjaśniają, że urzędnicy są przekupni,
a otrzymanie wizy poprzedza długotrwałe wyczekiwanie
w kolejkach. Czasami może
ono trwać nawet do tygodnia
lub dwóch. Tu z pomocą przychodzi instytucja „stójkowego”,
czyli osoby, którą można wynająć, żeby zajęła miejsce w kolejce. Ale za to też trzeba zapłacić.
W końcu udaje się zdobyć wizę
i można wyjechać do Polski. Jeśli praca będzie dobrze płatna,
ściągną tu swoją rodzinę.
z roku na rok przybywa
ich więcej
Z danych udostępnionych
przez PUP w Łowiczu wynika,

że w 2013 roku zarejestrowano
850 oświadczeń, o których mówiła nam pośrednik pracy. Najwięcej, bo aż 842 spośród nich
zarejestrowano dla obywateli Ukrainy, pozostałe 8 dla Białorusinów. Ale już w roku 2014
liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia
wykonania pracy cudzoziemcom wzrosła do 1.309. Gros
z nich dotyczył obywateli Ukrainy. Możemy się tylko domyślać, że miała na to wpływ niestabilna sytuacja polityczna nad
Dniestrem i Dnieprem i konflikt
z Rosją. A w tym roku, tylko
do końca lipca zarejestrowano
w łowickim urzędzie już 2.155
oświadczeń, z czego 2.154 dotyczy obywateli Ukrainy. Najczęściej o zatrudnienie obcokrajowców starają się rolnicy (2013
roku – 843 oświadczenia, 2014
rok – 973, do końca maja 2015
roku – 870). Poza rolnikami
oświadczenia rejestrują również
zakłady produkcyjne, pośród
których są te oferujące pracę sezonową. Pośrednik pracy powiedziała nam, że najwięcej Ukraińców znalazło zatrudnienie
w gminie Kiernozia, gdzie pracują przy zbiorach owoców.
W teorii nie ma
dyskryminacji
Pracodawca, który decyduje
się na zatrudnienie obcokrajowca, jest zobowiązany do zawarcia
z nim umowy o pracę bądź umowy cywilno-prawnej. Zasada
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jest jedna: wysokość zarobków,
która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może
być niższa od wynagrodzenia
pracowników polskich, wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. Ale i tej teorii
zaprzeczą Ukraińcy, z którymi
rozmawiałam, bo ich pensja jest
sumą stałych stawek dziennych
(tzw. „dniówek”), zaś Polacy
pracujący na tych samych stanowiskach opłacani są na tzw.
„akord” i zarabiają więcej.
Rola PUP kończy się jednak na zarejestrowaniu oświadczenia, o którym pisałam.
Dalsze procedury związane
z kontrolowaniem zatrudnienia
obcokrajowców w naszym kraju znajdują się w kompetencjach
Państwowej Inspekcji Pracy oraz
Straży Granicznej.

Dla naszych to często
„ruski”
W Polsce Ukraińcy też łatwo nie mają. Dowiaduję się, że
przez wielu współpracowników
są przezywani. – Polak nie powie „Ukrainiec”, tylko „Ruski”.
Jednak oni już do tego przywykli i nie obrażają się. Bywa też,
że mówi się o nich banderowcy.
Na szczęście nie spotkałem się
z jawnymi przejawami agresji.
Ci, którzy wykrzykują o „banderowcach”, nie mają do końca
pojęcia, kim oni byli. Coś im się
o uszy obiło i teraz powtarzają –
wyjaśnił nam Piotr.
Kolejnym powodem przyjazdu
Ukraińca do Polski będzie pokrewieństwo języków: – Większość
Ukraińców pochodzących z zachodniej części kraju, czyli terenów Lwowa, Tarnopola, Iwano-Frankowska (Stanisławów), ma
styczność z Polakami i przyjeżdżając tu „liznęli” już wcześniej
języka. Poza tym szybko się uczą.
Są też tacy ze środkowej i wschodniej Ukrainy, jednak ci stanowią
mniejszość. Na pewno potrzebują nieco więcej czasu, żeby zacząć porozumiewać się po polsku.
Niemniej jednak, nasze języki
są pokrewne. Dlatego przeciętny
Ukrainiec potrzebuje około roku,
by nabrać płynności w mówieniu po polsku – opowiedział nam
o swoich obserwacjach Piotr.
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Krótko po przyjeździe Ukraińcy porozumiewają się z Polakami po rosyjsku. Jeśli znają przynajmniej dwa słowa
z pięciu, zaczynają wnioskować
z kontekstu. Bywa też, że Ukraińcy, którzy są w Polsce dłużej,
pełnią rolę tłumacza.
Tania jest w Polsce od 13 lat.
Ku mojemu zaskoczeniu, zapytana o to, w jakim języku myśli, odpowie bez wahania: – Po polsku.
I ostatni, być może najważniejszy powód emigracji: Ukraińcy,
zwłaszcza ci z zachodu, często
mają polskie korzenie. Dziadkowie jednego z moich rozmówców, Iwana, byli Polakami. Dlatego zawsze będzie im do nas bliżej.
Często wyjeżdżają też do Czech
i na Słowację. Również ze względu na pokrewieństwo kultur.
na ukrainie nic mnie
nie trzyma
Igor ma 35 lat i pochodzi
z Iwano-Frankowska. Od 2 lat
pracuje w jednym z zakładów
mięsnych położonych w okolicach Łowicza. Swojej córki nie
widział już 4 lata. Wyjaśnił, że
na Ukrainie nic go nie trzyma.
W Polsce poznał Ukrainkę i to
dla niej zdecydował się zostać.
Po raz pierwszy wyjechał
z rodzinnego kraju w 2000 roku,
do Portugalii, gdzie pracował
przez 2 lata. Jak mówi, zarabiał
wtedy sporo pieniędzy. Kiedy
się dorobił, wrócił na Ukrainę.
Poznał kobietę i założył rodzinę. Jakiś czas później urodziła
im się córka. Igor otworzył dwa
sklepy obuwnicze, które bardzo
dobrze prosperowały. Niestety,
relacje pomiędzy nim a żoną popsuły się. Igor nie chce wdawać
się w szczegóły, mówi tylko, że
rozwiedli się.
– Sklepy przejęła żona z teściem, a ja zostałem z niczym.
Zabrali mi wszystkie pieniądze –
mówi, mocno zaciągając się papierosem.
Wtedy zdecydował się wyjechać do Czech, gdzie pracował w zakładzie mechanicznym.
– Czesi to dobrzy ludzie – powie Igor, cofając się pamięcią
do tego okresu.
Niestety i tam zabrakło mu
szczęścia. Tokarka wciągnęła
i zgniotła mu rękę. Z zakładu został przetransportowany helikopterem do szpitala. Za operację
musiał dużo zapłacić, gdyż nie
posiadał ubezpieczenia. Długo
trwało, zanim doszedł do siebie
i odzyskał sprawność.

Codzienna trasa: z hotelu do Biedronki przy Warszawskiej. tamrobotnicyirobotnicezzabugusąbardzo
częstymigośćmi.

W Łodzi studiuje jego siostra.
To ona ściągnęła go do Polski.
Igor ukończył filologię słowiańską. Zna języki: polski, czeski i rosyjski. Jeszcze będąc na
Ukrainie, pracował jako nauczyciel. Portugalskiego nauczył się
w trakcie pierwszego wyjazdu
do pracy.
– Kiedy zaczął się Majdan,
przyszedł do mnie i powiedział:
– Zobaczysz, będzie wojna z
Ruskimi. Odpowiedziałem, żeby
nie dramatyzował. Pół roku później okazało się, że miał rację. To
bardzo inteligentny gość – mówił nam współpracownik Igora,
Polak. Widać, że się lubią.

aGnieSZkaantOSieWiCZ

Po co do Polszy?
Za pośrednictwem mojego
znajomego docieram do Ukraińców, którzy jak mi powiedział:
„będą rozmawiać”. Ale czy na
pewno? Początkowo są wobec
mnie bardzo nieufni: za dużo
mówię i zadaję zbyt wiele pytań. Dość łatwo można wyczuć,
że nieco się boją. Czego? Mogę
być przecież pracownicą Straży
Granicznej i chcieć cofnąć im
wizy. Długo trwa, zanim dostaję od nich niewielki kredyt zaufania. W końcu zaczynają rozumieć, że moje intencje są szczere
i jedyne czego chcę, to zapytać,
czemu przyjechali do Polski, do
Łowicza i jak im się u nas żyje –
tak zwyczajnie, po ludzku.
Większość Ukraińców pracujących w Polsce nie legitymuje się wykształceniem wyższym, ale to też nie jest reguła.
Zaskoczyło mnie, kiedy jeden
z moich rozmówców, Wasyl,
okazał się być byłym lekarzem
anestezjologiem. Igor z kolei
przez wiele lat pracował jako
nauczyciel języka polskiego
w ukraińskiej szkole. Zgodnie
wyjaśnili mi, że stanowiska te

są tak nisko opłacane, że woleli przyjechać do Polski i pracować fizycznie. Zwykle są to jednak osoby niewykwalifikowane,
które za swoją pracę dostają
na Ukrainie równowartość 500600 zł miesięcznie.
Dlaczego akurat do Polski?
Powodów jest kilka. Po pierwsze
zapytają, gdzie indziej mieliby
wyjechać? Nieszczególnie ciągnie ich w stronę Białorusi, bo
tam zarobki wcale nie są lepsze.
Do Rosji wyjeżdżają, owszem,
ale ostatnio robią to zdecydowanie rzadziej ze względu na spadający kurs rubla i ciągle napiętą sytuację polityczną. Poza
tym – powiedzmy sobie szczerze – nie są tam zbytnio lubiani.
Iwan, za sam fakt bycia Ukraińcem, został w Rosji pobity. Wykrzykiwano do niego: – Ty jesteś banderowiec, przystawiając
mu pistolet do skroni. Z kolei
w Niemczech napotykają na
wiele obostrzeń związanych z
uzyskaniem wizy. Niemcy mają
nas, Polaków, no i Turków i to
chyba i tak już dla nich nadto.
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Polakniepowie
„ukrainiec”,
tylko„Ruski”.aleoni
jużdotegoprzywykli
inieobrażająsię.



Kilka minut po godzinie 14. Pierwszazmianawychodziz„Partnersa”–Polacyiukraińcyrazem.

chciałem się bić
Iwan ma 36 lat i pochodzi
z Tarnopola. W Polsce po raz
pierwszy był w 2003 roku. Pracował na budowie w Warszawie,
przy zbiorze jabłek pod Głownem i jako barman w hotelu
w Słupsku. Potem wyjechał do
Moskwy na 2 lata. Tam został
pobity. Grożono mu bronią i wykrzykiwano: – Ty jesteś banderowiec. Iwan mówi, że to było po
wódce, ale mimo to spakował
rzeczy i wyjechał.
Ostatnie 2 lata spędził na
Ukrainie. Pracował przy budowie domów z bali drewnianych.
Mówi, że zarabiał tam bardzo dobrze, lepiej niż w Polsce. Pobudował też duży dom dla siebie. Niestety, zaczęła się wojna i powoli
zaczął tracić kontrakty. Interes
stał się mało opłacalny. Wtedy
Iwan chciał zaciągnąć się do wojska. – Chciałem się bić! – mówi
z zaciętą miną. I odgraża się:
– Jak przyjdą na zachodnią Ukrainę to my im pokażemy!
Iwan ma 3 dzieci i jest jedynym żywicielem rodziny. Poza
tym jest już trochę „za stary”
i dlatego nie wzięli go do wojska. Wtedy podjął decyzję o wyjeździe do Polski. W końcu był
tu już tyle razy. Poza tym bardzo
dobrze zna język. Myślę, że ktoś,
kto nie wiedziałby, że jest Ukraińcem, nie zorientowałby się, jakie jest jego pochodzenie.
Iwan jest w Polsce od 4 miesięcy. Ostatnio ściągnął tu swoją
o 10 lat młodszą żonę. Tania pracuje jako kucharka. Na Ukrainie
zostawili pod opieką teściowej
troje wspólnych dzieci.
Iwan powiedział nam, że ma
polskie korzenie. Pytam zatem,
czemu nie stara się o obywatelstwo: – Niepotrzebne mi, ja jestem Ukrainiec – odpowiada. Nie
przekonują go argumenty typu:
byłbyś wtedy w Unii Europej-

skiej, mógłbyś wyjechać do Niemiec i zarabiać więcej.
Wypędziła mnie wojna
Do Polski przyjechała też
44-letnia Lena. Pochodzi z okolic
Doniecka i jest proputninowska,
jednak nie mówi o tym głośno.
Wie, że to niepopularne wśród
Polaków i jej pobratymców.
Wcześniej wyjeżdżała już
do Rosji, gdzie była kucharką. Rok temu wróciła na Ukrainę, ale uciekła z powodu wojny.
Schronienia postanowiła poszukać w Polsce.

Zazarobione
pieniądzechciałby
kupićsobie
VolkswagenaPassata.
tojegowielkie
marzenie.kiedyotym
opowiada,szerokosię
uśmiecha.
Wraz z synem, 20-letnim Saszą, pracuje przy zbiorze jabłek.
Dla niego to pierwsza praca. Lena
ściągnęła go do Polski, bo tam,
gdzie mieszkają, wciąż trwają
walki i bała się, że coś może mu
się stać. Oboje bardzo słabo mówią po polsku, ale to dlatego, że
są u nas dopiero kilka miesięcy.
Sasza jest dość wyciszony, powiedziałabym nawet nerwowy.
Przez cały czas trwania naszej
rozmowy trzęsą mu się ręce.
Za zarobione pieniądze
chciałby kupić sobie Volkswagena Passata. To jego wielkie
marzenie. Kiedy o tym opowiada, szeroko się uśmiecha. Obliczył, że na taki samochód musi
pracować jakieś 3-4 miesiące.
Tłumaczy, że gdyby pozostał
na Ukrainie, długo nie byłoby to
dla niego możliwe.
nietrudno ich znaleźć
Ukraińcy zatrudnieni w Łowiczu i okolicy mieszkają w hostelach robotniczych, w przyczepach campingowych lub
remizach strażackich zaadaptowanych do celów noclegowych
– nie potrzebują luksusu. Pełen
ich jest hotel „Lovicz”, „Gargamelówka” w Maurzycach, gdzie
większość
zakwaterowanych
pracuje w kutnowskich zakładach mięsnych. Niewielka grupa mieszka też w hotelu „Aneta”

w Łowiczu. Za noclegi płacą
zwykle pracodawcy.
W pokojach są 2-3 osoby. Rodziny mieszkają razem. Zawiązują się między nimi związki, romanse, bywają konflikty – jak to
w życiu. Bywa, że Ukrainki wiążą się z Polakami. Nie są to częste przypadki, ale dowiaduję się
przynajmniej o jednym.
Piotr mówił nam, że po pracy
Ukraińcy piją dużo wódki. Robią
to po trosze z nudy, ale i z tęsknoty.
– Nie jest to zbytnio zgodny naród. Jeden kupi sobie samochód, to ten drugi będzie mu
zazdrościł. Poza tym po alkoholu często dochodzi między nimi
do kłótni i bójek – mówi Piotr.
Pytam zatem, jakimi są pracownikami? – Bardzo różnymi. Jeśli
chodzi o etykę pracy, niczym się
od nas nie różnią. Jednemu chce
się pracować i to robi, inny kombinuje – mówi.
Pracują po 12 godzin
– ale chcą tu wracać
Ponad 200 Ukraińców zatrudnionych w Partnersie zostało zakwaterowanych w hotelu
„Lovicz” na ul. Warszawskiej,
do którego powracają po skończonej pracy około godz. 19.
Wcześniej robią zakupy w okolicznych dyskontach sieci Mila
i Biedronka.
– Przychodzą codziennie,
zwykle w godzinach wieczornych, ale nie tylko. Kupują podstawowe produkty – mówi nam
jedna z ekspedientek.
Wieczorami można ich spotkać na werandzie. Część z nich
pochodzi z okolic Tarnopola, ale
nie wszyscy. Po polsku mówią
dość słabo, ale przyprowadzają
młodą dziewczynę Marię, która mówi w naszym języku. Wyjaśniła, że w Polsce, póki co, pozostanie przez rok, gdyż na tyle
pozwala jej wiza wydana przez
wojewodę. Już teraz zapowiada,
że będzie starała się o jej przedłużenie. Zanim trafiła do Łowicza,
pracowała przy zbiorach owoców
w okolicach Warszawy i Grójca.
Pracuje po 12 godzin, ale zarabia
dużo lepiej niż na Ukrainie i dlatego chce tu wrócić. 
Imiona bohaterów tekstu zostały zmienione na ich prośbę.
Wszystkie opisane historie są
prawdziwe, zostały opowiedziane przez Ukraińców i ich bliskich
współpracowników. Na ich prośbę nie wymieniam też zakładów
pracy, w których są zatrudnieni.
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Kultura
Łowicz |ScholaWęgajtywystąpiwkatedrze

Schola Węgajty została założona w roku 1994przezJohannaWolfganganiklausa.

Sanniki|koncertzcykluSmakiMuzyki

Gdzie mieszka miłość?
Koncert, podczas którego będzie można usłyszeć przeboje muzyki operetkowej, odbędzie się
w niedzielę, 23 sierpnia, o godz.
17.00 w muszli koncertowej za pałacem w Sannikach. Wstęp wolny.
Podczas koncertu wystąpi tenor
Krzysztof Marciniak oraz Aleksandra Wiwała (sopran). Akompaniować na fortepianie będzie im
Bogna Dulińska.
Aleksandra Wiwała jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy. Nadal kształci głos w Akademii Muzycznej
im. G.i K. Bacewiczów w Łodzi.
Od 2010 roku prowadzi aktywną
działalność koncertową.
Krzysztof Marciniak w 1982
roku zdobył pierwsze miejsce
RekLaMa

na konkursie wokalnym organizowanym przez łódzką Akademię
Muzyczną i gazetę „Głos”. Ukończył Wydział Wokalno-Aktorski
uzyskał w klasie prof. Adama Dulińskiego.
Już w czasie studiów występował w przedstawieniach
w Teatrze Wielkim w Łodzi, m.in.
jako Damazy („Straszny Dwór”
Stanisława Moniuszki) czy Bojomir („Zamek na Czorsztynie”
Karola Kurpińskiego). W repertuarze operetkowym zaśpiewał wiele głównych ról.
Bogna Dulińska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi
(klasa fortepianu prof. Tadeusza
Chmielewskiego i adiunkta Janusza Grzelązki). Prowadzi działalność koncertową jako solistka
i kameralistka.
mak

Sanniki|koncert

Kiernozia |Propozycjazajęćdladzieci

Artyści scen lubelskich: Bogusława Matys (sopran) i Hubert
Świeca (tenor) wystąpią w niedzielę 30 sierpnia w kościele parafialnym w Sannikach z koncertem
słowno-muzycznym pt. „Ulubione pieśni Jana Pawła II”. Na fortepianie będzie im akompaniował
Marek Serweta.
Będzie można usłyszeć m.in.
„Ave Maria” (Jan Sebastian Bach,
Charles François Gounod/ trad.),
„Barkę” (Cesáreo Azurmendi Gabaráin, sł. polskie ks. Stanisław
Szmidt) czy „Abba Ojcze” (Jacek
Sykulski / o. Jan Góra). Koncert
zaplanowany jest na godz. 17.00,
wstęp wolny. Jest on organizowany z Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina
– pałacem w Sannikach.
mak

Pod okiem plastyczki Urszuli Czubatki, odbywającej staż
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kiernozi, dzieci z gminy Kiernozia uczyły się i będą się jeszcze uczyć m.in. technik rysowania
ołówkiem, precyzyjnego rysowania kształtów oraz cieniowania.
– W czasie wakacji biblioteka
aktywizuje dzieci do różnych zajęć, by miło spędziły wolny czas,
ucząc się czegoś nowego – powiedziała nam szefowa biblioteki, Zofia Serwach. Kurs rysowania okazał się trafioną propozycją.
Dzieci i młodzież odwiedzające bibliotekę czynnie brały w nim
udział, każdego dnia było po kilka osób. W ramach zajęć powstały
prace, które uczestnicy mogli zabrać do domów, żeby pochwalić
się swoimi dokonaniami. Rysowa-

Ulubione pieśni
Jana Pawła II

cych w nim twórców, pochodzących z miejskich środowisk, różnych miast, a nawet krajów oraz
tworzonych przez nich spektakli
zwróconych ku naturze, ludowości, a więc szeroko rozumianej
kulturze wiejskiej.
Aktorzy teatru „Węgajty” odkrywają tę kulturę, czerpiąc ją
ze starych melodii, historii, gawęd,
pieśni i podań i próbują odnaleźć w niej sens życia, w zgodzie
z przyrodą i ludźmi. Siedziba teatru pod kierownictwem artystycznym Wacława Sobaszka, który to z żoną Ermutą, z Małgorzatą
Dżygadło-Niklaus, Wolfgangiem
Niklausem, Witoldem Brodą oraz
Katarzyną Krupką w 1986 roku
założył, znajduje się w Węgajtach
koło Jonkowa, w województwie
warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
mm

Wakacyjny kurs plastyczny w bibliotece

bibLiOtekaWkieRnOZi

Jak co roku, także i w te wakacje, w Łowiczu odbędzie się jeden z koncertów „Wędrownego
Festiwalu Filharmonii Łódzkiej
Kolory Polski”. Jest to letnia inicjatywa filharmonii, która zachęca do otwierania się na muzykę
i odczuwania jej piękna w otoczeniu ciekawych zabytków architektonicznych, w starych kościołach,
klasztorach, muzeach czy w plenerze, w otoczeniu dworskich parków lub na leśnych polanach.
Muzyka w takich miejscach
staje się bardziej przystępna,
ciekawa, bliższa słuchaczom.
W tym roku, w Łowiczu, z kon-

teatRWieJSkiWęGaJty

„Kolory Polski” znów w Łowiczu

certem „Akatyst ku czci Bogarodzicy” wystąpi Schola Węgajty,
która powstała w styczniu 1994
roku w ramach Stowarzyszenia
Teatru Wiejskiego „Węgajty”.
Koncert odbędzie się w niedzielę,
23 sierpnia o godz. 19.30 w bazylice katedralnej.
Akatyst jest to rodzaj pochwalnego hymnu liturgicznego, śpiewanego na stojąco, charakterystycznego dla chrześcijańskich
kościołów posługujących się greką, a zwłaszcza dla cerkwi prawosławnej. „Akatyst ku czci Bogurodzicy”, który będzie można
niebawem usłyszeć w katedrze łowickiej, to najbardziej rozpoznawalny, wzorcowy utwór z tego gatunku wielbiący Maryję.
Teatr Wiejski „Węgajty”, na deskach którego narodziła się Schola
Węgajty, to połączenie występują-

Podczas zajęć można było nauczyć się rysowaćnp.róże,oczy,
zwierzęta–wedługokreślonychetapówizasad.

li m.in. róże, oczy, zwierzęta – według określonych etapów i zasad.
Biblioteka przewiduje kolejne spotkania, na których dzieci
i młodzież będą poznawać kolej-

ne techniki plastyczne. Zajęcia
nie mają stałych ram czasowych
i odbywają się wtedy, gdy są zainteresowani wspólnym rysowaniem.
mak
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29 fotografii ptaków można będzie do końca września oglądać
w Foto Art Galerii Ekspozycja
34 w bramie zabytkowej kamienicy przy ul. Zduńskiej w Łowiczu.
13 sierpnia ma wernisażu pojawił
się autor fotografii – Bogdan Prusisz – oraz blisko 30 gości.
Wystawa jest zatytułowana
po prostu „Ptaki”, a prezentowane zdjęcia pochodzą z różnych lat.
Autor opowiedział trochę
o swojej metodzie pracy, zdradził,
na przykład, że używa aparatu
Sony Alpha 57, a także, że połowa
zdjęć powstała w jego ogrodzie
w Dobroniu. – Z ptakami szukamy się nawzajem – mówił Bogdan
Prusisz. – Często same do mnie
przylatują, do mojego ogrodu,
który jest miejscem magicznym.

tOMaSZMatuSiak

Ptaki w obiektywie Bogdana Prusisza

Autor prezentowanych na wystawie fotografii Bogdan Prusisz –
poeta,fotograf,przyrodnik.PochodzizDobronia,zaśzawodowopracuje
wGłownie.

Fotografie powstawały też podczas spacerów i wyjazdów. Wyjeżdżając gdzieś Bogdan Prusisz
przygotowuje się, sprawdzając, jakie ptaki może w danym regionie
napotkać. Przyroda jest jego pasją, podobnie jak fotografia. Ptaki to jeden z ulubionych motywów Bogdana Prusisza. Innymi
są m.in. motyle, wiatraki czy też
wszystko związane z muzyką rockową (zespoły, koncerty, instrumenty).
Jego prace można było w przeszłości oglądać w wielu miejscach, głównie w województwie
łódzkim, w tym m.in. w Domaniewicach i w Głownie. W Łowiczu dał się niegdyś poznać z jeszcze innej strony – kiedy były tu
jeszcze organizowane slamy poetyckie, często brał w nich udział
i wygrywał. Poezja jest bowiem
kolejną z jego pasji. Ma na koncie
wydany tomik poetycki zatytułowany „Paprochy”.
tm
urszula Czubatka przygotowała z czytelnikamiplakatakcji
narodowegoCzytaniaLalki.

Łowicz|kolejneciekawezajęciawłOk-u

„Tęczowe wakacje”pobudzały zmysły

RekLaMa

anu, wycinały rybki i inne morskie
stworzenia.
– Najfajniejsze było to, że dzieci wiedziały, jaki kolor będą poznawały następnego dnia, ale nie
miały pojęcia, jakie aktywności
je czekają. Myślę, że to bardzo
je bawiło, ciekawiło i zachęcało
do dalszego udziału w warsztatach – oceniała prowadząca, a po
chwili dodała: – Wprowadziłam
też pewną ciekawą aktywność,
bardzo skutecznie pobudzającą wszystkie zmysły. Mianowicie
dzieci, słuchając muzyki, na tacce wypełnionej piaskiem, w takt
melodii, rysowały palcami różne kształty i przedmioty. To na
pewno było dla nich coś nowego,
bo wszystkie bardzo się dziwiły,
ale były też szczęśliwe.
Jedna z tych uszczęśliwionych dziewczynek, Diana, która
bardzo lubi zajęcia plastyczne,
w rozmowie z nami stwierdziła,
że warto jest przychodzić do ŁOK,
bo zawsze można nauczyć się

Kiernozia|narodoweCzytanie„Lalki”

Sekretarz będzie czytał
jako pierwszy
Już ponad 20 osób zgłosiło swój akces do udziału
w planowanej na sobotę, 5 września o godzinie 11
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kiernozi, lokalnej
odsłonie ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania
„Lalki” Bolesława Prusa.

MaRiaMaJCheR

– Na zajęcia były wejściówki,
ale zrezygnowaliśmy ze sztywnych reguł i przyjmowaliśmy także te dzieci, które ich nie miały.
Zainteresowanie z każdym dniem
było większe. Już w połowie tygodnia mieliśmy około 20 maluchów – mówi Anna Jeznach, pedagog, która przez cały tydzień
prowadziła w ŁOK zajęcia pod
nazwą „Tęczowe wakacje”
Warsztaty
odbywały
się
w dniach od 3 do 7 sierpnia
i polegały na zabawie wybranymi kolorami. Kiedy kolorem
przewodnim był żółty, dzieci rozpoznawały i smakowały żółtych
owoców, takich jak banan, melon
czy cytryna.
W dniu, gdy królował niebieski, maluchy poznawały przyprawy, takie jak na przykład pieprz,
kminek, cynamon, a dodatkowo ryż, kaszę i fasolę. Następnie,
na niebieskich kartonach posmarowanych klejem z poznanych
produktów „usypywały” dno oce-
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Zajęcia podzielone były na część ruchową,nadziedzińcułOk
inaczęśćwarsztatowąwpracowniplastycznej.

czegoś nowego i ciekawie spędzić
czas. Ostatniego dnia „Tęczowych
wakacji” uczestnicy bawili się
wszystkimi kolorami. Najpierw
grali piłką rozłożoną na kolorowej

płachcie, następnie wzięli udział
w zajęciach plastycznych.
Różnego rodzaju zajęcia
w ramach Turbowakacji trwać
będą do końca sierpnia.
mm

– Jako pierwszy zgłosił się
do nas pan sekretarz (Jarosław
Bogucki – przyp. red.) i on rozpocznie nasze wspólne czytanie.
Cieszymy się z dużego zainteresowania akcją. Przygotowania rozpoczęliśmy już na początku wakacji – powiedziała nam dyrektor
kiernozkiej biblioteki Zofia Serwach.
Oprócz sekretarza Boguckiego, fragmenty prozy Prusa będzie czytać wójt Beata Miazek
(choć zastrzega, że „jeśli czas pozwoli”), miejscowe poetki ludowe
Zuzanna Sieczkowska i Elżbieta
Okraska oraz osoby uczestniczą-

ce w spotkaniach Klubu Miłośników Poezji, stali czytelnicy, w tym
również młodzież.
Pierwsze przygotowania do
Narodowego Czytania Lalki biblioteka rozpoczęła już w lipcu,
w ramach wakacyjnych spotkań
z dziećmi i młodzieżą. W bibliotece zorganizowane zostały zajęcia plastyczne. Dyrektor Zofia
Serwach uczyła młodych czytelników składania kolorowego papieru by stworzyć kompozycję
origami. Miejscowa plastyczka
Urszula Czubatka wraz z dziećmi
przygotowywała plakat na tę okazję.
mak
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Łowicz - Węgry |koderkiwystępowaływMakónaWęgrzech
Zespół Pieśni i Tańca
„Koderki” w dniach
od 5 do 10 sierpnia przebywał
na Węgrzech i brał udział
w organizowanym tam
festiwalu wędrownym
„Międzynarodowy
count-wandering”.
Do Makó, miejscowości,
w której 40 członków zespołu
i opiekunowie byli zakwaterowani, podróżowali autokarem ponad 950 km. – Zależało mi, żeby
zabrać jak najwięcej dzieciaków.
Mogły się dzięki temu wyjazdowi

zintegrować, odpocząć – mówił
w rozmowie z nami Eugeniusz
Strycharski.
„Koderki” na scenie występowały trzy razy po 20 minut.
Oprócz nich, w tym czasie w festiwalu brali także udział Włosi ze
swoją orkiestrą dętą, polscy górale i mieszkańcy Czechosłowacji.
Każdy miał czas na występ i prezentację przed turystami, którzy
odpoczywali w basenach, m.in.
w Szeged. Zespół miał bowiem
bazę noclegową w Makó, a koncertował w okolicznych miastach.
– Dzieci wróciły bardzo zadowolone. W czasie wolnym zwie-

dzały między innymi Szeged
i korzystały z basenów termalnych – kontynuował Strycharski, a jedna z członkiń zespołu,
Justyna Kurek, dodała: – Wyjazd był świetny. Szczególnie
dopisała nam pogoda. Mi bardzo podobały się dyskoteki integracyjne i kąpiele w basenach,
bo było dość upalnie – stwierdziła.
– Była to zasłużona nagroda dla członków zespołu. Ciężko pracowali przez 10 miesięcy
i zasłużyli na wakacje i wypoczynek – podsumowała choreograf Katarzyna Polak.
mm

ZPitkODeRki

Na festiwalu integrował się cały zespół

Koderki na Węgrzechdałytrzywystępy,każdypo20minut.

Łowicki Ośrodek Kultury |Zapowiadasięciekawie,ambitnieialternatywnie

Ł Festival już w ten weekend

Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, Łowicz zamieni się w stolicę dobrego brzmienia, a to za sprawą alternatywnych artystów, którzy na dziedzińcu ŁOK
wystąpią podczas pierwszej edycji Ł Festival. Headlinerem będzie Magnificent Muttley, ale młodych, zdolnych i ciekawie grających muzyków
w festiwalowym line-upie jest o wielu więcej. Otwarcie bram zaplanowano na godz. 16.00 (wejście od ul. Starorzecze), koncerty pół godziny później.
aGnieszka
antosieWicz
agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

– Jesteśmy na ostatnim etapie
organizacji wydarzenia. Zajmujemy się już wyłącznie kwestiami
technicznymi – mówi nam podekscytowany Adam Bombrych,
który jest głównym pomysłodawcą imprezy i wraz z Mateuszem
Rudakiem, pracownikiem ŁOK,
zajmuje się jego organizacją. – Im
bliżej imprezy, tym zainteresowanie wydaje się być coraz większe.
Mamy spory odzew od ludzi z innych miast. Część zespołów zdaje się przyciągać za sobą całkiem
dużą grupę fanów. Na pewno pojawi się trochę publiczności z Warszawy, Łodzi i Skierniewic – zapowiada.
Jest zatem szansa, że Ł Festiwal nie będzie jednostkowym
eventem, a cyklicznym wydarzeniem, a z czasem być może stanie
się muzyczną wizytówką naszego
miasta i jednym z przystanków na
festiwalowej mapie eventów godnych odwiedzenia. Wiele zależy
od wrażenia, jakie pozostawi po
sobie pierwsza edycja, a przede
wszystkim od samej publiczności.
Dla niezdecydowanych przygotowaliśmy krótki przegląd po festiwalowym line-upie.
RekLaMa

Plejada dobrych
brzmień
magnificent muttley to zespół, o którym zrobiło się głośno
w 2011 roku, za sprawą wygranej w konkursie młodych kapel
w Jarocinie. Zespół ma na swoim
koncie nagrodę Instytutu Adama
Mickiewicza „Boarder Breaker”
dla zespołu z największą szansą
na zrobienie zagranicznej kariery. Masteringiem ich najnowszej
płyty „Rear Window” zajął się
sam Gavin Lurssen, który współpracował z takimi gwiazdami jak
BB King, Tom Waits, Queens
Of The Stone Age czy Foo Fighters. Magnificent Muttley dla łowickiej publiczności zagrają po
raz pierwszy, ale miejmy nadzieję
– nie ostatni. – W maju byłem na
ich koncercie promującym album
i mogę powiedzieć: jest to jeden
z najlepszych koncertowych zespołów w Polsce – mówi Adam
Bombrych.
Bobby The unicorn to solowy projekt Darka Dąbrowskiego,
który swój debiutancki materiał
z albumu „Utopia” postanowił nagrać przy pomocy starego, używanego i niedoskonałego sprzętu.
Płyta wydana w popularnej wytwórni Thin Man Records okazała się sporym sukcesem i wielokrotnie wymieniana była przez
blogerów i recenzentów w gronie
najlepszych krążków 2014 roku.

Bobby The Unicorn ma na swoim
koncie występy na festiwalowych
scenach Open’era, OFF Festiwal
czy Soundrive.
Do tego i tak już znakomitego
grona muzyków dołączy młody
zespół, który wypłynął w ogólnopolskim konkursie „SKODA Auto
Muzyka”. Mowa o Stardust memories – zdobywcy nagrody dla
najlepszego zespołu na toruńskim
festiwalu Audiowizje. W marcu
2015 r. ukazała się ich debiutancka płyta pt. „Tension”, do której
mastering wykonał Jacek Gawłowski – laureat nagrody Grammy, współpracujący z takimi artystami jak: Natalia Przybysz, Kim
Nowak czy bracia Waglewscy.
FestiWaloWY line-uP:
 godz. 16.00:otwarciebram;
 godz. 16.30-17.00:
MateuszJagiełło;
 godz. 17.15-18.00:
theProcrasters;
 godz. 18.15-19.00:
Lord&theLiar;
 godz. 19.15-20.00:
StardustMemories;
 godz. 20.15-21.15:
bobbytheunicorn;
 godz. 21.30-23.00:
MagnificentMuttley;
 godz. 23.15-24.00:Miro;
 godz. 0.00–ShittySets.

Na Ł Festivalu zagra też Paweł
Swiernalis – twórca tekstów, muzyki i aranżacji. Przez krytyków
określany jako młody, nonszalancki arogant-songwriter, śpiewający historie o życiu, nocnych
przygodach i trudnych relacjach
męsko-damskich. W Łowiczu
usłyszymy go wraz z zespołem,
we wspólnym projekcie Lord &
the Liar. Muzyce, którą grają gatunkowo najbliżej do psychodelicznego jazzu i bluesa. Od 2013
roku i wydania albumu „Thrill-seekers, Pubcrawlers & Shoplifters”
zagrali koncerty m.in. na Spring
Breaku i Halfway. Obecnie pracują nad kolejnym krążkiem.
miro Kępiński, zwany po prostu Miro, to charyzmatyczny muzyk i kompozytor. Za mastering
jego ostatniego singla „Be There” odpowiada Maor Appelbaum,
który ma koncie ma współudział
w nagraniach albumów takich
gwiazd jak: Faith No More, Yes,
Limp Bizkit. Miro komponuje
głównie do filmów, a jego utwory można usłyszeć w takich amerykańskich produkcjach jak: „The
Last Taboo” czy „Seven Days”.
Do Łowicza przyjedzie też
czterech kumpli z Warszawy, którzy na pozór prowadzą ustatkowane, studenckie życie, jednak po
zmroku zmieniają się w zapaleńców rocka. Mowa o The Procrasters, czyli zespole, którego sy-

nonimem jest energiczne granie
spod znaku niepodrabialnej mieszanki rock’n’rolla i grunge.
Na Ł Festivalu pojawi się też
przedstawiciel lokalnej sceny muzycznej. Znany łowickiej publiczności z występu podczas pierwszej
edycji Bzura Rock Show – mateusz Jagiełło – zagra kilka autorskich kompozycji. Pochodzący
z Łowicza muzyk najlepiej odnajduje się w progresywnym metalu
i rocku. Komponował już w wieku 11 lat. Na swoim koncie ma
kilka płyt wydanych własnymi siłami i kilka występów przed większą publicznością. Jak większość
młodych muzyków, poszukuje własnego stylu i ciągle rozwija
się jako instrumentalista, kompozytor i producent muzyczny. Mateusz Jagiełło może poszczycić
się wyróżnieniem w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów
Rockowych – „konfRonTaCje
– Kętrzyn 2015” i Zamkowym
Maratonie Rockowym „ZmRock
2015” w Nidzicy. Na scenie zobaczymy go solo – gitara i wokal na
żywo, pozostałe instrumenty (perkusja, bas, sekcje smyczkowe, instrumenty klawiszowe) odtwarzane są z laptopa.
Pod prąd
Jak wspominaliśmy wcześniej, za organizację imprezy
w dużej mierze odpowiada Adam

Bombrych, odbywający staż
w ŁOK. Pomysł zorganizowania Ł Festivalu wyłonił się w rozmowie na temat kondycji polskiej
sceny muzycznej, którą przeprowadził podczas ostatniej edycji
Tipes Topes z Mateuszem Rudakiem, pracownikiem ŁOK. Teraz
wspólnie przygotowują event. Do
projektu przyłączyła się Agnieszka Goździk, z którą młody stażysta współtworzy – jak sam mówi
– subiektywny blog muzyczny
Swallowing the decibels. Po dziś
dzień w miarę możliwość angażuje się w przygotowanie festiwalu.
– Dla przeciętnego słuchacza
nazwiska, które pojawią się na Ł
Festivalu, mogą nie być znane,
bowiem są to artyści, którzy nie
przebijają się do tzw. mainstreamu
i my w ten mainstream nie brniemy. Naszym celem jest pokazanie
niszowej, alternatywnej sceny muzycznej, na której dzieje się sporo
dobrego – mówi nam Adam.
Bilety są do nabycia w kasie
kina Fenix: przedsprzedaż – 10 zł
(w tym limitowana pula z cyfrowym singlem Mira), w dniu festiwalu – 15 zł. W większych miastach trzeba by zapłacić o wiele
więcej za koncert każdego z proponowanych artystów. Na Ł Festivalu mamy ich w pakiecie.
Część biletów trafiła już do naszych czytelników. Na koncerty na pewno wybiorą się kibicujący niszowej scenie muzycznej
Mateusz Konderski, Agata Trębska i Klaudia Kosiorek. Podwójne wejściówki w naszym konkursie zgarnęli też Michał Zieliński
i Oskar Paliwoda.
Mocno kibicujemy tej inicjatywie, dlatego Nowy Łowiczanin
i portal Lowiczanin.info objęły
wydarzenie patronatem medialnym. Do zobaczenia pod sceną! 

www.lowiczanin.info
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Łowicz |MuzeumGuzikówJackaRutkowskiego

Guzik kolejnego noblisty
trafił do Łowicza
nie tego eksponatu prowadzone były jeszcze za życia poety,
a fakt ten odnotowany został nawet w książce Kosińskiej pt. „Miłosz w Krakowie”. Dlaczego wtedy guzik nie trafił do Łowicza?
Jak przypuszcza Rutkowski, Czesław Miłosz był bardzo pochłonięty innymi sprawami, przekładał więc zamiar przekazania tyle
razy, że nie zdążył tego zrobić za
swojego życia. – My jednak zawsze cierpliwie czekamy – mając
dobry kontakt ze środowiskiem
krakowskim mieliśmy nadzieję,
że nasza prośba zostanie wreszcie

spełniona. I tak się stało 11 lat po
jego śmierci.
Guzikowi, który niebawem będzie można oglądać na stałej wystawie w Galerii Łowickiej przy
ul. Stanisławskiego, towarzyszyć
będzie, pozyskane tą samą, oficjalną drogą, zdjęcie Czesława
Miłosza. Jest to portret poety zapatrzonego w dal. Warto jednak
wiedzieć, że zdjęcie zostało wykonane w Jugosławii w 1985 r.
przez brata poety, Andrzeja Miłosza (1917-2002), człowieka
o bogatym życiorysie – dziennikarza, publicystę, tłumacza literatury

– także wierszy Czesława Miłosza, reżysera, żołnierza ZWZ i AK
w Wilnie i na Litwie.
Jak podkreśla Rutkowski, pozyskaniu guzika i zdjęcia patronowała krakowska artystka, Agata Bernadt, która czyni obecnie starania
o pozyskanie do zbiorów guzika
ks. Jana Twardowskiego.
W kolekcji Jacka Rutkowskiego już wcześniej znajdowały się
guziki dwojga laureatów Nagrody
Nobla: Lecha Wałęsy i Wisławy
Szymborskiej – która to na temat
łowickiego muzeum napisała nawet felieton.
mwk

MaRiaMaJCheR

Na początku sierpnia zbiory
Muzeum Guzików w Łowiczu
wzbogaciły się o kolejny eksponat – guzik Czesława Miłosza, od
jednej z jego ulubionych sztruksowych marynarek.
Guzik ten, za zgodą spadkobierców poety, własnoręcznie od
marynarki odcięła i przekazała do
łowickich zbiorów Agnieszka Kosińska, sekretarka noblisty w latach 1996-2004, a obecnie kustosz
jego krakowskiego mieszkania
i archiwum.
Jak nam powiedział Jacek
Rutkowski, starania o pozyska-

Dyrektor Centrum Promocji Katarzyna Słomaplanujepodjęciestarań,
byinformacjaturystycznauzyskałanajwyższąnotę–czterygwiazdki.

Łowicz|Punktinformacjiturystycznej

Najbardziej gościnny
okazał się Łowicz

RZuT OKiEm|JakSłuŻbaOPałaCkSiąŻęCyDbała...

MuZeuMWniebOROWieiaRkaDii

W muzeum w Nieborowie
i Arkadiikontynuowanyjest
cyklwakacyjnychspotkańdla
najmłodszych.15sierpnia,rano,
wzajęciachbrałoudział20dzieci,
którepoznawałytajnikipracy
pałacowejsłużby.Wrolęksiężnej
helenyiksięciaMichałaPiotra
wcielilisięDominikaMiodekiPiotr
Grabowski,zaśrolęsłużących
odgrywałySylwiaMatysek
ikatarzynakrokocka.kolejne
zajęcia,jużostatniewwakacyjnym
cyklu,planowanesąna29
sierpnia,aichtematembędzie
wizytakróla.tm

RekLaMa

tOMaSZbaRtOS

W weekend, 8-9 sierpnia,
w skansenie przy łowickim
muzeum odbyły się kolejne
warsztaty ludowe. Mimo
upału, cieszyły się dużym
zainteresowaniem.

Wycinankarka maria Radosiewicz(tyłem)wotoczeniuturystówzłodzi.

to miasto i je zwiedzić, zakładaliśmy zobaczyć tylko katedrę i Stare
Miasto – powiedziała.
W czasie spaceru po Łowiczu zobaczyli jednak informację
o warsztatach ludowych i postanowili wziąć w nich udział. Jak do-

Łowicz|nałożyłysięterminy
W tym roku nie odbyły się Szaradziarskie Mistrzostwa Łowicza,
których pomysłodawcą i głównym
organizatorem jest łowiczanin Jerzy Wiatr. Zwykle brało w nich
udział około 30 osób, które do naszego miasta przyjeżdżały z całej
Polski – zazwyczaj była to czołówka zawodników, łowiczan zaś
startowało zaledwie kilku.
W rozmowie z nami Jerzy
Wiatr powiedział, że w tym roku
mistrzostwa nie zostały zorganizo-

Odjeżdżają z jedynymi w swoim rodzaju pamiątkami

Rybak z Trójmiasta. – Bardzo lubię zwiedzać Polskę, więc jadąc
z Trójmiasta, gdzie mieszkamy, do
Siemiatycz, postanowiliśmy odwiedzić Łowicz i Żelazową Wolę.
Robimy dość duży łuk, ale wymyśliłam sobie, że warto odwiedzić

które rywalizowały od 6 sierpnia
do 13 sierpnia. Można było zrobić
zdjęcie, filmik lub mem, byleby
zachęcające do odwiedzenia określonego miasta. Każdy z uczestników konkursu musiał też przesłać
logo informacji turystycznej.
– Bardzo cieszymy się z wygranej. Staramy się robić promocję
w sposób nowoczesny i dzięki temu mamy jeden z najlepszych punktów informacyjnych.
Będziemy dalej dokładać wszelkich starań, aby zarówno punkt,
jak i Centrum rozwijały się – zapewnia Słoma, po chwili dodając:
– Zamierzamy też w tym roku
aplikować na cztery gwiazdki,
czyli najwyższy standard dla Centrum i wydaje mi się, że nam się to
uda. Zabiegamy o to, aby turyści
czuli się u nas bardzo gościnnie,
a tabliczka, którą dostaniemy, będzie nas jeszcze bardziej do tego
obligowała.
mm

W tym roku bez szarad

Łowicz |Dużogościnawarsztatachludowych

Na turystów czekały Grażyna Bryła i Alicja Kołodziejczyk,
które demonstrowały haft maszynowy i ręczny oraz Maria Radosiewicz, która uczyła wykonywania łowickich wycinanek. Od
twórczyń dowiedzieliśmy się, że
tylko w sobotę warsztaty odwiedziło kilkudziesięciu gości, m.in.
z Warszawy, Krakowa, Szczytna,
Michałowic, Świdwina oraz Luksemburga i Wiednia. Zagraniczni
turyści bardzo ucieszyli się z możliwości wzięcia udziału w warsztatach. Poświęcili wiele czasu, aby
skończyć rozpoczęte, nie dla każdego proste w wykonaniu prace.
W niedzielę w warsztatach
udział wzięła m.in. Agnieszka

3,5 tysiąca odsłon i 468 polubień na profilu facebookowym
Polskiej Organizacji Turystycznej
dostał łowicki Punkt Informacji
Turystycznej działający przy Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w konkursie
na „Najbardziej Gościnne Centrum Informacji Turystycznej”.
Łowicz wygrał między innymi
z Krasnobrodem, zdobywając
dwa razy więcej głosów.
Do konkursu zgłosiła łowicki
punkt dyrektor Centrum, Katarzyna Słoma. – Konkurs odnalazłam
na jednej ze stron internetowych.
Postanowiłam, że weźmiemy
udział, choć czasu było już bardzo
niewiele. Sama wymyśliłam fabułę filmiku, bo taką formę promocji
wybraliśmy, sama wybrałam aktorów, film zmontowałam i podłożyłam muzykę – opowiada.
Łowicz trafił do finału konkursu z 8 innymi miastami z Polski,

dała, to dla niej niezwykła okazja,
aby bliżej poznać łowicką twórczość ludową. Z dużym zaangażowaniem wykonała wycinankę.
Zadowolona zabrała ze sobą z Łowicza jedną z najbardziej niezwykłych pamiątek z podróży.
tb

wane z jednej prostej przyczyny:
w tym samym dniu zaplanowana
została także inna szaradziarska
impreza. Ponieważ terminy się pokrywały, jedna z nich musiała się
„poddać”, bowiem o zmianie terminów nie było mowy.
Jak nas jednak zapewnił, można się spodziewać, że w przyszłym
roku podejmie się organizacji mistrzostw, szkoda też przerywać istnienie imprezy, która w Łowiczu
jest obecna od 18 lat.
tb

Bolimów |benefisciekawejwystawy

Podróż przez góry Semien
Dziś, w czwartek, 20 sierpnia, o godz. 17.30, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie zostanie otwarta wystawa
„W poszukiwaniu zaginionej
Afryki przez Góry Semien. Etiopia. Afryka”. Na wystawie zaprezentowane zostaną zdjęcia
autorstwa Mariusza Wasiaka
oraz dr Romana Rojka – Kon-

sula Honorowego Etiopii w Polsce. Zobaczymy na nich zarówno krajobrazy, architekturę, jak
i Etiopczyków. Obaj wielokrotnie podróżowali po Etiopii i doskonale znają ten kraj. W programie jest także wyświetlenie filmu
o Etiopii.
Wystawa będzie czynna do
20 września.
tb
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Z sali sądowej
Łowicz|OstresłowanasalirozprawwsprawieLemonFestiwalu

Świadkowie twierdzą, że oskarżony
jednak pieniądze dostał
Przed łowickim sądem wciąż toczy się postępowanie przeciwko Arkadiuszowi M.,
jednemu z organizatorów rockowego Lemon Festiwalu, który odbył się w czerwcu 2013 r. w Łowiczu.
Oskarżony zapożyczył się na organizację tej imprezy na ogromne kwoty, których do tej pory nie spłacił.
Sam uważa, że został pokrzywdzony przez znaną firmę zajmującą się dystrybucją biletów.
To właśnie jej przedstawiciele zostali przesłuchani na ostatniej rozprawie, 29 lipca.
aGnieszka
antosieWicz
agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

W roli oskarżyciela posiłkowego w sprawie występuje Mariusz
B. (dane osobowe zostały zmienione), który próbuje wyegzekwować od Arkadiusza M. spłatę pożyczki w wysokości ok. 180 tys.
zł, której udzielił mu w kilku transzach na organizację tej imprezy.
Przypominamy, że w okresie,
kiedy trwały przygotowania do
Lemon Festiwalu, Arkadiusz M.
współpracował z Fundacją Bonum. Organizował też kilka bardzo udanych edycji warszawskich
Ursynaliów – 2010, 2011 i 2012.
Jego rola polegała zwykle na dopasowaniu i ściągnięciu festiwalowych gwiazd. Machina problemów rozpoczęła się w roku 2013.
To wtedy odwołano kilku wykonawców, którzy mieli uświetnić obchody studenckiego święta. Kolejną wpadką była właśnie
organizacja łowickiego Lemon
Festiwalu. Impreza spotkała się
z pozytywnymi recenzjami nawet
w ogólnopolskich mediach, ale jej
pokłosiem jest proces – niełatwy,
bo do dziś nierozstrzygnięty.
Dwa w jednym,
czyli kto organizował
lemon Festiwal
Odpowiedź na zawarte w śródtytule pytanie jest istotna, bowiem
na poprzednich rozprawach oskarżony Arkadiusz M. twierdził, jakoby nie dostał od firmy dystrybuującej bilety żadnych pieniędzy, choć
bilety były sprzedawane. Ostatnie
przesłuchanie wykazało, że jest to
RekLaMa

nieprawda. Przesłuchani zostali:
Rafał K. – pracownik techniczny
w firmie zajmującej się dystrybucją biletów oraz Jacek Z. – dyrektor handlowy w tejże firmie. Obaj
panowie współpracowali z Arkadiuszem M. w okresie, kiedy była
prowadzona sprzedaż biletów.
Jako pierwszy został przesłuchany Rafał K., który wyjaśnił,
że jego praca polega na wprowadzaniu imprez do systemu po
otrzymaniu zlecenia z działu handlowego. Jedną z takich imprez był
Lemon Festiwal, na który sprzedaż
biletów rozpoczęła się w marcu
2013 roku. Wszystko przebiegało
zgodnie z planem, aż do momentu, kiedy w maju otrzymał maila,
podpisanego przez Arkadiusza M.
z prośbą o zmianę organizatora,

zarówno na biletach, jak i w systemie, na Lemon Art, podczas gdy
w umowie jako organizator dalej
widniała Fundacja Bonum. Informację przekazał dyrektorowi handlowemu – Jackowi Z.
Rafał K. wyjaśnił, że jako pracownik techniczny wiele operacji
wykonuje mechanicznie, dlatego
niewiele myśląc zmienił nazwę organizatora w systemie. Informacja wydawała się być wiarygodna,
gdyż otrzymał ją od osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy – Arkadiusza M., a poza tym nazwa festiwalu była bardzo zbliżona
do nazwy nowego organizatora.
Sprzedaż z nowym logo była
prowadzona aż do festiwalu. Zdaniem pracownika udało się sprzedać bilety za 216 tys. zł brutto.

Co jednak ważne: wcześniej
dział handlowy firmy dystrybuującej bilety udzielił Fundacji Bonum
zaliczki na poczet organizacji festiwalu, o czym poinformował swojego pracownika technicznego.
Przed sądem Rafał K. wyjaśnił, że zaliczki przekazywane
na poczet organizacji imprezy nie
są częstą praktyką w jego firmie
i zależą od zaufania, jakim zarząd
obdarza poszczególnych klientów.
Nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób kwota zaliczki jest naliczana.
Zgodnie z jego wiedzą odbywa się
to według prognozy dotyczącej ilości biletów, jakie uda się sprzedać.
Zdaniem kolejnego przesłuchiwanego, Jacka Z. – dyrektora handlowego w tejże firmie, sprzedało się łącznie około 2 tys. biletów.

Sprzedaż nie była tak duża, jak
zakładała firma, co więcej: była
niższa niż kwota, na jaką opiewała zaliczka. Z tego względu firma
wciąż pozostaje w sporze z Fundacją Bonum, która powinna jej
część zaliczki zwrócić. Z kolei
na poprzednich rozprawach oskarżony Arkadiusz M., zeznawał
w sposób wskazujący na to, jakoby to firma biletowa była mu winna pieniądze – przez co z kolei on
– rzekomo – nie może oddać pieniędzy swym wierzycielom.
zaliczki były dwie
Jacek Z. współpracował z Arkadiuszem M. przy okazji dwóch
imprez – Ursynalia 2013 oraz Lemon Festiwal 2013. Jak wyjaśnił,
sprzedaż biletów na obie imprezy
była prowadzona w ramach jednej umowy zawartej w 2013 roku.
Na konto Fundacji Bonum miały
wpłynąć dwie zaliczki na przeprowadzenie obu imprez: wyższa
na Ursynalia i niższa na Lemon
Festiwal.
Dyrektor handlowy potwierdził, że sprzedaż biletów ruszyła
w marcu, czyli na kilka miesięcy
przed rozpoczęciem festiwalu, zaś
w międzyczasie pracownik techniczny otrzymał maila podpisanego przez Arkadiusza M. z prośbą
o zmianę organizatora. Jednocześnie nadmienił, że zmiana logo organizatora na biletach i w serwisie
zdarza się dość często. Odbywa
się to na zasadzie zmiany etykiety
i jest czynnością rutynową.
Jacek Z. nadmienił jednak,
że kiedy zarząd dowiedział się
o zmianie organizatora, nie zgodził się na to, gdyż umowa była
zawarta z Fundacją Bonum. Dyrektor handlowy miał dowiedzieć
się o nadesłanym mailu na jakieś
2-3 tygodnie przed imprezą.
Mniej więcej w tym samym
czasie do firmy pośredniczącej
w sprzedaży biletów zadzwoniła żona Arkadiusza, Monika M.,
by poinformować, że to ona jest

Lemonart
(czyliMonikaM.)
jużzaliczkiniedostała,
aledostałająwcześniej
Fundacjabonum,
reprezentowana
przezarkadiuszaM.
organizatorką festiwalu. Przedstawiła też propozycję rozliczenia.
– Wówczas rozpoczęły się kłopoty, bo okazało się, że zaliczka
została przelana, a teraz ktoś żąda
pieniędzy za to samo. Miałem
z tego powodu sporo nieprzyjemności – mówił dyrektor handlowy.
Innymi słowy: Lemon Art (czyli Monika M.) już zaliczki nie dostała, ale dostała ją wcześniej Fundacja Bonum, reprezentowana
przez Arkadiusza M.
zaliczka czy „gapowe”
za wejście do gry?
Oskarżyciel posiłkowy, Mariusz B., na rozprawie zarzucił firmie, że przelała zaliczkę Fundacji Bonum na organizację Lemon
Festiwalu na zasadzie opłaty marketingowej, czyli „gapowego”, za
możliwość wejścia w organizację
tak dużej imprezy, jaką są warszawskie Urysnalia. Z tym jednak
nie zgodził się Jacek Z.
Kiedy sędzia informowała
zgromadzonych o odroczeniu postępowania do września, z uwagi na oczekiwanie na informacje
z rachunków bankowych, oskarżyciel posiłkowy nie wytrzymał
i zaprotestował: – To stanowczo
za długo. Ja nie mam środków
do życia – mówił nie bez emocji
Mariusz B., który pożyczył Arkadiuszowi M. duża sumę.
Kiedy Arkadiusz M., próbował się bronić i utrzymywał nadal,
że jest niewinny i tego próbuje
dowieść, Mariusz B. wstał ponownie: – Jesteś złodziejem! Zniszczyłeś życie mi i mojej rodzinie!
– rzucił.
Sędzia odroczyła postępowanie
do września. Wówczas, na wniosek adwokata oskarżonego, zostanie przesłuchany jeszcze jeden
świadek, który współpracował
z Arkadiuszem M. przy organizacji imprezy. 
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Informacje
 iNFORmATORłOWiCki
informacje
informacja PKP(ogólnokrajowa)

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 tel.–błękitnalinia19393
Biuro zleceń9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowegowłodzi9287

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

12,46-837-56-13lub509-056-091–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.46-83887-86;ul.Wolności6b,tel.606-221-872
Nieborów 209,tel.46-838-56-25
Bełchów,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: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

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
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” spotkania
przyklubiePasiaczekczw.godz.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.

dyżury przychodni
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
ul.ułańska28,tel.46-837-56-11,46-837-56-



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

w Łowiczu tel.608-433-787

Orlik przy ul. Bolimowskiej 15/19

w Łowiczutel.516-031-268;czynny:pon.-pt.10.00-21.30,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;czynnaodwtorku
doniedzieliwgodz.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;
czynneodponiedziałkudoczwartku
od10.00do16.00,wpiątkiisoboty
od10.00do14.00;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 Brzozowskich 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 –czynny
codzienniewgodz.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.
„Byłem wówczas w Sannikach u Pruszaków. 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.
„Szlakiem książąt mazowieckich”–
wystawaplenerowa;czynnado1września;
PałacwSannikach.
„Ptaki” –wystawazdjęćbogdanaPrusiszzDobronia;czynnadokońcawrześnia;
FotoartGaleriaekspozycja34,łowicz,
ul.Zduńska34;wstępwolny.
„Bolimowska ceramika Konopczyńskich”–wystawaeksponatówpochodzącychzezbiorówrodzinykonopczyńskich
iMuzeum,ukazującychkunszttwórców
iróżnorodnośćceramiki;
czynnado30sierpnia;Muzeumwłowiczu,
StaryRynek5/7;bilety2zł.
„Lwów 1818-1939”–wystawazezbio-
rówMuzeumLwowaikresówPołudniowo-Wschodnich;czynnado30sierpnia
Muzeumwłowiczu;StaryRynek5/7;
bilety2zł.
„Skansen w maurzycach. Pejzaż
malowany”–poplenerowawystawaprac
powstałychpodczaszajęćmalarskich;
czynnadokońcasierpnia;SkansenwMaurzycach,zabytkowaplebaniazWysokienic;
obowiązujebiletwstępudoskansenu.
„Zatrzymać piękno”–wystawaobrazów
agnieszkikopczyńskiejorazceramiki
JadwigiDębskiej;PałacwWalewicach,
Galeriawprzeszkolnymłączniku;czynna
dokońcasierpnia;wstępwolny.
„W poszukiwaniu zaginionej Afryki
przez Góry Semien. Etiopia. Afryka”–
wystawazdjęćMariuszaWasiakaoraz
dr.RomanaRojka–konsulahonorowego
DemokratycznejRepublikietiopiiwPolsce;
czynnawdniroboczedo20września;
salaGminnegoOśrodkakulturywbolimowie,ul.łowicka9;wstępwolny.

kino Fenix

łowiczul.Podrzeczna20,tel.46-837-40-01
Czwartek, 20 sierpnia:

godz.16.00,18.00–„mały Książę”
–filmanimowanyprod.francuskiej;
godz.20.00–„Taśmy Watykanu”
–horrorprod.uSa
Piątek, 21 sierpnia:
godz.16.10–„mały Książę”
–filmanimowanyprod.francuskiej;
godz.18.00–mission impossible – Rogue Nation–filmsensacyjny,prod.uSa
godz.20.15–Sinister 2–filmsensacyjny,prod.uSa(premiera)
Sobota, 22 sierpnia:
kinonieczynne
Niedziela – czwartek, 23-27 sierpnia:
godz.16.10–„mały Książę”
–filmanimowanyprod.francuskiej;
godz.18.00–mission impossible – Rogue Nation–filmsensacyjny,prod.uSa
godz.20.15–Sinister 2–filmsensacyjny,prod.uSa

inne
Czwartek, 20 sierpnia:

godz.20.00–mateusz Tranda:
Acoustic Guitar Solo Player –koncert
łódzkiegoartysty,tworzącegomuzykę
zpograniczafolkjazzu,fingerstyleibluesaakustycznego;artPiwnica,łowicz,ul.
StaryRynek5/7(wejścieodul.3Maja).
Sobota, 22 sierpnia:
godz.16.00–Ł Festival–festiwalmuzykialternatywnej;dziedziniecłOk,
ul.Podrzeczna20.Więcejnastr.24.
Niedziela, 23 sierpnia:
godz.17.00–„Gdzie mieszka miłość?”
–najpiękniejszeprzebojemuzykioperetkowej;koncertzcykluSmakiMuzyki;
muszlakoncertowazapałacemwSannikach;wstępwolny.Więcejstr.22.
godz.19.30–„Akatyst ku czci
Bogarodzicy” –koncertzcyklu„kolory
Polski”–WędrownyFestiwalFilharmonii
łódzkiej;wystąpi:ScholateatruWęgajty;
bazylikakatedralnawłowiczu;wstęp
wolny.Więcejnastr.22
Środa, 26 sierpnia:
godz.20.00–27. Festiwal Organowy
Johann Sebastian Bach:k.nordstoga
(norwegia)–organy;bazylikakatedralna
włowiczu,ul.StaryRynek;bilety:10zł
normalny,5złulgowy,donabyciaprzed
koncertemwprzedsionkubazyliki.

godz.10.00–Turbowakacje: Willy Łok –
„Kocham Cię mamo”–filmorazzabawy
ikonkursy;łOk,ul.Podrzeczna20.
godz.12.00–„magiczny Cyrk” –pokazycyrkoweMirosławaZgierskiego
wGOkwnieborowie;godz.14:00–Filia
wbełchowie,godz.16:00–FiliaGOk
wbobrownikach;wstępwolny.
Piątek, 21 sierpnia:
godz.18.00– Vinylowe Piątki –słuchaniemuzyki,piosenekibajekodtwarzanychzpłytwinylowych;dziedziniec
łowickiegoOśrodkakultury;wstępwolny.
godz.21.30–Kino letnie: „Hot Shots”
–komedia,parodiafilmówakcji;muszla
koncertowawłowiczu,Parkbłonia;
wstępwolny.
Sobota, 22 sierpnia:
godz.9.00-15.00–Łowicka wyprzedaż
garażowa;terenobok„biedronki”
naos.Górki,łowicz,ul.łęczycka.
godz.12.00-18.00–Warsztaty Ludowe
w skansenie w Łowiczu;wstępnateren
skansenu:soboty3zł.
godz.16.00-18.00–„Ceramiczna heca
z pieca”– wakacyjnaprzygodaz
ceramiką;StowarzyszenieJeździeckie
„błyskawica”,łowicz,ul.Poznańska136.
godz.20.00–Pożegnanie Lata w Sobocie –imprezatanecznaprowadzona
przezDJ;terenprzyZespoleSzkolno-PrzedszkolnymwSobocie;wstępwolny.
Niedziela, 23 sierpnia:
godz.11.00–Wakacje w muzeum:
„Księżacka moda – tworzymy własne
stroje pasiaste”–warsztatydladzieci
imłodzieży.Wstęp6zł/osoba.Obowiązujązapisy;Muzeumwłowiczu.
godz.14.00-17.00–Warsztaty rękodzielnicze w skansenie w Łowiczu;obowiązujebiletwstępunaterenskansenu:
niedzielebezpłatnie.
godz.13.00–Spacer z przewodnikiem
PTTK.Zbiórkaprzy„drewnianejchatce”
naStarymRynku.uczestnicyspacerupoznajądziejełowiczairegionułowickiego,
najciekawszezabytkiorazprzejawykultury
księżackiej;udziałbezpłatny.
godz.16.00-18.00–„Ceramiczna heca
z pieca”– wakacyjnaprzygodaz
ceramiką;StowarzyszenieJeździeckie
„błyskawica”,łowicz,ul.Poznańska136.
Wtorek, 25 sierpnia:
godz.10.00–Turbowakacje: Oscarowe
niespodzianki –filmydladzieciwwieku
4-7lat;wstępwolny;łowickiOśrodek
kultury,ul.Podrzeczna20.
Środa, 26 sierpnia:
godz.11.00–Wakacje w muzeum:
„Róże małe i duże” –warsztatyzpapieroplastykidladzieciimłodzieży.
Wstęp6zł/osoba.Obowiązujązapisy.
Muzeumwłowiczu,ul.StaryRynek5/7.
Czwartek, 27 sierpnia:
godz.10.00–Turbowakacje: Willy Łok –
„Kłopoty pana Patyka”–film+zabawy
ikonkursy;łOk,ul.Podrzeczna20.

Punkt apteczny w Popowie

Sobota, 22 sierpnia:

koncerty
Piątek, 21 sierpnia:

iNFORmATORGłOWieńSkiiStRykOWSki

telefony

pogotowia

 informacja: PKS42-631-97-06
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

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

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Jakuba w Głownie:

7.00,9.00,10.30,12.00,18.00
Parafia św. maksymiliana w Głownie:
8.00,9.30,11.30,16.00
Parafia św. Barbary w Głownie:
7.00,9.00,11.00,18.00
Parafia Św. marcina w Strykowie:
8:00,9:30,11:00,18:00

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, 20 sierpnia:
ul.Sikorskiego45/47,tel.42719-10-28
piątek, 21 sierpnia:
ul.Zgierska27,tel.42719-24-84
sobota, 22 sierpnia:
ul.Zgierska27,tel.42719-24-84
niedziela, 23 sierpnia:
ul.Zgierska27,tel.42719-24-84
poniedziałek, 24 sierpnia:
ul.Zgierska27,tel.42719-24-84
wtorek, 25 sierpnia:
ul.Zgierska27,tel.42719-24-84
środa, 26 sierpnia: 
ul.łowicka38a,tel.42719-21-31
Apteki pełnią dyżury:wdnipowszednie
od19.00do8.00dnianastępnego;
wsobotyiniedzielewgodz.20.00-8.00
dnianastępnego;wświętaodgodz.
8.00dogodz.8.00dnianastępnego.
 Dyżury aptek w Strykowie
niedziela, 23 sierpnia:
ul.emiliiPlater2,tel.42719-80-41

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
 „Gielniak, Płóciennik, Kaca – mistrzowie druku wypukłego” –wystawa
przedstawiającatechnikigraficzne
wypukłodrukowe,czynnado28sierpnia:
pon.-pt.wgodz.9.00-17.00;Galeriabank
&DM,Głowno,ul.Młynarska5/13,budynek
bankuSpółdzielczego,ipiętro.
mała Galeria;czynna:pon.-pt.wgodz.
12.-19.00;MiejskiOśrodekkultury
wGłownie,ul.kopernika45;

inne
Piątek, 21 sierpnia:

godz.12.00–Wodne Wojny Balonowe
–zabawanapowietrzuwramachzajęć
wakacyjnych;Domkulturywniesułkowie
wokresiewakacyjnymotwartyjest
codzienniewgodz.od10.00do16.00.

godz.9.00–zbiórka złomu
w Bratoszewicach–placobok
ŚwietlicyWiejskiejprzyul.nowości16.
Więcejnastr.4Wieści.
godz.10.00–„Pies i dziecko”–
warsztatybudowaniawłaściwychrelacji
dziecizpsami;salatreningowa:Głowno,
ul.Sporna3.
godz.15.00-24.00–Święto miasta
Głowna: koncerty,RodzinnyPiknik
wstylubrazylijsko-hawajskim,Regionalny
turniejRodzin;terenprzyul.Zgierskiej
8/10wGłownie;wstępwolny.
Więcejnastr.1Wieści.
godz.11.00–mroga Trophy 2015 –
ekstremalnyspływrzekąMrogązDmosinadoGłowna,zbiórkazałógnastarcie
przymościenaborki(gminaDmosin)
ogodz.10.30.
Niedziela, 23 sierpnia:
godz.14.00–miodobranie–święto
pszczoły;boiskowLipce;wstępwolny.
Więcejnastr.12Wieści.
godz.14.30-20.00–Kreatywne Lato
Rodzinne w Głownie: Aeropiknik;
terenrekreacyjnynadzalewem
Mrożyczka,ul.Swoboda2wGłownie,
wpobliżuplażymiejskiej;wstępwolny.
Więcejnastr.12Wieści.

KRONiKA
WYPADKóW
miŁOSNYCH
ślubowali sobie:
 Ewelina Więcek imarek Adamowicz

obojezOsin
 Bernadetta KrzeszewskazCzerniewa

iŁukasz milczarekzłazisk
 Anita BiałekiŁukasz PiłatobojeOtolic

OFERTY PRACY
POWiatOWyuRZąDPRaCyWłOWiCZu
(stanna19sierpnia2015r.,godz.9.00)
 nauczyciel

przedmiotów
zawodowych
elektrycznych
imechatronicznych
 sprzedawca
 technikprac
biurowych
 animatorkultury
 telemarketer
 ślusarz
 kierowca
operatorwózków
jezdniowych
(widłowych)
 pracowniksocjalny
 piekarz

 technikinformatyk
 elektromechanik

pojazdów
samochodowych

 technikprac

biurowych-tłumacz
polsko-ukraiński

 mechanik

samochodów
osobowych

 sprzątaczka
 szwaczka
 opiekunka

dziecięca

 frezer
 pracownik

sezonowy

SKARB ROLNiKA

nOtOWaniaZtaRGOWiSka
(cenyzdnia18sierpnia2015r.)

botwina
pęczek
borówka
kg
brokuły
szt.
buraczkiczerwone kg
cebula
kg
cebuladymka
pęczek
czereśnie
kg
czerwonaporzeczka kg
czarnaporzeczka
kg
czosnek
szt.
czosnek
kg
fasolkazielona
kg
fasolkażółta
kg
gruszki
kg
jabłka
kg
jajafermowe
15szt.
jajawiejskie
15szt.
jeżyny
kg
kalafior
szt.
kapustabiała
szt.
kapustapekińska szt.
koperek
pęczek
maliny
0,5kg
marchew
kg
marchewmłoda pęczek
miód

natkapietruszki pęczek
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
szczypiorek
pęczek
śliwki
kg
słonecznik
szt.
wiśnie
kg
włoszczyzna
pęczek
ziemniaki
kg

w Łowiczu w Głownie
1,50
2,00
12,00
14,00
2,00-3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00-3,00
2,00
2,00
7,00-14,00
6,00-8,00
6,00-8,00
0,50
0,60-0,80
8,00
5,00-7,00
5,00
4,00-6,00
5,00
3,00-6,00
3,00
1,00-3,00
1,00-3,00
6,00-10,00 5,00-8,00
10,00-12,00 10,00-11,00
10,00
1,00-3,00
2,00-3,00
1,00-3,00
2,50-3,00
1,00-2,50
1,00
1,00-1,50
5,00-7,00
5,00
-
2,50-3,00
2,00-3,00
14,00/0,3l 30,00/0,9l
1,50
1,50
1,00-3,00
1,00-3,00
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
4,00-7,00
2,50
3,00
5,00-6,00
6,00
0,80-3,00
2,00-3,00
1,50
1,50-2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
1,00-2,00
2,00
1,50-2,00
1,00
2,00-5,00
2,00-2,50
-
1,50-2,00
3,50
3,00
1,50
2,50-3,00
0,50-1,20
1,00-1,50

ROLNiK SPRZEDAJE
(cenyzdnia18sierpnia2015r.)
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:3,70zł/kg+Vat
Żywiec wołowy:
 SkowrodaPłd.:jałówki7,00zł/kg+Vat,
krowy5,00zł/kg+Vat;byki7,20zł/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;

Ogłoszenia
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www.lowiczanin.info
LPG-serwis-montaż-diagnoza,tel.

kom.600-148-628.

Przyjmęziemięwdzierżawę,tel.kom.

664-187-631.

Przyczepkadosamochodudł.3m,

szer.1.86m,tel.(46)837-43-54.

kupiędziałkę,ziemię,blokizadłużone,

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

Sprzedamskrzyniękompletną

odLublina280dł.,190szer.,
tel.(46)837-43-54.
Opony1.

100x20,1.000x20,1.100x20,
900x20;hl.8t,10t,osiedoprzyczep
belowych,tel.kom.795-324-897.
SkrzyniabiegówŻuk,tel.kom.

509-217-640.
PrzyczepakempingowaLunar

Premiere,6-osobowa,1994rok,tel.kom.
603-709-310.

motorowe
samochodowe
kupno
autabezwypadkowe,tel.kom.

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

kom.888-460-461.
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.
kupięsamochódosobowysprawny

lublekkouszkodzony,tel.kom.
513-375-786.
Skrzyniebiegów,Polonez:silnik,

skrzynia1.8,2.0Opel,VW,Mercedes
190,124,sprawne,wyeksploatowane,tel.
kom.512-476-760.
Skup pojazdów samochodowych.
Zaświadczenia do WK. Sprzedaż
części, tel. kom. 605-695-882.

FiatPanda,1.

1,2006rok,
przebieg63.000km,serwisowany,
bezwypadkowy,wspomaganie,kupiony
wpolskimsalonie,tel.kom.665-977-562.

OPeLVectra,1.616V,2001rok,

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

FiatPanda,stanidealny,tel.kom.

606-819-096.

PeuGeOt206,1.

1,2003rok,
5-drzwiowy,błękitnymetalik,
klimatyzacja,bogatewyposażenie,cena
konkurencyjna,tel.kom.604-706-309.

FiatPunto,1996rok,tel.kom.

880-711-736.
FiatPuntoi,1995rok,tel.kom.

721-109-038.
FiatSeicento,1.

1,2003rok,tel.kom.
604-391-711.
FiatSeicento,1.

1,2000rok,tel.kom.
600-648-645.

FiatStilo,2003rok,kombi,7.500zł

douzgodnienia,stanbdb,tel.kom.
781-120-674.

RenauLtLagunaii,1.8benzyna/gaz,

2003rok,tel.kom.795-244-440.

FORDFiesta,1998rok,tel.kom.

607-677-854.
FORDFiesta,1.4benzyna,Van,stan

bdb,7.900zł,tel.kom.604-144-668.
FORDFocus,2004rok,stanidealny,

tel.kom.606-819-096.
hOnDaJazz,1.4,2006rok,tel.kom.

509-061-449.

ZłomowaniePojazdów-zaświadczenia,

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

MeRCeDeSa160,2000rok,automat,

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

auDia4,1.9tDi,2005rok,kombi,w

rozliczeniumogęprzyjąćtańszy,17.900
zł,tel.kom.513-375-786.
CitROËnC3,1.4D,2004rok,tel.

kom.509-283-124.
CitROËnC3,stanidealny,tel.kom.

606-819-096.
DaeWOOLanos,1.5gaz,2000rok,

tel.kom.728-256-065.
DaeWOOMatiz,2001rok,czarny,

zadbany,użytkowanyprzezkobietę,stan
jaknowy,tel.kom.786-263-059.
Fiatalbea,1.2,2005rok,6.000zł,tel.

kom.607-923-711.
FiatDoblo,1.2,gaz,2004rok,stan

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

RenauLtkangoo,2004rok,tel.kom.

511-371-044.

FiatSeicento,1998rok,standobry,

tel.kom.792-021-845.

HYuNDAi Coupe, 2.0
benzyna+LPG, 2004 rok, tel. kom.
792-110-110.

auDia4,1.9tDi,2000rok,10.200zł,

tel.kom.502-358-304.

RenauLt„19”,1.7,1990rok,tel.kom.

795-324-897.

RenauLtkangoo,1.5DCi,2006rok,

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

Skuppowypadkowych,starych,

skorodowanychsamochodów,tel.kom.
512-476-760.

sprzedaż

PeuGeOt207,1.4benzyna,2007rok,

salonPL,tel.kom.501-196-901.

MeRCeDeSb,2.0D,2009/2011rok,

serwisowany,tel.kom.609-052-572.
MeRCeDeSeklasa,2007rok,jak

nowy,tel.kom.504-325-881.
MeRCeDeSklasaa,2003rok,tanio,

tel.kom.698-234-166.
OPeLastra,1.7CDti,2005rok,tel.

kom.604-065-357.
OPeLastraiii,1.9CDti,2007rok,

kombi,tel.kom.666-564-008.
OPeLastra1.3,2010rok,klimatyzacja,

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

RenauLtMaster,2.5D,2008rok,

iwłaściciel,tel.kom.600-394-592.
RenauLtMegane,1.6,1998rok,tel.

kom.661-092-933.
RenauLtMegane,benzyna,

1999rok,tel.kom.502-214-362.
RenauLtMeganeScenic,1.5,DCi,

2005rok,klimatyzacja(wrozliczeniu
przyjmętańszy),11.600zł,tel.kom.
513-375-786.
RenauLtSceniktD,1998rok,tel.

kom.881-628-023.
SCania113,tel.kom.607-168-196.

Seataltea,2006rok,tel.kom.

695-671-050.
Seatibiza,1.416X,2005rok,gaz

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

OPeLVectrab,1,8benzyna/gaz,

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

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


VWGolfiii,gaz,1995rok,tel.kom.

515-132-167.

SprzedamWSk125,1980rok,

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

VWGolfiV,1.9tDi,3-drzwiowy,tel.

kom.601-942-050.

SprzedamSuzukiGSX600F,tel.kom.

788-214-918.

VWPassatb5,1.9tDi110kM,

1999rok,294.000km,kombi,skóra,
cena7.500zł(donegocjacji),tel.kom.
530-306-657.

MotocyklharleyDavidson,milenijny,

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

VWPassatkombi,1.8benzyna+gaz,

1995rok,tel.kom.600-822-089.
VWPoloClassic,1.9SDi,2000rok,po

lifcie,tel.kom.669-964-788.

SprzedamskuterapriliaSportCity

125,2008rok,tel.kom.696-691-596.
SprzedamJunaka122,poj.125,2011

rok,tel.kom.785-959-817.
komar,tel.kom.664-507-718.


VWPolo,1.416V,2002rok,

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

hondaCbR600,2011rok,tel.kom.

606-819-096.

VWt4,1993rok,tel.kom.

535-428-555.

Skuterkymco50,stanjaknowy,tel.

kom.509-807-410.

Żuk,1995rok,tel.kom.662-526-219.


MotocyklJunak125,tel.kom.

605-634-221.

inne
Opony,felgizniemiec,hurtownia.

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

SkODaOctavia,1.6benzyna/gaz,

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

Częścisamochodowe,używane,

StacjaDemontażuPojazdówRząśno13,
tel.kom.664-006-089.

JawatS350,dokumenty,sprawny,tel.

kom.667-133-729.

garaże
wynajem
Wynajmęgaraż,bratkowice,tel.kom.

601-050-895.

nieruchomości

Działkibudowlane,nieborów,tel.kom.

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

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

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,
cenaatrakcyjna,tel.kom.508-174-797.
Działka600mkw.,armiikrajowej,tel.

kom.604-933-185.
DziałkibudowlaneOtolice1.400mkw.,

1.000mkw.,tel.kom.606-949-637.
Czterypokoje,75,5mkw.,blisko

dworcaPkP,os.SzarychSzeregów,tel.
kom.601-385-890.
Dom,działka4.900mkw.,łowicz,tel.

kom.880-651-700.
Działkabudowlananieborów,

niedalekoPałacu1513mkw.,woda,
prąd,tel.kom.661-966-124.
Własnościowe,38mkw.,cegła,tel.

kom.604-774-461.
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.
Sprzedamdomeknawsiorazdziałkę

budowlaną,2.000mkw.,tel.kom.
509-231-973.
SprzedamM-3wcentrumStrykowa,

iipiętro,tel.kom.797-582-049.
Sprzedam ziemię orną 3,5
ha, gmina Głowno, tel. kom.
609-310-962.
bąkówGórny,ziemia2.21ha,

szerokość39m,zbezpośrednim
dojazdem,tel.kom.792-620-178,
784-482148.

kupno

Sprzedammieszkanie60mkw.,

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

kupięziemięłyszkowiceiokolice,tel.

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

Ziemia4,85ha,brodneJózefów,

gminakiernozia,tel.kom.796-202-902.

tOyOtaCorollaVerso,2002rok,tel.

kom.517-117-246.

tOyOtaRav4,2003rok,po

wymianiesprzęgła,obramowana,
tel.(46)861-60-35.

FiatPanda,2006rok,tel.kom.

662-089-395.

kupięWSk,MZ,tel.kom.603-444-431.


VWbora,1.9tDi,2003rok,150kM,

tel.kom.696-417-148.

Pomocdrogowa,tel.kom.

608-532-321.

Syrena,części,tel.kom.664-507-718.


kupno
Junak,WFM,WSk,ShL,MZ,Sokół,

SimsonaWOlubinnestaremotocykle.
kupiętakżeczęścidoww.motocykli,
silniki,ramy,mogąbyćniekompletne,tel.
kom.796-416-679.

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


SkODaFelicia,1998rok,iwłaściciel,

tel.kom.504-046-458.

OPeLMeriva,2006rok,tel.kom.

695-671-050.

OPeLVectrab,1.6,1996rok,

hatchback,2600zł,tel.kom.
694-099-050.

VolvoV70kombi,2.5tDi,1998rok,

tel.kom.607-733-904.

SeatLeonFR,1.9tDi,2004rok,

110kM,tel.kom.790-575-493.

tOyOtaCorollaVerso,2.2,2008rok,

7-osobowy,tel.kom.601-509-043.

FiatDucato,skrzyniowy,

tel.(46)837-43-54.

VOLVOV40,1.9Diesel,1999rok,stan

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

naprawaautomatycznychskrzyń

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

OPeLCorsaC,stanidealny,tel.kom.

606-819-096.

OPeLVectra,1.8banzyna,1994rok,

tel.kom.606-422-181.

VOLVOV40,1.9tD,1998rok,kombi,

srebrny,3.900zł,tel.kom.694-099-050.

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

tOyOtayaris,2003rok,tel.kom.

695-671-050.
tOyOtayaris,1.3,2001rok,mały

przebieg,9.900zł,tel.kom.660-780-742.
VOLVOV40,2000rok,tel.kom.

726-102-844.
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www.lowiczanin.info
Sprzedamdziałkębudowlaną

zdomem,0.53ha,Jasieniec,gm.
Rybno,tel.kom.691-374-039.
Sprzedammieszkania94mkw.,

i78mkw.,Głowno,tel.kom.516-180-211.
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.
Piękniepołożonydomzdziałką

wGłownie,tel.kom.501-664-554.
atrakcyjniepołożoną,ładnądziałkę

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

tel.kom.512-490-910.
Sprzedamdziałkęrolno-budowlaną

opowierzchni1,67hawgminie
bolimów,tel.kom.607-330-538.
Sprzedam4.5ha,10kmodłowicza

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

3pokoje,kuchnia,tel.kom.507-939-708,
łowicz.
Działka3.500mkw.,odralniana,

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


Działki, Głowno, ul. Graniczna 17,
tel. kom. 694-903-240.
Mieszkanie47,5mkw.,noakowskiego

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

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

2.000mkw.,wDomaniewicach,tel.kom.
693-211-028.
ul.Piekarska,39mkw.,tel.kom.

695-357-600.
Działkabudowlanamin.1.200mkw.,

k/lasu,bliskołowicza,tel.kom.
606-370-704.
Dom,działka4595mkw.,Głowno,

190.000zł,tel.kom.602-882-617.
Sprzedam mieszkanie, kawalerkę,
30 mkw., w pełni wyposażone,
i pietro, miejsce parkingowe,
ul. Grunwaldzka 1, tel. kom.
604-535-469.
Sprzedammieszkanie,40mkw.,

łowicz,atrakcyjnacena,tel.kom.
667-866-988,515-302-198.
Działkabudowlana10.000mkw.,tel.

kom.790-554-665,Skaratki.
Działkibudowlane,tel.512-490-910.

Sprzedamdziałkębudowlanąw

Głownie,tel.kom.792-931-678.

Atrakcyjna działka budowlana,
Nieborów, tel. kom. 796-080-680.

Działkabudowlana,nieborów,tel.

kom.792-986-111.

Ziemia1,20ha,Świeryżii,tel.kom.

509-449-113.

Sprzedamlubzamienięnawiększe

mieszkanie2-pokojowenaiipiętrze.
Zamienięnaosiedlach:broniewskiego,
noakowskiego,Dąbrowskiego,tel.kom.
508-064-452,po18.00.

Mieszkanie60mkw.,łowicz,os.

konopnickiej,tel.kom.509-449-113.
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.
Sprzedam1haziemi,Czatolin,tel.

kom.696-691-596.
Sprzedamdziałkęrolno-budowlaną

5.000mkw.,Czatolin,tel.kom.
696-691-596.
Mieszkanie,Głowno,osiedle

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

Sprzedammieszkanie,42mkw.,

os.kostka,tel.kom.662-297-210.
Ziemia11,34ha,Piotrkówek,tel.kom.

532-820-531.
Sprzedam działkę rekreacyjną
483 mkw. przy lesie na Hucie
w Głownie, tel. kom. 604-357-321.
Sprzedambudynekgospodarczy

(warsztatsamochodowy)140
mkw.zdziałką2.500mkw.,media,
bratoszewice,tel.kom.786-263-059.
Mieszkanie3-pokojowe,parter,łowicz

bliskoDworcaGłównego,tel.kom.
511-579-089.
Sprzedamgospodarstworolne,tel.

kom.668-999-600.
Sprzedammieszkanie„Pod

kurantem”,Głowno,tel.796-990-820.

Działkabudowlana1.500mkw.,

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

SprzedamdziałkęwMysłakowie,przy

trasiełowicz-Skierniewice,tel.kom.
694-272-724.

Ziemiarolna1,5hawtymdziałka

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

Sprzedamdziałkęrolno-budowlaną

4.887mkw.-Pilaszków,cena:255.000zł
kontakt:,tel.kom.510-265-431,
(elżbieta).

M-4,Reymontabl.2,iipiętro,tel.kom.

696-369-009,po19-tej.
Działkabudowlanaprzytrasie,

1,50ha,tel.kom.607-809-288.

bezpośredniosprzedamlubwynajmę

mieszkanie2-pokojowewcentrumłodzi
(Piotrkowska),tel.kom.607-466-080.

Mieszkanie47mkw.,os.

Dąbrowskiego,tel.kom.500-136-658.

budynekhandlowo-usługowydo

remontuwłowiczu,tanio,tel.kom.
602-187-540.

Sprzedam3haziemiprzydrodze

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

Sprzedam2haziemiwmiejscowości

niedźwiada,informacjiwięcejudzielę
podnumerem,tel.kom.725-199-021.

Mieszkanie,os.tkaczew,64,5mkw.,

tel.kom.883-271-721.

Ziemiarolna6ha;kl.iii-iV,media,

położonaprzydrodzekrajowej70-
SierakowicePrawek.Skierniewic,tel.
kom.517-500-102.

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,każda

3.200mkw.,armiikrajowej,Strzelecka,
tel.kom.664-924-847.
Sprzedamdomhandlowyprzy

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

796-371-547.
Sprzedam52mkw.,tel.883-263-698.


RekLaMa

1200ha
Domzdziałkąopow.1,

włyszkowicach,ul.księstwałowickiego
22,tel.kom.692-426-308,602-799-514.

RekLaMa

Sprzedam48mkw.,2-piętro,

Dąbrowskiego,poremoncie,częściowo
umeblowane,tel.kom.693-622-240.
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Mieszkania:65mkw.,wposesji

wcentrumłowicza,tel.602-187-540.

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

Wynajmę m-3 + łazienka
w Dmosinie, tel. kom. 692-749-175.

Parnikwęglowy100l,śrutownikdo

zbożanakamienie,tel.(46)838-11-83.

Wynajmędom90mkw.zdziałką,

Stryków,ul.brzezińska,tel.kom.
533-322-357.

Ekogroszek z dostawą
i rozładunkiem, tel. (23) 661-10-13,
tel. kom. 789-333-677.

Wynajmębloki48mkw.,Głowno,

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

Sprzedamwieniecdożynkowy,tel.

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

Sprzedampilniedom

zzabudowaniamigospodarczymi
idziałką,dozamieszkaniaodzaraz,tel.
kom.609-541-325.

Dowynajęciamieszkanie20mkw.,

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

RowerScot,nowy,tel.kom.

532-454-047.

wynajem

WynajmęM3,bratkowice,tel.kom.

501-815-757.

kwaterypracownicze,Głownokoło

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

Wydzierżawięziemię7.3ha,klasa

iii,karnków,gminaChąśno,tel.kom.
696-716-984.

Dowynajęcialokalewcentrum

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

zamiana

SprzedamdziałkęanielinSwędowski,

gminaStryków,4.300mkw.,tel.kom.
795-629-994.
Sprzedamdziałkęrolną-usługową

2.000mkw.przytrasie
wDomaniewicach,tel.693-211-028.

Wynajmęmieszkanie,niepalącemu

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

Zamienięmieszkaniespółdzielcze

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

ubijankiplastikowe1zł/szt.,tel.kom.

515-115-541.
Drzewokominkowe,opałowe,

rozpałkowe,możliwytransport,tel.kom.
695-736-381.
SprzedamkorgPa50FD,tel.kom.

724-548-966.
Drewnokominkowe,sezonowane

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

664-706-252.

Wynajmęmieszkanie2-pokojowe

włodzinaRetkinii,tel.535-440-000.

kupno różne

Sprzedamskrzynki1,tel.kom.

503-068-193.

Dowynajęciahalemagazynowe,

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

Przyjmęgruz,glinę,ziemię;każdą

ilość,tel.kom.885-122-144.

Wózkiduńskie,tel.kom.660-789-719.


Wynajmęlokalepoprzychodni,

Głowno,ul.Młynarska,tel.kom.
516-180-211.

Starezegarkinaręczne(Zenith,

Omega,atlantic,Doxa)lubinne;
zegarykominkowe,wiszące,stojące
(becker,Junghans)lubinne;meble
przedwojenne,starelampy,stareradia,
gramofony,płytywinylowelubinne
starocia,tel.kom.796-416-679.

Płytywiórowe60x125,12zł,tel.kom.

668-115-019.
Sprzedam2nowewitryny,cena

620zł,tel.kom.781-278-902.
Sprzedamsurdutślubnycena380,tel.

kom.781-278-902.
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Sprzedam2rowerygórskieirowerdla

dziewczynkikoło20cali,stanidealny,tel.
kom.605-693-423.
altankanowa3x3m,tanio,tel.kom.

511-311-145.
kuchnia,stemple,wyprawki,eternit,tel.

kom.691-620-963.
telewizorSony,komputerLG,tel.kom.

609-934-404.
huśtawkiogrodowe,akacjowe,stoły,

ławki,altanki,piaskownice,budydla
psów,toalety,tel.kom.502-981-959.
ulepoliuretanoweOstrowskiejz

ramkami,nowe,tel.kom.601-509-043.
Słupki,mikser,tel.kom.530-800-933.

Skrzyniałowicka,tel.(46)838-11-83.

Sprzedamspawarkę,heblarkę,tel.

kom.692-157-417.
łódka,pług3-skibowy,tel.kom.

600-820-374.
Drewnoopałowe,rozpałkowe,możliwy

dowóz.Stemplebudowlane,nowe,tel.
kom.885-122-144.
Sprzedamsegmentmłodzieżowy

+wersalka,tel.kom.600-821-073.
Dużypieńtopoli,tel.kom.

601-523-572.
Piasek,żwir2-16;16-32,łowicz,

kocierzew,Rybno,tel.kom.
783-482-883.

Sprzedamsuknięślubną,cena260,

tel.kom.781-278-902.

Żwir2-16;16-32,piasek,kiernozia,

Chąśno,Złaków,Zduny,tel.kom.697442-808,783-482-883.

kupiętopolę,dębaiinnetartaczne,tel.

kom.696-379-599.

Oddamgruzok.30-40ton,tel.kom.

784-851-793.

Silnik11kW,tel.kom.693-574-400.


Wynajmędom90mkw.wStrykowie,

tel.kom.601-975-995.

kupięstaredeskirozbiórkowe,tel.

kom.888-550-439.

Mieszkaniadowynajęciawbudynku,

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

Przyjmęziemię,gruz,glinę,korzenie,

tel.kom.508-282-349.

WózekdziecięcyX-Lander

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

Wynajmęmieszkanie48mkw.,

os.bratkowice,tel.kom.781-532-322.
Pokoje do wynajęcia, Łowicz, tel.
kom. 696-220-132.

Dowynajęciapokójdla1-2uczennic,

tel.kom.693-543-658.

kupiępłytywinylowe,CD,kasety,tel.

kom.503-133-524.

kupiępustebutlegazowe,tel.kom.

697-649-492.
topola,tel.kom.792-902-783.


Pokojedowynajęcia,tel.kom.

604-583-212.

sprzedaż różne

Dowynajęciakawalerka,tel.kom.

535-730-858.

Drewnokominkowe,opałowe,

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

Lokalhandlowyokoło50mkw.,parter,

ul.Zduńska,tel.kom.602-154-969.
Dowynajęciakawalerkawcentrum

łowicza,tel.kom.785-641-207.
kawalerka30mkw.,ipiętro,ul.

Reymonta,tel.kom.602-743-012.
Domjednorodzinny,wGłownie

+436766586733.
Mieszkaniewłodzi33mkw.,tel.kom.

698-027-701.
SklepdrobiarskiwGłownie

prosperującyzurządzeniamiwynajmę,
tel.kom.603-641-489.
Wynajmękawalerkę,tel.kom.

603-641-489.
Wynajmęlokalnazakładfryzjerski,

kosmetycznywGłownie,tel.kom.
603-641-489.
Dowynajęciakawalerkawłodzi,po

kapitalnymremoncie,umeblowana,
1000zł+opłaty,tel.kom.603-755-728.
Wynajmęlokalużytkowy50

mkw.,łowiczul.Zduńska,tel.kom.
607-442-383.

Wyprzedażkręgi,pokrywy,przepusty,

płytkichodnikowe,tel.kom.531-467-981.

Skrzynkiplastikowe15kg,nowe,

używane,tel.kom.500-385-907.
Silnikelektryczny7kW,tel.kom.

607-065-145.
Piecmiałowy3,5kW,zdemontażu,tel.

kom.668-534-191.
kabinaprysznicowa,głębokibrodzik,

silnik10kW,tel.kom.602-511-928.
Sprzedamtaniołóżkopodwójne,łóżko

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

Żwir2-16;16-32,piasek,Żychlin,

Pacyna,Oporów,tel.kom.697-442-808.
Sprzedambramy,tel.kom.

725-145-743.
butlespawalnicze,pełnezosprzętem,

tel.kom.515-319-247.
Przyczepakempingowaniewiadów

n126e,standobry,tel.kom.
603-972-528.
Rowerek,tel.kom.500-519-872.

Sprzedamoknazrozbiórkifront

brązowy,tel.kom.728-134-678.
Sprzedamoknaplastikoweużywane,

tel.kom.603-319-642.

Zbiornikiplastikowe1000l,tel.kom.

604-411-266.

Wózekdziecinny3w1,fabrycznie

nowy(wybórkolorów),450zł,tel.kom.
518-718-388.

Sprzedamdywan,tani,stanbdb,tel.

kom.691-871-761.

Wyprzedaż:kamieńelewacyjny,daszki

nasłupkiimurki,tel.kom.531-467-981.

Pstrągpatroszony,mrożony,tel.kom.

784-850-844.

Małalodówka,standobry,tanio,tel.

kom.514-026-630.

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

Skrzynkidrewniane,nowe,

tel.(46)838-88-65.

Piasek,żwir,kamień,tanio,tel.kom.

518-802-389.

Sprzedamwyposażeniesklepu

spożywczego,tel.kom.502-539-686.

Sprzedamdrewnoopałowe,tel.kom.

795-539-905.

humusczarnaziemia,najtaniej,tel.

kom.515-256-675.

altany,stoły,budyiinneogrodowe,tel.

kom.534-702-001.
Sprzedażziemiczarnej,piasku,

kruszyw,tel.kom.693-565-564.
konstrukcje,hale,wiaty,siatka,słupki

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

698-783-854.
Szafa2-drzwiowa,nowa,brąz+

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

Sprzedamkrokwie,oddamgruz,tel.

kom.512-490-910.
Myjkąciśnieniowakarcher,agregat

prądotwórczy,tel.kom.792-931-678.
Ekogroszek workowany po
20 kg, polski, suchy, z dostawą,
rozładunkiem, tel. kom. 799-313-313.

praca
dam pracę
Zatrudnię szwaczki, swetry,
dzianina, stała praca, Głowno, tel.
kom. 607-443-788.
Zatrudniękierowcęwruchu

krajowymnaciągniksiodłowy,tel.kom.
604-123-630.
Zatrudnię szwaczki - dzianina, tel.
kom. 603-610-884.

eurofala,łubianki,tel.692-101-989.


Zatrudnimyprasowaczkę,łowicz,tel.

kom.665-431-100.

Drewnoopałowe,tanio,tel.kom.

537-200-181.

Zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowych,tel.kom.608-059-817.
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Hurtownia hydrauliczna zatrudni
pracownika do wydawania
i przyjmowania towaru oraz prac
gospodarczych. mile widziani
pracownicy w wieku emerytalnym.
Łowicz, Kilickiego 7.
Zatrudnięspedytora

zdoświadczeniemwtransporcie
międzynarodowym,tel.kom.
608-059-817,606-457-050.
Zatrudniękierowcękat.C+e

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

stałe,tel.kom.697-233-946.
Zatrudnimyserwisantatelefonów

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

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

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

przyuczeniadozawodu),tel.kom.
782-223-546.
ZatrudniękierowcęC+e,kierunek

hiszpania(kółka),umowaopracę,
dogodnewarunki,tel.kom.601-940-945.
Przyjmędopizzeriipomockelnerki

orazkierowcę-pracawweekendy,tel.
kom.697-233-935.
ZatrudniękierowcęC+ez

doświadczeniemwtransporcie
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.
ZatrudniękierowcęC+e,

wtransporciemiędzynarodowym,tel.
kom.603-430-222.
Zatrudnię kierowcę C+E,
transport międzynarodowy, tel. kom.
603-430-992.
Zatrudnięosobędoserwisuopon

nastanowiskomechanik-wulkanizator,
bratoszewice,tel.kom.505-151-701.
StacjaDemontażuPojazdówRząśno

zatrudnimechanikasamochodowego
donaprawpojazdóworazpomocników,
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.

Zatrudnięwebmasterado

samodzielnegotworzeniastron
internetowych,CV:foodtrade@foodtrade.
pl,tel.kom.888-431-443.
Zatrudnięhandlowcazjęzykiem

francuskim,pracabiurowawłowiczu,
CVnafoodtrade@foodtrade.pl,tel.kom.
888-431-443.

Zlecępracewłaścicielowirębaka

gałęzi,tel.kom.531-144-882.
Zatrudniępracownikadoprac

wykończeniowo-remontowych,tel.kom.
607-343-338.
ZatrudniękierowcęC+e,kraj,tel.kom.

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

Przyjmęosobydozbiorupomidorów,

tel.kom.788-214-918.

Przyjmęszwaczki,dzianina,Głowno,

tel.kom.604-081-248.

Zatrudnięfryzjerkęnaumowę

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

Zatrudniępracownikadozakładu

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

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.
Glazurnik,gładzie,docieplenia

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

Rogóźno,tel.kom.796-310-099.
Zatrudniękierowcękat.C+e,transport

krajowy,tel.kom.501-074-953.

Zatrudniępracownikanastanowisku

sprzedawca-kasjernastacjipaliw
haczykowscywłowiczulub
wnieborowie.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.
Zatrudnimymagazynierów,cvze

zdjęciemprosimyprzesyłaćnaadres:
biuro@santar.com.pl.

Zatrudniękierowcękat.C+e,transport

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

Zatrudnięmłodegomężczyznędo

obsługisklepubudowlano-rolniczego,
znajomośćkomputera,doświadczenie
milewidziane.CVnapracalowiczagro@
gmail.com.

Zatrudniętynkarza,tel.kom.

725-277-449.

PracownikfizycznyStrykówtulipan

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

Szwaczki na dzianinę przyjmie
szwalnia w Głownie, praca na jedną
zmianę, tel. kom. 604-475-553.

Operatorwózkawidłowego,Stryków

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

Zatrudnięsprzedawcęwhurtowni

budowlanej,tel.kom.602-587-341.
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.
Zatrudnię pracownika do pracy
w hurtowni w Łowiczu, umowa
zlecenie, tel. kom. 509-838-361.
Zatrudnięmechanika

samochodowego,tel.kom.502-251-751.
Zatrudniędozbiorupomidora

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

tel.kom.508-286-519.

Zatrudniękierowcę,kat.C+e

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

Zatrudnięcieśliipracownikówna

budowę,tel.kom.509-565-825,po
18.00.

StacjapaliwOrlenWyskokiprzyjmie

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

Zatrudnięekspedientkidosklepu

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

RekLaMa
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Praca,produkcja,liniaStryków,

obsługakomputera,tel.517-016-344.
Zatrudniędoopiekinadosobą

chorą,na4godzinydziennie,tel.kom.
602-467-286.
Zatrudniękierowcękat.C+e,tel.kom.

693-098-511.
Zatrudnię brukarzy i pracowników
do układania kostki. Praca
w Bolimowie, tel. kom. 693-698-006.
Zatrudniębrukarzy,pomocników

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

zdzianinynastębnówkęioverlock,
pomocdlaprasowaniaipakowania,
tel.(42)719-18-43,tel.kom.665-217-483.
StacjaPaliwOrlenwGłowniezatrudni

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

obiektowego,Stryków,tel.603-606-695.
kierowcęC+e,izoterma,kraj,łowicz,

tel.kom.500-333-660.
Zatrudniędopracyprzymontażu

dachów,tel.kom.509-766-163.

Zatrudniękierowcówkat.C+e,

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

uczciwegotzw.złotąrączkędo

pracremontowo-gospodarczych.Mile
widzianyrencistazprawemjazdykat.b,
tel.kom.604-988-718.

Firmazatrudnikierowcówkat.C+e

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

Pilniezatrudniękolorystę

zdoświadczeniemdomieszalnilakierów
samochodowychiprzemysł.Dobre
zarobki,tel.kom.604-988-718.

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

pracy-codziennie.bratexk/Strzelcewa,
tel.kom.604-460-843.
PrzyjmędoszycianaRosso

(możliwośćprzyuczenia).bratex-
Strzelcew.kadrybratex@op.pl,tel.kom.
604-460-843.
Przyjmędopracywbiurzekobietę

beznałogów,CVzezdjęciemproszę
kierowaćnaewelina25@opoczta.pl.

Zatrudniędopizzerii,tel.660-733-348.

Firmatransportowazatrudnikierowcę

zprawemjazdyC+e.Pracanaterenie
kraju.kontakt,tel.kom.602-630-653.
hasan-kebab,łowicz,nowyRynek

31zatrudnikierowcę/dostawcę.umowazleceniewięcejinformacjipodnr,tel.
kom.609-221-021.
Zatrudniękierowcękat.C+e,tel.kom.

607-267-206.
Przyjmędoparowania(prasowanie

swetrów)Głowno,tel.kom.503-942-600.

Zatrudnięmechanika

samochodowego,łowicz,tel.kom.
661-351-897.

Zatrudniękierowcękat.C+e

wtransporciekrajowym,tel.kom.
608-067-847.

Zatrudnię szwaczki (bielizna),
maszyna Rygiel, tel. kom.
517-852-240.

Przyjmęmurarzaipomocnika

zdoświadczeniem,tel.665-731-549.

Zatrudniękierowcówkat.bnabusa
kurierka,nastałe,tel.kom.504-247-248.
Zatrudniękierowcówkat.bnabusa
kurierka,nastałe,tel.kom.516-755-833.
Poszukujęosoby(najlepiej

emerytowanejnauczycielki)dopomocy
wodrabianiulekcjidla11-latka,tel.kom.
728-897-576.
Przyjmęosobydozbiorupomidorów,

wiekpowyżej30lat,tylko
zdoświadczeniem,tel.602-505-421.
Zatrudniękierowcękat.C,tel.kom.

601-297-797.
Zatrudniękierowcę,kat.C+e,tel.kom.

889-907-194.
Zatrudnię elektryka, pomocnika
elektryka, tel. kom. 508-382-347.
SpółkaMedyczna„Gabinety

Lekarskie”zatrudniasystentkę
stomatologiczną,info@dentystaglowno.
pl,tel.kom.501-565-666.
Potrzebujępanidopomocydlachorej,

tel.kom.535-689-811.

Zatrudniępomocnikanabudowę,tel.

kom.783-617-655.
Firma zatrudni kierowcę
z doświadczeniem kat. C+E w ruchu
krajowym bądź międzynarodowym,
chłodnia, tel. kom. 602-389-703.

Zatrudniękierowcę-kuriera,Stryków

DPD,tel.kom.608-350-073.
Dopracziemno-torowych,2osoby,tel.

kom.796-689-987.
Zatrudniękierowcęciągnikrolniczy

isamochódciężarowy,tel.695-248-808.
Zatrudnimyosobydopracyprzy

segregacji,pakowaniuowoców,warzyw.
MiejscepracySochaczew.Zapewniamy
dowóz,tel.kom.792-662-262.
Zatrudniępracownikadodociepleń

zdoświadczeniem,tel.667-286-782.
Zatrudnięszwaczkiipomocwszwalni,

pracawGłownie,tel.kom.668-349-942.
Przyjmępracownikadopracy

wbelgii,pracaprzydociepleniach
budynków,wymaganeprawojazdykat.
b,wieloletniedoświadczenie,wysokie
zarobki,tel.kom.661-419-108.
Pilniezatrudniękierowcęnakraj,tel.

kom.505-011-153.
Pracafizycznadlaosób

odpowiedzialnych,beznałogów,
zwłasnymtransportem,milewidziane
kwalifikacjenapojazdymechaniczne,
5kmodłowicza,tel.kom.504-644-341.
Zatrudnię glazurnika, gipsiarza,
ogólne wykończenia, tel. kom.
513-985-412.

Zatrudniędopomidorów,tel.kom.

782-116-597.

Zatrudniękierowcękat.C+e

zdoświadczeniemwruchu
międzynarodowym-chłodnia,
wiek25-35lat,tel.kom.607-196-289.

Firma zatrudni kierowcę kat. C+E
w ruchu krajowym. Załadunki Fm,
Polska, tel. kom. 602-389-703.

Zatrudniępracownikaremontowo
budowlanego,stałapraca,całyrok,tel.
kom.725-066-960.

Zatrudniędowykończeniawnętrz,

docieplenia,tel.kom.534-835-309.

szukam pracy

Doukładaniakostkibrukowej

zatrudnię,tel.kom.667-837-817.

nauczycielgermanista,edukacji

przedszkolnejiwczesnoszkolnej
poszukujepracy,tel.kom.513-540-210.

Przyjmępracownikadoprac

wykończeniowychielewacyjnych,tel.
kom.606-737-576.
technikaObsługibudynkuzatrudni

SodexowStrykowie.Wymagane
wykształcenieśrednietechniczne,SeP
G1e,sumienność.Oferujemypracę
wsystemie2-zmianowym,umowę
opracę,pakietsocjalny.CVprosimy
przesyłaćnahr.fms.pl@sodexo.com.

usługi wideo
Videofilmowanie„evel-Studio”:DVD,

hD,blu-Ray,tel.kom.608-747-256.
WideofilmowanieDSLRFullhD,

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

Przyjmędopracy1/2etatu,sklep

spożywczybedlno,tel.692-294-091.

nakStudioFilms:firmazdługoletnią

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

Zatrudniękierowcówkat.C+e,kraj,

zagranica,tel.kom.790-803-388.

Zatrudniękierowcętransport

międzynarodowy,kat.C+e,odzaraz,tel.
kom.608-310-374.

WideofilmowanieDVD,blu-Ray,

zdjęcia,tel.kom.698-535-780.

Zatrudnię szwaczki do szycia
kurtek, tel. kom. 604-563-174.

Zatrudnię kierowcę z kat. C, jazda
po kraju, tel. kom. 661-999-808.

Zatrudniędozbiorupomidorów,tel.

kom.781-199-074.

Przyjmępanienaprodukcjęsuszarnia

warzyw,bratoszewice,tel.(42)719-89-76,
tel.kom.512-095-884,dzwonićwgodz.
11.00-15.00.

Zatrudnięmężczyznędoprac

gospodarczychzokolicGłowna,tel.
kom.603-869-040.

Zatrudniępracownikadosklepu

wkocierzewie,tel.kom.607-089-610.
Zatrudniępracownikaobsługiklienta

nastacjępaliwwłowiczu,1/2etatu,tel.
kom.605-199-148.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel.
kom. 606-735-365.
Przyjmęślusarzy,tel.693-833-073.


Cyfrowewideofilmowanie,

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

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

film.VideofilmowaniefullhD,www.
videopiksel.pl,tel.kom.505-780-835.
Wideofilmowanie,fotografia,hDgratis,

tel.kom.692-519-140.

www.lowiczanin.info
Wideofilmowanie,fotografowanie,

DVD,FuLL-hD,www.fotowideo.
webt.pl,tel.(46)837-79-81,tel.kom.
606-302-466.
Zespółmuzyczny,tel.kom.

692-101-989.

remontowobudowlane


Ogrodzenia, bramy, balustrady,
bramy garażowe, tel. kom.
506-771-822.

Montażpokryćdachowych,

blachodachówkatermozgrzewalna,tel.
kom.515-236-149.

Schody,parkieciarstwo,cyklinowanie,

tel.kom.783-487-655.

Darmowyprądiciepławodazesłońca

-zapraszamy,tel.kom.608-145-585.

budowadomów,budynków

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

Remonty,wykończeniaodadoZ,tel.

kom.608-228-789.

układanie kostki brukowej, tel.
kom. 781-377-138.

usługi

usługiminikoparką,tel.697-725-830.


usługiremontowo-budowlane,

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

Brukarstwo, tel. kom. 791-306-104.

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

Stolarstwo, schody, tel. kom.
607-789-345.

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.

tynkimaszynowe,wylewki,tanio,

solidnie,tel.kom.604-144-668.
Okna:naprawa,regulacja,tel.kom.

609-135-411.
Dociepleniabudynków,elewacje

zewnętrzne,glazura,terakota,adaptacja
poddaszy,kompleksowewykończenia
wnętrz,fakturyVat,tel.kom.
606-737-576.

tynkitradycyjne,zpiaskiem

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

Docieplaniebudynków,gładzie,

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

Cyklinowanie,polerowanie,układanie

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

Wylewkimaszynowemixokret,tel.

kom.517-032-915.

Docieplaniebudynków,stropodachów

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

układaniekostkibrukowej,granitowej,

tel.kom.692-789-266.

usługi nową koparko-ładowarką,
młot hydrauliczny; koparką
gąsienicową, tel. kom. 790-606-451.
usługikoparko-ładowarkąJCb,tel.

kom.604-411-266.
Tynki maszynowe, gipsowe,
cementowo-wapienne oraz posadzki
(mixokret), tel. kom. 502-452-907.
bramyprzesuwne,ogrodzenia,siatka

ogrodzeniowa,montaż,producent,tel.
kom.503-572-046.
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.
układanie kostki brukowej, tel.
kom. 724-355-094.
Wylewkiagregatem,tel.509-038-623.

Wylewki betonowe, tel. kom.
511-440-509.
układanieparkietu,cyklinowanie,tel.

kom.692-616-390.
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Ogrodzenia:betonowe,panelowe,

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

wnętrz,glazura,terakota,adaptacja
poddaszy,tel.kom.880-542-743.
Remonty mieszkań, tel. kom.
697-529-156.
Malowanie,gładzie,remonty,tel.kom.

726-022-431.
usługikoparko-ładowarką,roboty

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

788-523-561.
Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, malowanie,
smarowanie, rynny, itp., tel. kom.
668-208-450.
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.
Remonty,glazura,terakota,gładzie,

płytyk/g,malowanieelewacji,tel.kom.
788-708-316.
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Balustrady, poręcze stal
kwasoodporna, tel. 724-605-762.
łazienki,kompleksowo,tel.kom.

733-788-522.
Dachy, blachodachówki, blachy
trapezowe, tel. kom. 512-033-338.
Remontyiwykończeniamieszkań

iłazienek,tel.kom.799-268-290.
Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605-416-083.
usługistolarskie,montażschodów,

drzwi,tarasów,wyróbmebliogrodowych
itp.,tel.kom.697-634-226.
układanie kostki brukowej,
profesjonalnie, bez poprawek, tel.
kom. 508-286-519.

Wykonam tynki kwarcowe i zwykłe,
tel. kom. 692-157-417.
budowa,rozbudowa,tynki,

docieplenia,gładzie,malowanie,
ogrodzenia,schody,tarasy,poddasza,
tel.kom.722-137-778,510-943-780.

Hydraulika, tel. kom. 608-263-951.
kminstalelektryk,tel.kom.

608-145-585.
hydraulikakompleksowo,tel.kom.

601-818-310.

Remonty,wykończeniawnętrz,wolne

terminy,tel.kom.663-330-214.

usługielektryczne,tel.kom.

509-838-364.

budowydomów,budynków

gospodarczych,tel.kom.783-117-546.

hydraulik,takżeawarie,tel.kom.

733-788-522.

usługiremontowo-budowlane,tel.

kom.532-115-111.

Murowanie-docieplenia,tel.kom.

725-668-616.

Wylewki, tynki agregatem, tel. kom.
605-416-083.

tynkitradycyjne,mułkowane,tel.kom.

725-668-616.

Vertal-żaluzjepoziome,pionowe,

roletymateriałoweiantywłamaniowe,
siatkiprzeciwowadom.Produkcja,
montaż,tel.kom.602-736-692.

klinkier(płoty,kominy),tel.kom.

725-668-616.

elektryk,złotarączka,fakturyVat,tel.

kom.509-825-449.

usługi inne

usługiksięgowe,tel.kom.

796-044-499.
Przywóz ziemi ogrodowej, piasku,
żwiru, pospółki, tłucznia różnej
frakcji, kamień ogrodowy, tel. kom.
603-653-020, Pilaszków 3.
Cięciedrzewniebezpiecznych,

pielęgnacjazieleniiogrodów,tel.kom.
782-718-483.
transportwywrotką-piach,żwir,

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

lubzdowozem,tel.kom.731-170-677.

sprzedaż

Dekoracjesalweselnych,tel.kom.

886-328-694,www.facebook.com/
Wardart7.

Siatkaogrodzeniowa,słupki.

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

Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.Szybko.tanio,tel.
kom.504-070-837.

naprawatelewizorów,łowicz,

topolowa19,tel.(46)837-70-20,tel.
kom.728-227-030.

Wynajmęrusztowaniawarszawskie,

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

Przeprowadzki,transport,tel.kom.

695-885-953.

Zespółmuzycznyweselaitp.,tel.kom.

724-548-966,609-037-343.

Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605-416-083.

Stemplebudowlane,tel.kom.

516-199-906.

Rozdrabnianiegałęzirębakiem,

wycinkazakrzaczeń,tel.kom.
667-732-751.

Dj,wesela,imprezyokolicznościowe,

tel.kom.723-512-075.

Malowanie,gładź,hydraulika,tel.kom.

515-830-969.

betoniarka,silnikelektryczny7,5kW,

tel.kom.532-454-047.

Przystępneceny:solidne,fachowe

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

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

Piotr-Bud: ocieplanie elewacji,
glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 602-814-481.
Glazura,tarakota,gładzie,

podwieszanesufity,malowanie,tel.kom.
721-108-965.

układaniekostkibrukowej,granitowej;

gipsy,sufitypodwieszane,malowanie,
panelepodłogowe,ocieplaniepoddaszy,
tel.kom.887-555-801,503-158-962.
Cyklinowaniebezpyłowe,tel.kom.

666-088-518.
układaniekostkibrukowej,granitowej,

Jumby,ażury,ogrodzenia,tel.kom.
723-743-361.
Docieplaniebudynków,elewacje,

struktury-agregatem.tanio,szybko,
solidnie,tel.kom.607-612-176.
Wolneterminy.Glazura,terakota.

usługiwykończeniowe,tel.kom.
783-815-744.

Zespółmuzyczny,wokalistka,tel.kom.

606-677-371.
Djzakordeonem,tel.kom.

510-927-899.

transport:piasek,pospółka,

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

Pranietapicerekiwykładzinuklienta,

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

tel.kom.883-582-254.

Zespółmuzyczny,wesela,www.diwers.

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

Wypożyczęstółwiejski,nalewak

piwny,ławeczki,parasol,dowóz,tel.kom.
889-994-992.

Sprzedamc.o.15kW,tel.kom.791
802-472,po20.00.

Dekoracjasalweselnych(pokrowce,

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

Sala,wynajem,imprezy

okolicznościowe,nieborów,wolne
terminy,tel.kom.605-695-882.

Cegłaczerwona,pojedyncza,

nieużywana,0,40zł/szt.,tel.kom.
513-030-842.

Odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.

Piaskowaniezdojazdemdoklienta,tel.

kom.518-168-598.

koparkagąsiennicowa,kopanie

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

kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601-630-882.

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

SprzedampustakceramicznyMax,tel.

kom.661-364-932.

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

instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696-081-582.
usługielektryczne,tel.693-943-789.


tartakprzewoźny,tel.kom.

512-907-059.
Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.kom.501-431-978.

tartakprzewoźny,tel.kom.

512-907-059.
Zakładanietrawników,tel.kom.

880-927-198.
nawodnieniatrawników,tel.kom.

880-927-198.
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matrymonialne
PoznamPanią,sms,tel.kom.

696-657-217.
Poznamfajną,sympatyczną

dziewczynę,wiek24-27lat,beznałogów,
któramniezaakceptujetakiegojakim
jestem,zadzwońaprzekonaszsięjakim
jestem,tel.kom.609-934-404.

nauka
angielski,profesjonalnie,

tel.(46)837-53-15.
Językangielski,tel.kom.663-684-178.

Językniemiecki,tel.kom.

668-963-922.
Polski:poprawki,korepetycje,

egzaminy,matura,prace.Fachowo,tel.
kom.603-246-033.
angielski,mgrfilologiiangielskiej,

nauczyciel,lekcje,tel.kom.501-475-100.
kanadyjczykpolskiegopochodzenia:

naukajęzykaangielskiego
ifrancuskiego,wszystkiepoziomy.
tłumaczenia,tel.kom.604-621-125.
nauczycieljęzykaniemieckiego,

lekcje,tel.kom.505-256-528.
Językangielski,nauczyciel,

egzaminatormaturalny,tel.kom.
662-611-189.
Pomocprzypisaniuprac(lic.,mgr),

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

naukaJęzykaangielskiegoJacek

Romanowski,tel.kom.607-440-582.
Matematyka,tel.kom.791-802-482.

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

angielskidlamaluszkówidzieci,

jużod3lat!Zapraszam.komfortowe
warunkinauki.Zapisy,504-851-208.

rolnicze – kupno
płody rolne
kupiędużeilościzbóżpaszowych,

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

kupięzbożepaszowe,tel.kom.

664-715-685.
kupięzboże,każdąilość.Odbiór

luzem.Płatnegotówką.,tel.kom.
603-573-567,695-102-426.
kupiękażdezboże,odbiórwłasnym

transportem,tel.kom.783-112-512.
kupiękażdezboże,odbiórwłasny,tel.

kom.607-202-732.
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.
kupięzbożepaszowe,tel.kom.

693-157-117.
kupiędużeilościzbóżpaszowych,

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

RekLaMa
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Zbożepaszowe,transport,załadunek,

gotówka,tel.kom.668-478-617.
Kupię owies, tel. kom.
604-634-249.
kupiępszenżyto530zł,tel.kom.

695-248-808.
kupiężyto500zł,tel.kom.

695-248-808.
kupiępszenicę,tel.kom.695-248-808.

kupięzboże,tel.kom.667-566-276.


Otręby z melasą granulowane dla
bydła, z dowozem i rozładunkiem
, tel. (23) 661-10-13, tel. kom.
789-333-677.
Siano,5zł/kostka;okolice

Sochaczewa,tel.kom.660-947-557.
Sprzedamowiesijęczmień,tel.kom.

512-335-957.
Sprzedamsłomęzdowozem,tel.kom.

604-969-205.

Oddamsłomępokombajnie,tel.kom.

887-555-801.

Pszenżytotomko,tel.kom.

500-255-144.

Sprzedamjałówkęnawycieleniu,tel.

kom.880-154-022.

Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,

gminaGłowno,tel.kom.664-590-625.

kukurydzanakiszonkę,5,2ha,tel.

kom.696-565-452,Świeryż.

Żyto,pszenżyto1,5t,tel.kom.

536-508-217.

łubinsłodki,tel.kom.604-775-340.


Sprzedamjałówkęhodowlaną,

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

Sprzedam13hakukurydzyna

kiszonkę,6.000zł/ha,tel.kom.
510-245-941,okoliceOrłowa.
kukurydzanakiszonkę4ha,urzecze,

tel.kom.695-608-762.

hodowlane

Sprzedamsłomęokrągłebele,zboże,

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

Skupbydłarzeźnego,hodowlanego,

cielęta,maciory,tel.kom.502-460-724,
500-258-237.

kukurydzanakiszonkęz15ha,

tylkocałość,bogoriaDolna,tel.kom.
606-294-284.

Skupbydła,koni,tel.kom.

604-267-833.

Pszenżytoozimetomko,Mikado,tel.

kom.606-370-704.

kukurydza3ha,Wejsce,tel.kom.

603-526-774.

Skup macior, knurów, trzody
chlewnej. Wysokie ceny, tel. kom.
603-711-760.

Słomawbalotach,tel.kom.

503-192-151,516-538-983.

Sprzedamdużąkukurydzęna

kiszonkę,Mastki,błędów,tel.kom.
692-287-672.

kupięcielakidodalszegochowu,tel.

kom.609-562-159.

maszyny
kupięprasękostkującą:Sipma,

Welger,Claas,Famarol;kombajn:anna,
bolko,karlik;kopaczkę;sadzarkę;
ciągnikWładimirect-25;prasęrolującą:
ClaasRolland44,46,62,66,arobale,
Welger,tel.kom.518-857-308.
każdegoWładymirca,ursusa,tel.

kom.725-361-836.
kupięprasękostkującąSipmaZ224/1,

Claas,Welger,prasęrolującąClaas,
Roland44,46,66,62,arobale,new
holland,Welger12lub15s,kombajn
anna,bolko,tel.kom.887-105-345.
Kupię C-328, C-330, C-360, C-355,
C-380, mTZ, T-25 Władimirec bez
dokumentów, do remontu, tel. kom.
502-939-200.
kupięciągniki,przyczepyinne

maszynyrolniczemogąbyćuszkodzone,
tel.kom.502-358-304.
Przyjmęchętnychdozbioru

pomidorów,tel.kom.600-410-385.
kupięorkan,przyczepę,kombajn

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

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Zboża ozime - kwalifikowane
oferuje: firma nasienna GRANum
sp.j., Łowicz, ul. Katarzynów 46,
tel. (46) 837-23-05,
Dowóz od 1 tony.
Sprzedamowies,okoliceGłowna,tel.

kom.603-754-598.
Wysłodki, otręby śruty: sojowa,
rzepakowa +workowane, z dostawą
i rozładunkiem, tel. (23) 661-1893,
tel. kom. 789-333-677.
Sprzedambalotyisłomę2015,

pszenżyto,owies,mieszankę,Zielkowice,
tel.kom.797-215-940.
melasa dla bydła 1.000 kg
i mniej, z dostawą i rozładunkiem,
tel. (23) 661-19-88, tel. kom.
789-333-677.
Wysłodki niemelasowane: 865 zł,
Tofi: 1030 zł, workowane, z dowozem
i rozładunkiem, tel. (23) 661-10-13,
tel. kom. 789-333-677.

łubinsłodkibiały,pszenżyto.,

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

607-734-598,bąkówDolny.
Sprzedam2hakukurydzyna

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

Świeryżii,tel.kom.662-585-814.
Siano,kiszonkę,mieszankitraw,

tel.(46)838-23-63.
łubingorzkinapopłon,tel.kom.

668-852-130.
Sprzedampszenżyto,2tony,tel.kom.

696-465-492.
Sianokiszonkawbalotach,tel.kom.

660-096-236.

kukurydzanakiszonkę,2ha,

Mystkowice,tel.kom.695-052-735.
Sprzedamkukurydzęnakiszonkę

2,5ha,Wyborów,tel.kom.607-168-196.

Owies,pszenżyto,pszenica,tel.kom.

697-677-530.

kukurydzanakiszonkęzpnia,

2.20ha,tel.kom.695-761-388,
Maurzycek./Zdun.

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

503-639-101.

Sprzedam3,5ha.kukurydzyna

kiszonkę,tel.kom.600-435-492.
kukurydzaziarno,tel.kom.

660-667-464.
Sprzedampszenżyto,tel.kom.

508-192-016.
Sprzedam6tonpszenżytazimowego,

tel.(46)861-60-35.

Sprzedam kukurydzę na
kiszonkę- 6 ha, Sierżniki, tel. kom.
693-157-163.

kukurydza,żyto,pszenica,pszenżyto,

jęczmień,tel.kom.506-115-015.
Sprzedamsłomę,bogoria,tel.kom.

604-961-560.
Sprzedamkukurydzę,tel.kom.

604-961-560.
Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,

8ha,Strugienice,tel.kom.606-882-785.
Sprzedam20hakukurydzyna

kiszonkę,tel.kom.600-822-089.

hodowlane

Jałówkanawycieleniu,tel.kom.

695-945-598.
Sprzedamjałówkęwysokocielną

lubzamienięnabyczka,tel.kom.
697-892-925.
Cielaki,ok.200kg,tel.kom.

601-523-572.
Sprzedamkrowęnawycieleniu,tel.

kom.781-291-824.
Sprzedamźróbkę,tel.kom.

506-267-101.
Sprzedammałecielaki,tel.kom.

609-261-389.
Sprzedam2jałówkiwysokocielne,tel.

kom.605-223-562.

kukurydzanapniu,Osmolin,tel.kom.

601-635-380.

Sprzedam2byczki,jałówkę

ok.250kg,tel.kom.502-768-905.

kukurydzanakiszonkę9ha,gmina

kiernozia,tel.kom.696-420-418.

JałówkaSMnawycieleniu,tel.kom.

533-179-189.

Jałówkawysokocielna,2szt;

młodakrowawysokocielna,tel.kom.
724-578-675.

kukurydzanapniu3,70ha,

Osmolin,tel.(24)277-64-03,tel.kom.
607-545-603.

Sprzedamjałówkihodowlaneikrowy,

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

Sprzedam2małecielaki,tel.kom.

693-906-132.

Sprzedamcielakimięsne,tel.kom.

607-613-259.

Sprzedamkrowę7lat,termin

wycielenia25sierpnia2015r.,tel.kom.
697-142-984.

Sprzedampszenżytodosiewu,

borowik,tel.kom.600-943-283.

Sadzonkitruskawek,tel.kom.

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

885-640-804.

Sprzedamburaczkidlabydła,tel.kom.

781-243-450.

Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,

okoliceStrykowa,tel.kom.697-612-139.

kurynioski,tel.kom.661-887-760.


Jałówkawysokocielna,tel.kom.

697-892-925.

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


kukurydzęnakiszonkę,10ha,

Pilaszków,tel.kom.605-607-800.

łubinsłodkinapaszę,tel.kom.

509-217-640.

kukurydzanapniunakiszonkę,

okolicekiernozi,karsznic,tel.kom.
693-300-010.

Sprzedamkukurydzęnapni;

liściezburakacukrowego,tel.kom.
600-820-374.

Sprzedam6hakukurydzyna

kiszonkę,lokalizacjałaźniki-Zlaków
kościelny,tel.kom.603-080-109.

byczekżarłak,tel.kom.888-822-173.


Sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

kom.607-376-264.

Sprzedamłubingorzki,Czatolin,tel.

kom.662-496-769.

Sprzedamsłomęokrągłebele,tel.

kom.692-039-886.

Sprzedamprosięta,tel.kom.

605-329-295.

kukurydzanakiszonkę,karsznice,tel.

kom.723-030-905.

Mieszanka,tel.kom.508-373-165.


Sprzedam13hakukurydzyna

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

Sprzedamkukurydzęnakiszonkę,tel.

kom.664-339-115.

Sprzedamjałówkę,wycielenie

08.10.2015,tel.kom.515-837-676.

Sprzedam3hakukurydzynakiszonkę

wŚleszynie,tel.kom.605-834-138.

Sprzedam5hakukurydzyna

kiszonkę,tel.kom.606-710-189.

Gorczyca, Rybno, tel. kom.
608-209-685.

Sprzedamsłomęwbalotach,tel.kom.

501-713-862.

Sprzedamjałówkęcielną,termin

3.10.2015,tel.(42)719-48-39.

krowymleczna,gminakiernozia,tel.

kom.608-219-924,696-807-064.

kukurydzanakiszonkę17ha,tel.kom.

601-052-063.

DDGS susz gorzelniany, 23%
białka, tel. kom. 888-666-226.

SprzedamłubinDalbor,tel.kom.

501-713-862.

Jałówkawysokocielna,termin10.09,

tel.(46)838-35-81,tel.kom.506-656-931.

kukurydzanakiszonkę,1ha,tel.kom.

693-552-235.

Sprzedamsłomęzowsa,90

okrągłychbel-likwidacjakrów,tel.kom.
601-326-555.

Sprzedamjęczmieńozimy,

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

Sprzedam2hakukurydzyna

kiszonkę,gminabielawy,tel.kom.
668-613-991.

Sprzedamkukurydzęnapniuna

kiszonkę,tel.kom.887-291-292.

Jałówkahodowlana,wycielenie

10września,tel.kom.603-708-838.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

665-172-743.

Sprzedam8hakukurydzyna

kiszonkę,Chąśno,tel.kom.664-992-011.

Sprzedampszenżyto8ton,tel.kom.

697-952-093.

Sprzedamkukurydzęnakiszonkę

pow.2,30ha,gm.bedlno,tel.kom.
664-496-180.

Jałówkawysokocielna,tel.kom.

669-356-363.

Sprzedamsłomę,belkiokrągłe,

Domaniewice,tel.kom.605-657-256.

łubin,tel.kom.880-263-930.


Sprzedamowies,tel.kom.

607-385-861.

Sprzedamczosnekwiosenny,tel.kom.

601-831-647.

Sprzedamkróle,tel.kom.603-678-394.


Jałówkibiało-czerwone2szt,na

wycieleniu,tel.kom.533-110-710.
Sprzedamjałówkizacielone,tel.kom.

691-639-756.

Sprzedamjałówkęcielną,tel.kom.

663-561-758.

Sprzedamjałówkęwysokocielną,tel.

kom.604-759-775.

kukurydzanapniu,Goleńsko,tel.kom.

606-242-693.

Jałówka,wycielenie15wrzesień,tel.

kom.603-408-122.

Sprzedamjałówkępowycieleniu,tel.

kom.604-759-775.

Sprzedamcieliczkęspodoceny,

wydajnośćmatki8.700l,dwiecieliczki
mięsne,byczkaSimental,tel.kom.
662-066-663,Rybno.

Sprzedamjałówkęnawycieleniu,

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

Sprzedamkukurydzęnakiszonkę

z3ha,okoliceSochaczewa,tel.kom.
728-324-141.
Słomakostka,tel.kom.661-887-760.

kukurydza,7ha,tel.kom.693-974-911.

kukurydzanakiszonkę,łyszkowice,

tel.kom.887-301-130.

Sprzedamprosięta,tel.kom.

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

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

kom.606-438-323.
Sprzedamjałówkęhodowlaną,

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

maszyny
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.
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SprzedamprzyczepęhL8,hL6,hL5,

tel.kom.500-041-377.
RozrzutnikRolland,10t,tel.kom.

604-948-641.
bąk,lejdonawozu,mixer200l,

obsypnikdokiszonek,tel.kom.
536-880-865.
Pług2-,3-skibowy,kultywator,brony

„3”,tel.kom.723-938-111.
turdoFarmera,belarusa,

MtZ2008rok,tel.kom.609-843-635.
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.


Mocnechwytakidobelna1siłownik,

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

tel.kom.602-511-928.
Silnik7kW,wózkonny,przyczepka

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

bielarka,siewnikskładak,dmuchawa

zbożowa,tel.kom.692-101-989.
agregatpodorywkowyGruber2,

10m,
tel.kom.728-890-565.
Sprzedampług5-skibowyakpil,

zrywalnynadużejodkładnicy,tel.kom.
607-189-155.

Sprzedam1-rzędówkędocięcia

kukurydzy,Claas,tel.kom.607-923-711.

Obornikbydlęcy,tel.kom.

609-843-635.

Sprzedamprzyczepęwywrotkę,

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

beczkaasenizacyjna5.000,rozrzutnik

obornika10t,wycinak,zgrabiarka,tel.
kom.693-256-015.

Sprzedamśrutownikbąkzsilnikiem

7,5kW,tel.kom.502-123-211.

Cyklop,przyczepa4,5t,maszt,silnik

3P,tel.kom.600-820-374.

Sprzedamsuszarniędokukurydzyna

olejnapędowy,tel.kom.662-032-997.

Sprzedamrozrzutnik6tontandem,

2005rokznadstawkamidokiszonek,
tel.kom.502-038-760.

adapterpionowydorozrzutnika,tel.

kom.510-420-824.

Sprzedamobornikbydlęcy,

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

SieczkarniaFortschritt281,

tel.(46)856-83-17.

Sprzedamprzyczepę4,5tony,tel.kom.

534-662-961.

Sprzedampług3-skibowy,tel.kom.

603-254-329.

FendtVario926,2002rok;Fendt

Vario930,2004rok;Fendt924,2006
rok;Fendt712,2006rok,tel.kom.
692-601-689.

Sprzedamrozrzutnik,brony,

przyczepę,tel.kom.530-930-104.

Sprzedamcyklop,standobry,tel.kom.

600-215-536.

Rozrzutnik2-osiowy,sadzarka

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

Władimirect-25a,kabina,pług,

noweopony,silnik(nowywymieniony),
poprzeglądziepodzespołów,
powymienianeoleje,zarejestrowany,
ubezpieczony,tel.kom.601-459-309.

Sieczkarnia1-rzędowadokukurydzy

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

newhollandtn60Da,2005rok,

LandiniGlobus68kM,2000rok,tel.
kom.608-420-169.
PrasabelującaWelger435,2009

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

basennamleko,tel.kom.792-893
185,791-460-959.

Sprzedampługobrotowykverneland

4-skibowyzzabezpieczeniem
resorowym,stanbdb,tel.kom.
507-892-376.

basennamleko320l,tel.kom.

533-193-758.

SprzedamciągnikPronar82Sa,

2004rok,stantechnicznybdb,tel.kom.
501-123-881.
Sprzedamagregatuprawowo-siewny

poznaniak,3m,2004rok,tel.kom.
501-123-881.

SprzedamC-355,1975rok,8.000zł,

tel.kom.697-689-901.

Opryskiwacz400l,zawieszany;C-330;

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

ZgrabiarkakronekS,3.50-10,tel.kom.

608-420-169.

Siłowniki2-członowe,wywrot

SanokD-35orazsiłownikSanok
3-członowyD-47;siłownik3-członowy
dosamochodudostawczego;siłownik
6-członowydo25tudźwigu,tel.kom.
661-768-816po18:00.

Sprzedampługobrotowy3+1unia

Grudziądz,tel.kom.607-809-703.

Claasarion640-175kM,2008rok,

tel.kom.608-420-169.

Zetor5211,pług3-skibowy,tel.kom.

694-657-883.

SprzedamprasękostkującaZ-224,

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

Sprzedamagregatuprawowyunia,

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

SprzedamsiewnikPoznaniak3m

szeroki,tel.kom.725-486-878.

Sadzarkadowarzyw,szatkownikdo

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

Pługikverneland,zagonowe,

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

JohnDeere7430,200kM,2008rok

;JohnDeere6910,135kM,2002rok;
JohnDeere7820,200kM,2006rok,tel.
kom.608-420-169.
SieczkarniaJohnDeere7300

zkemperem,2003rok,tel.kom.
692-601-689.

SprzedamkombajnbizonRekord,

1990rok,tel.kom.507-414-540.

CiągnikPronarzturem,82kM,2005

rok,stanbdb,tel.kom.502-358-304.
Przyczepkarolnicza1-osiowa,1.600zł,

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

agregatuprawowy,bierny,5m,

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

kom.601-272-521.

Wózplatforma,tel.kom.513-184-091.


Siewnikpoznaniak;rozrzutnik

1-osiowy;opryskiwacz;rozsiewaczdo
nawozu;pług3-skibowygrudźądz;
kultywator16’;beczka2.000lna
podwoziu.Likwidacjagospodarstwa,tel.
kom.608-714-441.

Dojarka+2konwiekompletne,tel.

kom.798-202-185.

Siewnikpoznaniak2,70m,standobry,

tel.kom.608-193-506.

Prasakostkapolska,kombajnClaas

76Dominator,tel.kom.664-492-791.

C-360,Same4x4,cyklop,tel.kom.

690-899-100.

ursusC-330,1973rok,tel.kom.

609-687-241.

Sprzedamciągnikursus3512,

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

turdoC-360,Zetor7211,7011,tel.

kom.667-491-487.

Sprzedamtalerzówkę,deszczownię,

tel.kom.662-260-322.

Sprzedamtalerzówkępodorywkową,

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

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

601-654-447.

C-330,tel.kom.667-958-365.


Sprzedampługkverneland

naresorze,zagonowy,tel.kom.
799-081-590.
SnopowiązałkaWC5(skrzynia),

prasakostkaWelgeraP45,tel.kom.
667-324-291.
Rozrzutnikjednoosiowy3,5tony,tel.

kom.603-071-939.
Sprzedampług3-skibowy,tel.kom.

792-235-440.
DolnyzaczepnaszynęZetorProxima,

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

RekLaMa

Sprzedambizonazsieczkarką,

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

tel.kom.693-253-063.
Drapak-agregat2,40m,stanidealny,

tel.kom.519-890-955.
Rozrzutnik1-osiowy,wycinakdo

kiszonek,tel.kom.692-287-672.
CiągnikC-3601977rok,rozrzutnik

1-osiowy,krajzega,silnik5,5kW,
śrutowniknakamienie,tel.kom.
791-391-697.

ładowaczeczołowedo:Fendta,

Case,DeutzFahr,newholland,Massey
Fergusson,tel.kom.608-420-169.

Pługiobrotowe„Lemken”3-skibowe,

nazabezpieczeniach,sprowadzone
zniemiec,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.
Zetor8441Proxima,2009rok,tel.

kom.608-420-169.
kombajnzbożowyClaas108Maxi,

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

Sprzedamkopaczkę,tel.kom.

730-813-043.

PrasarolującaGreenlandRF120

litrów,tel.kom.660-172-279.
Sprzedamwózciągnikowy,tel.kom.

505-946-908.
Rozrzutnikdoremontu1-osiowy,tel.

kom.515-319-247.
kosiarkarotacyjna,przetrząsaczdo

siana,tel.kom.509-217-640.
Przyczepasamozbierająca,ładowacz

nuJn,glebogryzarka,kombajn
ziemniaczany,tel.kom.608-109-634.
Rozrzutnik2-osiowyworyginale,stan

bdb,tel.kom.691-666-967.

PrasoowijarkaWelger220,tel.kom.

608-420-169.

Sprzedamsiewnik,działko,sortownik,

przyczepka,kemping,tel.kom.
692-668-521.

SprzedamciągnikC-360,doremontu,

bezpapierów,tel.kom.888-729-264.

Pługobrotowy,4-skibowy,krone;pług

4-skibowy,tel.kom.604-961-560.

DwieosieodprzyczepyD-35,tel.kom.

691-240-698.

kopaczka1989rok,tel.kom.

602-339-665.

Przyczepaniska,wywrot,cyklop,

rozsiewacznawozuramowy,tel.kom.
600-335-473.

Pługobrotowy4-skibowy,Owerum;

rozrzutnikFortaschrittt-088;siewka
donawozówkunh,2t,tel.kom.
600-822-089.

C-360zkabiną,wspomaganie,tel.

kom.600-335-473.
JohnDeere,6220,2006rok,tel.kom.

600-335-473.

Workibig-bag,tel.kom.606-294-284.


CiągnikMtZzturem,1984rok,tel.

kom.505-365-689.

Sprzedamkombajnkarlik,tel.kom.

668-020-288.

ładowaczeczołoweturdociągnika

ursus3512,2812,C-330,C-360,t-25,
tel.kom.608-128-670.
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CięciekukurydzysieczkarniamiClaas

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

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


Rozrzutnik2-osiowy,tel.kom.

733-193-968.

kombajnzbożowyClassDominator

85,1981rok,sieczkarnia,sprawne,tanio,
tel.kom.501-510-134605-170-307.

Mieszalnikpasz,śrutownikbijakowy

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

ursusC-360,

1972rok,7.200zł,tel.
kom.502-358-304.

Sprzedamsiatkę,plandekędo

okrywaniapryzmkiszonki,balotów
słomy,tel.kom.500-041-377.

Obornikkońskisprzedamlub

zamienięnasłomę,siano,tel.kom.
609-021-231.

SprzedamzgniataczsianaSipma,

żmijkę,obsypnikkopcy,krajzegę,
tel.(46)838-40-82wieczorem.

Pług3-skibowy,uniGrudźądz,tel.

kom.503-696-557.

SprzedamOstrówkalubzamienięna

C-330,sprężarkęspalinowązsilnikiem
iSa,obsypnikkopcy,przyczepa1-osiowa
wywrotka,tel.kom.693-036-673.

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

agregatdocięciasłomyzpokosa;

walcownik;śrutownikbąk;dłużycado
słomy8m,tel.kom.506-594-972.

Sprzedam wóz asenizacyjny
6.000 litrów, 11.000 zł, stan bdb, tel.
kom. 507-130-136.

kosiarkarotacyjnapolska,tel.kom.

607-330-538.

Rozrzutnik2-osiowy;cykloptroll;

ciągnikC-335,składak;dwukółka
dociągnika;agregat2,70szer.;pług
3-skibowy;drapakzwałkiem2,70,tel.
kom.506-594-972.
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Pompairurydodeszczowni,tel.kom.

661-333-735.
Opryskiwaczciągnikowy,tel.kom.

668-162-199.
Obornikbydlęcy,tel.kom.

504-653-365.
Sprzedamschładzalnikdomlekafirmy

Westfaliaopoj.900litrów,serwisowany,
stanbdb,tel.kom.601-959-345.
Opony12.0-184szt.;10.5/80-182szt.;

16.9R301szt.,tel.kom.502-363-102.
Obornikkurzy,tel.kom.534-662-961.

Obornikbydlęcy,rozrzutnik1-osiowy,

tel.kom.507-962-529.
Schładzalnikdomleka950litrów,tel.

kom.887-439-946.
OpryskiwaczfirmyRak18m

szerokośćrobocza,1.500litrów,tel.kom.
798-148-725.

ZbiórkukurydzysieczkarniąClaas

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

talerzowanie,tel.kom.664-187-631.
Koszenie kukurydzy nowym Claas
Jaguar, mystkowice 23, tel. kom.
695-027-515.
Zrobiębramydostodoły,garażu,

oboryorazogrodzenia,tel.kom.
505-928-735.
Wnioskinafunduszeeuropejskie,

dlarolników-startMR,modernizacje,
restrukturyzacjamałychgospodarstw,
tanio-biurozuprawnieniamiCDR
brwinów,tel.kom.698-956-475.
taniecięciekukurydzynakiszonkę,

tel.kom.693-698-295.
białkowanieobór,tel.kom.

518-168-598.
koszeniekukurydzysieczkarniami

ClaasJaguar860wrazzdowozem,
przyczepamiobjętościowymiVeenhujs
15t,31mkw.,wałkamidozującymi
Fhuburzyński,tel.kom.696-130-651,
664-458-891.

zwierzęta
sprzedaż

kukurydzanakiszonkę,2,7ha,tel.

kom.609-468-158,łaźniki.

tchórzofretki,tel.kom.660-789-719.


Sprzedamobornikbydlęcy,tel.kom.

781-996-695.

Sprzedambażantyikuryozdobne,tel.

kom.607-302-816.

Obornikzdowozem,tel.kom.

601-630-882.

Sprzedamratlerkaminiaturkęsuczkę

3-miesięczną,tel.kom.512-624-763.

rolnicze - usługi
Rozliczenia VAT rolników, tel. kom.
508-191-628.
bieleniebudynkówinwentarskich,

dezynfekcja,tel.kom.663-452-727.
Cięcie kukurydzy sieczkarniami
Claas Jaguar 860, szybkie zestawy
12 t., ubijanie. Firma „Servol”
Sylwester Walkiewicz, Dąbkowice, tel.
kom. 502-518-607.
transportmaszynrolniczych

ibudowlanych,tel.kom.608-532-321.
transportniskopodwoziówką,tel.kom.

503-115-145.
Naprawa ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego, tel.
kom. 510-809-025.

Oddamkotki,podrośnięte,tel.kom.

667-389-018.
Sprzedamkuca,łowicz,tel.kom.

502-323-404.
hodowlaowczarkaniemieckiego,

szczenięta,tel.kom.660-854-640.
Owczarkiniemieckie,młodzież,tel.

kom.693-138-330.
Szczeniętaowczarkaniemieckiego,tel.

kom.694-308-076.
Owczarkiniemieckie,tel.kom.

782-547-693.
Oddamdwa2-miesięcznekotki,tel.

kom.662-067-960.
Sprzedamgołębieperłowe,wyloty,

srebniaki,klasawystawna,tel.kom.
889-338-918.
Sprzedammłodekoziołkipokoźle

górskim,70zł,tel.kom.534-775-437.

biuro:Vatzrolnictwa100zł/m-c,tel.

kom.796-044-499.

Jamnikiiteriery,tel.kom.667-432-077.


SilnikC330,kompletny,tel.kom.

600-335-473.

inne

bramygarażowe,wrota,drzwi,tel.

kom.506-771-822.

Sprzedamkuceduże,tel.kom.

784-398-843.

PrasakostkującaSipma,2001rok,

młocarniaMZC4b,tel.kom.
887-439-946.

FoliadosianokiszonkiSiLaGRO,500

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

koszeniekukurydzynakiszonkę,

nowąsieczkarnią,ClaasJaguar+odwóz
(walcedozujące,tel.kom.695-052-735.

inne
Oddamkotki,tel.kom.604-909-168.


34

www.lowiczanin.info

20sierpnia2015nr 34

Sport
Lekka atletyka|ObózsportowyukSbłyskawicaDomaniewice

Piłka nożna|PrzedmeczemŚwit–Pelikan

Drugie zgrupowanie w te wakacje zaliczyli młodzi sportowcy
z UKS Błyskawica Domaniewice. Na początku wakacji w dniach
27 czerwca – 10 lipca, czternastoosobowa grupa młodzieży przebywała w Zakopanem na obozie
sportowym, a w sierpniu od 2 do
12 silna ekipa 35 sportowców budowała formę na zgrupowaniu
w Sanoku. Do miasta, które położone jest w dolinie Sanu, na terenie Kotliny Sanockiej, u podnóża
Gór Słonnych i Pogórza Bukowskiego pojechała grupa łyżwiarzy szybkich i lekkoatletów, która
w tym sezonie reprezentować będzie klub UKS Błyskawica Domaniewice.
W czasie obozu młodzi sportowcy mieli bardzo dużo pracy.
Trener Szymajda skupił się nad
budowaniem wytrzymałości i siły,
która będzie potrzebna w czasie

Pelikan Łowicz i Świt Nowy
Dwór Mazowiecki to zespoły,
które wielokrotnie mierzyły się
zarówno na szczeblu II– i III-ligowym. W zeszłym sezonie oba
były spadkowiczami z wyższej
klasy rozgrywkowej. Mecze pomiędzy nimi zawsze były zacięte
i wyrównane, a faworyta niemal
nie dało się w nich wytypować.
Łowiczanom za każdym razem
niezwykle ciężko grało się w podwarszawskiej miejscowości.
Pelikan, po dwóch remisach
w tym sezonie, plasuje się na
ósmym miejscu w tabeli. Świt lepiej rozpoczął rozgrywki. Na inaugurację podzielił się punktami
z Pogonią Grodzisk Mazowiecki
ratując remis w samej końcówce
spotkania. Z kolei w poprzedniej
serii gier ograł rezerwy Legii Warszawa. Oba gole do nowodworzan
zdobył sprowadzony latem z Ursusa Jewhen Radionow.
Świt to wciąż zespół złożony
głównie z młodych zawodników
nauczonych gry w piłkę w podwarszawskich miejscowości. Latem dokonał jednak kilku znaczących wzmocnień. Drużynę zasilili
między innymi obrońca Piotr Gu-

Ekipa uKS Błyskawica Domaniewicenałyżwach.

całego sezonu. Warunki do treningów były bardzo dobre, a malownicze górskie tereny zachęcały
do treningów. Oprócz wyżej wymienionych zajęć zawodnicy poświęcili dużo czasu na poprawę
techniki swojej dyscypliny.
Jednak nie samym sportem
człowiek żyje i dlatego na obozie był też czas na odpoczynek,

chały na obóz były bardzo zgrane
i przyjaźnie do siebie nastawione.
Czas spędziliśmy w sposób bardzo przyjemny. Przebywaliśmy
w świecie wolnym od nałogów
i wzajemnej agresji. Trochę szkoda, że w samorządach brakuje finansów na takie cele – powiedział
po zgrupowaniu trener Mieczysław Szymajda.
zł

w trakcie którego młodzież miała organizowane zajęcia z pływania, rekreacyjną jazdę na łyżwach,
wycieczki, ogniska i szereg innych atrakcji, które były nagrodą
po ciężkiej pracy.
– Wykonaliśmy dużo dobrej
pracy, dlatego jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu. Pogoda
nam sprzyjała. Osoby, które poje-

Szachy |MistrzostwaPolskiJuniorówwszachach„szybkichi„błyskawicznych”

Na starcie Mistrzostw Polski
Juniorów w szachach „szybkich”
i „błyskawicznych” w Katowicach stanęło 946 zawodników
i zawodniczek z całego kraju.
Rywalizowali oni w dniach 6-9
sierpnia w słynnym z różnych
imprez sportowych Katowickim
Spodku w 12 grupach wiekowych. Tak licznej szachowej imprezy juniorskiej w Polsce jeszcze nie było.
Za organizację mistrzostw odpowiedzialny był Śląski Związek
Szachowy i wywiązał się ze swojego zadania znakomicie. Najpierw przystąpiono do 3-dniowej
rywalizacji w szachach „szybkich”, a na koniec rozegrano turnieje szachów „błyskawicznych”.
Nasz powiat reprezentowało
11 zawodników UKS „Pałac”
Nieborów, którzy tradycyjnie wyjechali do Katowic z trenerem
Robertem Chojnowskim. Oczywiście szans na medal raczej nie
było, ale walka o pierwszą dziesiątkę była dla niektórych szachistów realna. Ważna była również
rywalizacja we współzawodnictwie ogólnopolskim dzieci i młodzieży, gdzie zawodnicy zdoby-

wali punkty dla klubu, gminy a co
za tym idzie i powiatu łowickiego.
Ostatecznie zapunktowali: Natalia Sobieraj (w grupie D-12),
Zuzanna Mazgaj (w grupie D-16)
i Gabriel Jagura (w grupie C-12).
Turniej szachów „szybkich”
był rozgrywany na dystansie
11 rund, a naszym najlepszym
zawodnikiem okazała się młodziutka Eliza Placek, która zajęła
w swojej grupie wiekowej 10
miejsce. Była bardzo blisko pobicia „rekordu z brodą” Partycji
Zwolińskiej, która w roku 2008
zajęła w Lublinie 8 miejsce. Gdyby zamiast remisu w ostatniej
rundzie wygrała to skończyłaby na 7 miejscu. Ważne jednak,
że znalazła się w pierwszej dziesiątce Mistrzostw Polski i to jest
jej wielki sukces indywidualny.
Jej 4 partie mogliśmy obserwować nawet na żywo, gdyż pierwszych 5 szachownic było transmitowane na stronie mistrzostw.
Eliza była również w czołówce
w szachach „błyskawicznych”,
ale tu już było nieco gorzej i uplasowała się na 18 miejscu.
„Blitza” dobrze gra też Zuzanna Mazgaj, która w grupie

RObeRtChOJnOWSki

Pałacowcy odlecieli w katowickim Spodku

Eliza Placekztrenerem.

D-16 zajęła 29 miejsce. Dobry
początek miał też Gabriel Jagura wygrywając 5 partii na 6 pojedynków w pierwszym dniu rywalizacji. Drugiego dnia jednak
z zawodnika „zeszło powietrze”
i ostatecznie zajął tylko 42 lokatę w generalce. Wszyscy zawodnicy zdobyli w Katowicach spory
zasób doświadczenia, które pozwoli im osiągać jeszcze lepsze
wyniki indywidualne.
Oprócz gry w szachy trener zadbał również o atrakcje dla swoich zawodników. „Pałacowcy”

przy okazji rozgrywania swoich
partii zwiedzili Spodek w szerz
i wzdłuż, byli pod Pomnikiem
Powstańców Śląskich, zobaczyli, jak „rośnie” Stadion Śląski
w Chorzowie, byli pod Kopalnią
„Wujek” i na Katowickim Rynku.
Największą jednak atrakcją była
wizyta w Śląskim Wesołym Miasteczku oraz kurs kolejką linową ELKA nad Parkiem Śląskim.
Szachiści „Pałac-u” jak widać nie
tylko grali w szachy, ale znaleźli
również czas, aby trochę poznać
takie piękne miasta jak Katowice
i Chorzów.
– Wakacje to oczywiście czas
wypoczynku, ale jak zdarza się
okazja zagrać z najlepszymi to
trzeba z niej skorzystać. Co roku
wybieram się z ekipą wyróżniających się zawodników klubu żeby
uczyli się od mistrzów tej królewskiej gry. Oprócz samej rywalizacji z najlepszymi w Polsce zawsze dobrze się bawimy i tak
było i teraz. Jestem zadowolony
z postawy wszystkich zawodników, a zwłaszcza Elizy Placek,
która swoim 10 miejscem w rywalizacji ogólnopolskiej potwierdziła swój talent poparty dużym
wysiłkiem. – ocenił zawody trener UKS „Pałac” Nieborów Robert Chojnowski.
Fischer

RObeRtChOJnOWSki

Najlepsze wyniki zawodników
uKS „Pałac” Nieborów w szachach „szybkich”:
 Eliza Placek: 10miejscewgrupieD10(7punktów)
 Gabriel Jagura: 32 miejsce
wgrupieC12(6,5punktu)
 Zuzanna mazgaj: 34 miejsce
wgrupieD16(4,5punktu)

Ekipa „Pałacu” przedkatowickimSpodkiem.

Najlepsze wyniki zawodników
uKS „Pałac” Nieborów w szachach „błyskawicznych”:
 Eliza Placek: 18miejscewgrupieD10(6,5punktu)
 Zuzanna mazgaj: 29 miejsce
wgrupieD16(10punktów)
 Gabriel Jagura: 42 miejsce
wgrupieC12(12punktów)

rzęda ze Znicza Pruszków, doświadczony 33-letni pomocnik
Konrad Karaszewski, który całą
piłkarską karierę spędził do tej
pory w Legionovii, 20-letni bramkarz Arki Gdynia Dawid Kędra
czy o pięć lat starszy obrońca solidnej Pilicy Białobrzegi – Łukasz
Kominiak. Trenerem Świtu niezmiennie – od 12. grudnia 2014
roku – jest Marek Papszun.
W poprzednim sezonie w Nowym Dworze Mazowieckim górą
byli gospodarze, którzy zwyciężyli 2:0. Bramki strzelali wtedy Mateusz Zawiska i Marek Osiński.
Z kolei w meczu rewanżowym
trzy oczka zostały w Łowiczu,
a do siatki nowodworzan trafiali Michał Adamczyk i Grzegorz
Wawrzyński. Gola honorowego
dla Świtu strzelił wiosną Patryk
Koziara.
Poprzedni sezon Świt zakończył na 7. miejscu, gromadząc na
koncie, gromadząc od łowiczan
o osiem punktów mniej. Starcie
Pelikana ze Świtem będzie meczem otwierającym 3. kolejkę.
Odbędzie się w piątkowy wieczór,
a pierwszy gwizdek przewidziano
o godzinie 19:00.
mateusz Lis

MaCieJMaCieJeWSki/neRPODDębiCe

MieCZySłaWSZyMaJDa

Błyskawica na obozie w Sanoku

Spotkanie starych,
dobrych (?) znajomych

Czy w meczu ze Świtemłowiczanieteżbędąmielipowodydoradości?

Piłka nożna|3.kolejkaiiiligi

Lechia zatrzyma Start?
Hit w Warszawie
Nadspodziewanie dobrze sezon rozpoczął Start Otwock.
Do tej pory mierzył się jednak
z rywalami, którzy nie powinni
odegrać większej roli w bieżących
rozgrywkach. W piątek otwocczan sprawdzi Lechia Tomaszów
Mazowiecki, która wydaje się być
jednym z silniejszych zespołów
w III lidze.
Najciekawszy mecz tej kolejki odbędzie się jednak w Warszawie. Ursus zagra u siebie z Bronią
Radom. Będzie to, więc starcie
dwóch ekip, które zeszły sezon
zakończyły tylko za Radomiakiem Radom. Obecne rozgrywki rozpoczęły jednak odmiennie. Stołeczni wygrali dwa mecze
w stosunku 1:0 i są jedyną ekipą,
która nie straciła jeszcze bramki
w tym sezonie. Z kolei radomianie dwa mecze zremisowali 2:2,
a w obu tych spotkaniach odrabiali dwubramkową stratę w ostatnim
kwadransie.
Na pierwsze zwycięstwo wciąż
czekają piłkarze Czarnych Koszul. Przełamać będą chcieli się

w meczu z nieobliczalnym beniaminkiem – Wartą Działoszyn. Interesująco zapowiada się również
mecz w Aleksandrowie Łódzkim.
Sokół, który bardzo dobrze rozpoczął rozgrywki, podejmie Łódzki
Klub Sportowy mający na koncie
cztery punkty.
mateusz Lis
3. kolejka iii ligi:
 Świt Nowy Dwór mazowiecki –
Pelikan Łowicz / pt. 21.08.2015 r.,
godz. 19:00
 Lechia tomaszów Maz.– Start
Otwock/pt21.08.,godz.19:00
 PoloniaWarszawa–WartaDziałoszyn/pt21.08.,godz.19:11
 błękitniRaciąż–PogońGrodzisk
Maz./sob22.08.,godz.15:00
 energiakozienice–LegiaiiWarszawa/sob22.08.,godz.17:00
 ner Poddębice – Warta Sieradz
/sob22.08.,godz.17:00
 ursus Warszawa – broń Radom
/sob22.08.2015r.,godz.17:00
 Sokółaleksandrówłódzki–łkS
łódź/sob22.08.,godz.17:00
 Oskar Przysucha – Pilica białobrzegi/sob22.08.,godz.17:00

www.lowiczanin.info
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Rozczarowanie na Starzyńskiego
Pelikan łoWicz
lks termY ner PoDDęBice

2 (1)
2 (1)

mateusz
lis
mateusz.lis@lowiczanin.info

Wielu kibiców z niecierpliwością czekało aż będzie mogło
zobaczyć na żywo Pelikana walczącego o ligowe punkty. Niestety zdecydowana większość
z nich (jak nie wszyscy) w niedzielne popołudnie była mocno
zawiedziona. Biało-zieloni stanęli do rywalizacji z beniaminkiem
z Poddębic. Już przed meczem
Bogdan Jóźwiak zapowiadał,
że każdy inny wynik jak zwycięstwo będzie dla niego rozczarowaniem.
Oczywiście trzeba zaznaczyć,
że Ner nie jest i wydaje się, że
raczej nie będzie dostarczycielem punktów dla pozostałych
ekip. Beniaminek III ligi w żadnym z dwóch meczów bieżących
rozgrywek nie przegrał, a w Łowiczu dał się poznać jako zorganizowana drużyna doskonale
znająca swoje zadania na boisku.
Inna sprawa, że gospodarze nie
sprawdzili poddębiczan zbyt dokładnie i nie zmusili ich, aby
wznieśli się na swoje wyżyny.

To raczej Pelikan zagrał poniżej
oczekiwań, niż Ner nadspodziewanie dobrze.
Po remisie w Warszawie szkoleniowiec zdecydował się nie dokonywać żadnych zmian i desygnował do gry identyczną
„jedenastkę”, co przeciwko Czarnym Koszulom. Zawodnicy nie
zdołali jednak odpłacić powierzonego im zaufania. Biało-zieloni mieli ogromne problemy z grą
w ataku pozycyjnym. Podania
były niedokładnie, a piłka zdecydowanie zbyt wolno krążyła pomiędzy graczami Ptaków. Pierwszy strzał w meczu został oddany
dopiero po kwadransie rywalizacji, ale nie było to nawet celne

Jużprzedmeczem
bogdanJóźwiak
zapowiadał,
żekażdyinnywynik
jakzwycięstwo
będziedlaniego
rozczarowaniem.

MaCieJMaCieJeWSki/neRPODDębiCe

1:0 –Marcinnowak(42),1:1–bartoszbujalski(45+2),1:2–tomaszbogołębski(79),2:2 –konradkowalczyk(86).
Pelikan: PrzemysławPerzyna–PiotrGawlik,Marcinnowak,bartoszbroniarek,MichałŻółtowski–Szymonkiwała(36MichałGamla),Danielbończak
(36tomaszDąbrowski),konradkowalczyk,Michaładamczyk–bartłomiej
Czarnecki,Damiankosiorek(76MichałFabijański).
Ner:Jakubkrzyżostaniak–JakubOwaczarek,PatrykGniadzik(12Sebastiankobiera),adamGrzybowski,JoachimPabjańczyk,FilipSkupiński,tomaszbogołębski,bartoszbujalski,krzysztofWoźniak(86igorkania),kamil
Paluch(90SebastianMotyka),OlafOkoński(55Jacekkarbowniak).
Sędziował: Piotrurban(Warszawa).Żółte kartki:bartoszbujalski(2),JakubOwczarek(1)–obajner.

Wydaje się, że Przemysław Perzynanieco„zaspał”przypierwszejbramce.

uderzenie. Swoich sił spróbował
Damian Kosiorek.
Dobrze zorganizowany w defensywie Ner nie dopuszczał łowiczan pod swoją bramkę. Dlatego też swoich sił kąśliwymi
strzałami z dystansu próbował Michał Adamczyk. Po uderzeniach
kapitana było groźnie, ale na strachu tylko się kończyło. Goście nastawieni byli na grę z kontrataku,
ale nie kwapili się zbyt ochoczo
do ich wyprowadzania. Bogdan
Jóźwiak szybko zareagował na
grę swoich podopiecznych i już
w 36. minucie dokonał dwóch
zmian. Niewidocznego na prawej stronie i w dodatku grającego bardzo niedokładnie Szymona
Kiwałę zastąpił Tomasz Dąbrowski, a większą kreatywność w śro-

towanego Przemysława Perzynę
i zatrzepotała w siatce.
Druga połowa wyglądała, więc
podobnie jak pierwsza. Gospodarze znów zmuszeni byli radzić
sobie w ataku pozycyjnym. Tym
razem wyglądało to już troszkę korzystniej. Lepiej układa się
współpraca na skrzydłach. Zarówno Michałowie Adamczyk
i Żółtowski oraz Piotr Gawlik
i Damian Kosiorek kilka razy
przedarli się w okolice pola karnego. Ich dośrodkowania często
były jednak niedokładne, a gdy
już przejęli je napastnicy to nie
potrafili ich wykończyć. Znów
zaskoczył Ner, któremu udało się
skutecznie wykończyć jedną z
nielicznych kontr. Technicznym
strzałem sprzed pola karnego

dek pola niż Daniel Bończak miał
wnieść Michał Gamla.
Chociaż sam poziom gry nie
podniósł się diametralnie, to sprawy szybko przybrały korzystny
dla łowiczan obrót. Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry rzut rożny wywalczył Damian Kosiorek. „Kosior”
sam dośrodkował piłkę z narożnika boiska, a tam świetną główką
popisał się Marcin Nowak. Wydawało się, że teraz Pelikan ułoży sobie mecz i do przerwy, co
najmniej, spokojnie dowiezie korzystny rezultat. Jednak w drugiej
minucie doliczonego czasu gry
Bartosz Bujalski dośrodkował
piłkę z rzutu wolnego z boku pola
karnego. Ta minęła wszystkich w
„szesnastce”, a także zdezorien-

Piłka nożna |kompletwyników2.kolejkiiiiligi

Tylko trzy kluby z kompletem, fatalny start Polonii
tym razem wracały bez punktów
z Sieradza. Na początku rozgrywek zawodzi Pilica Białobrzegi.
Białobrzeżanie wciąż nie zdobyli żadnych punktów, a tym razem
wyraźnie ustąpili pola Sokołowi. Oprócz Pilicy, na pierwsze
punkty wciąż będzie musiał czekać beniaminek z Raciąża.

Tylko trzy zespoły mają
komplet punktów
po dwóch meczach.
O ile dobra postawa
Sokoła oraz Ursusa
nie powinna dziwić,
to dwa zwycięstwa Startu
Otwock, który utrzymał się
tylko dzięki zawirowaniom
licencyjnym, jest już małym
zaskoczeniem.

MaCieJMaCieJeWSki/neRPODDębiCe

W sobotę dużo się działo na
III-ligowych boiskach. Pogoń
Grodzisk Mazowiecki podzieliła się punktami z beniaminkiem z Kozienic. Gdy na trzy
minuty przed końcem Maciej
Tataj zdobył swoją drugą bramkę i wyprowadził gospodarzy na
prowadzenie 2:1 wydawało się,
że grodziszczanie zgarną komplet punktów. Goście zdążyli
jeszcze odpowiedzieć trafieniem
Wiktora Putina.
Po raz drugi w tym sezonie
dwubramkową stratę odrobili piłkarze Broni Radom. Radomianie przegrywali przed własną publicznością z Oskarem
Przysucha do przerwy już 0:2.
Jednak w ostatnim kwadransie
dwukrotnie na listę strzelców

mateusz Lis

Pelikan to jedna z czterech drużyn, którewtymsezonienarazietylkoremisowały.

wpisał się Piotr Nowosielski.
Nie obyło się bez kontrowersji. Decydujące trafienie padło
z rzutu karnego podyktowanego
za wątpliwe zagranie ręką. Wy-

czynem odrobienia dwubramkowej straty popisał się także ŁKS
Łódź, który odwrócił losy rywalizacji z Lechią Tomaszów Mazowiecki.

Znacznie poniżej oczekiwań
sezon rozpoczęła Polonia Warszawa. Czarne Koszule, po poprzednim remisie z Pelikanem
przed własną publicznością,

Komplet wyników 2. kolejki iii
ligi:
 Start Otwock – Błękitni Raciąż
2:1(1:1)
0:1 – kamil Majkowski (12), 1:1
– Mikołaj tokaj (45), 2:1 – Dawid
kręt(54–samobójcza).
 Legia ii Warszawa– Świt Nowy
Dwór mazowiecki 1:2(0:2)
0:1–JewhenRadionow(36),0:2–
JewhenRadionow(42),1:2–karol
Drwęcki(90–samobójcza).
 Pogoń Grodzisk mazowiecki –
Energia Kozienice 2:2(0:0)
1:0–Maciejtataj(22),1:1–bartłomiejMichalski(34),2:1–Maciej
tataj(87),2:2–WiktorPutin(90).
 Broń Radom – Oskar Przysucha 2:2(0:2)
0:1 – Daniel Żurawski (23), 0:2 –
Daniel Żurawski (43), 1:2 – Piotr
nowosielski(74),2:2–Piotrnowosielski(90–karny).
 Pilica Białobrzegi – Sokół

PoremisiewWarszawie
szkoleniowiec
zdecydowałsię
niedokonywać
żadnychzmian
idesygnowałdogry
identyczną
„jedenastkę”,
coprzeciwko
Czarnymkoszulom.
popisał się Tomasz Bogołębski
i niespodziewanie to przyjezdni
na 10 minut przed końcem znaleźli się na prowadzeniu.
Gospodarze szybko się jednak ocknęli i już w 86. minucie
w zamieszaniu podbramkowym
największym sprytem wykazał
się Konrad Kowalczyk pakując
piłkę do bramki. Mało tego, piłkę meczową zdążył mieć jeszcze
Bartosz Broniarek. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego futbolówkę głową zgrał Marcin Nowak,
na 6. metrze dopadł do niej „Broniar”, ale defensor Ptaków uderzył za lekko i Jakub Krzyżostaniak chwycił piłkę na linii.
Bogdan Jóźwiak powiedział
po meczu, że jego podopiecznym zabrakło przede wszystkim
pasji do gry w ofensywie. Może
obudzi ją w nich Rafał Parobczyk? 19-letni wychowanek Legii Warszawa, a ostatnio piłkarz
II-ligowej Siarki Tarnobrzeg, został już potwierdzony przez klub
i na mecz ze Świtem Nowy Dwór
Mazowiecki będzie do dyspozycji trenera. 

Aleksandrów Łódzki 0:2 (0:2);
0:1–MichałMichałek(2),0:2–MichałMichałek(30).
 ŁKS Łódź – Lechia Tomaszów
mazowiecki 2:2(1:2)
0:1–WiktorŻytek(2–karny),0:2
– Marcin Mirecki (37), 1:2 – artur
Golański(45),2:2–Mauricio(72).
 Warta Sieradz – Polonia Warszawa 1:0(0:0)
1:0–JarosławSzyc(90).
 Warta Działoszyn – ursus Warszawa 0:1(0:0)
0:1–MariuszZaradny(59).
 Pelikan Łowicz – Ner Poddębice 2:2(1:1)
1:0 – Marcin nowak (42), 1:1 –
bartosz bujak (45+2), 1:2 – tomaszbogołębski(79),2:2–konradkowalczyk(86).
Tabela po 2. kolejce:
1.Sokółaleksandrówłódzki 2

6

6-1

2.StartOtwock

2

6

4-1

3.ursusWarszawa

2

6

2-0

4.LechiatomaszówMaz.

2

4

8-3

5.łkSłódź

2

4

5-3

6.ŚwitnowyDwórMaz.

2

4

4-3

7.WartaSieradz

2

3

1-1

8.Pelikanłowicz

2

2

3-3

9.nerPoddębice

2

2

2-2

10.PogońGrodziskMaz.

2

2

4-4

brońRadom

2

2

4-4

12.WartaDziałoszyn

2

1

2-3

13.PoloniaWarszawa

2

1

1-2

LegiaiiWarszawa

2

1

1-2

15.energiakozienice

2

1

2-4

16.OskarPrzysucha

2

1

3-6

17.błękitniRaciąż

2

0

2-5

18.Pilicabiałobrzegi

2

0

1-8
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Skromne zwycięstwo
Zjednoczonych nad Astorią
Strykowscy piłkarze
udanie rozpoczęli
tegoroczną kampanię
po golu debiutanta.
zjeDnoczeni
astoria

1 (1)
0 (0)

Bramkę dla Strykowa zdobył w
37min.Marcinkiwak.

Aspirujący do czołówki IV-ligowych rozgrywek piłkarze
Zjednoczonych Stryków w miniony piątek, 14 sierpnia zainaugurowali sezon 2015/2016.
Podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka przystąpili do spotkania z Astorią Szczerców
w roli faworyta i nie zawiedli
oczekiwań kibiców, wygrywając na własnym stadionie 1:0 po
bramce sprowadzonego latem
z WKS-u Wieluń Marcina Kiwaka.
Strykowianie jako pierwsi
z IV-ligowych drużyn rozpoczęli walkę o punkty. Od początku inicjatywę mieli gospodarze, którzy próbowali zaskoczyć

WOJCieChPOŻaRLik

Zjednoczeni: Pająk – Majewski,
Sender, Wróblewski, Drogosz –
Chmielewski(w55min.Sieczkowski) – buchowicz, Ryplewicz (83
król), bełdziński (70 Stanisławski)
–balcerek,kiwak(87Przybylski).

Obrońca Zjednoczonych Stryków Wojciech majewski (przy piłce) znówstałsięważnymogniwemdrużyny.trenertomaszSzcześniaknaboku
defensywychętniekorzystazusługtegopiłkarza.

rywala wykorzystując szybkiego Sebastiana Balcerka. Napastnik Zjednoczonych sam nie

rek urwał się obrońcom i w polu
karnym odegrał piłkę do debiutującego w oficjalnym meczu

wpisał się na listę strzelców, ale
w 37 min. wypracował kolegom bramkową sytuację. Balce-

w barwach Strykowa Marcina
Kiwaka. Sprowadzony z WKS
Wieluń napastnik silnym strza-

łem po ziemi wyprowadził Zjednoczonych na prowadzenie.
Po zmianie stron podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka
grali mądrze i daleko od własnej
bramki, szukając podwyższenia. Najlepszą okazję do zmiany wyniku miał w 75 min. Damian Sieczkowski, który jednak
przegrał pojedynek sam na sam
z bramkarzem Astorii. W końcówce gracze Szczercowa postawili wszystko na jedną kartę
i mocniej przycisnęli. Zjednoczeni dobrze jednak czytali zamiary gości i nie pozwalali na
poważniejsze zagrożenie pod
bramką Marcina Pająka. Strykowianie wygrali ostatecznie 1:0
i zapisali na swoje konto niezwykle ważne 3 pkt.
Sezon IV ligi dopiero się zaczyna, ale inaczej niż w poprzednich latach drużyny muszą od początku pracować na najwyższych
obrotach, by systematycznie powiększać swoje konto. Gubienie
punktów już na starcie może okazać się fatalne w skutkach. Dość
powiedzieć, że już w połowie sezonu będzie można wymienić
2-3 drużyny niemal pewne do
spadku, bezpieczna w tym sezonie będzie bowiem tylko pierwsza ósemka.
Po meczu środowym, 19 sierpnia w Paradyżu (relacja w następnym numerze Wieści) strykowianie zagrają kolejny raz u siebie.
W sobotę, 22 sierpnia o godz.
17:00 Zjednoczeni zagrają na własnym stadionie z Polonią Piotrków
Trybunalski. Co ważne kibice
w Strykowie nie muszą martwić
się już brakiem napastników. Do
dobrej dyspozycji wraca Sebastian
Balcerek, a sprowadzony Marcin
Kiwak wydaje się być dobrą opcją
w ataku Zjednoczonych. Ponadto
strykowianie wzmocnili się jeszcze Jakubem Olejniczakiem i Kamilem Wieloch z juniorów ŁKS
Łódź.
wp
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Inauguracja w rozgrywkach IV ligi bez kompromisów

G

Począteksezonunie
byłzbytudanydla
beniaminków.Porażek
doznalim.in.Stal
Głownoiandrespolia
WiśniowaGóra.
 1. kolejka: StalGłowno–Włókniarz Zelów 1:2, LkS Rosanów
– Orzeł nieborów 2:3, Jutrzenka
WartaGkSiibełchatów0:2,Zjednoczenibełchatów–PilicaPrzedbórz2:0,MazoviaRawaMazowiecka–PoloniaPiotrkówtrybunalski
1:3, andrespolia Wiśniowa Góra
– kS Paradyż 0:3, Zjednoczeni
Stryków – astoria Szczerców 1:0,
borutaZgierz–Omegakleszczów
1:2, Mechanik Radomsko – Zawi-

sza Rzgów 2:1, Zawisza Pajęczno
–RtSWidzewłódź0:1.
1.kSParadyż

1

3

3-0

2.PoloniaPiotrkówtryb.

1

3

3-1

3.Zjednoczenibełchatów

1

3

2-0

4.GkSiibełchatów

1

3

2-0

5.Orzełnieborów

1

3

3-2

6.MechanikRadomsko

1

3

2-1

7.Omegakleszczów

1

3

2-1

8.WłókniarzZelów

1

3

2-1

9. Zjednoczeni Stryków

1

3

1-0

10.RtSWidzewłódź

1

3

1-0

11.LkSRosanów

1

0

2-3

12. Stal Głowno

1

0

1-2

13.borutaZgierz

1

0

1-2

14.ZawiszaRzgów

1

0

1-2

15.ZawiszaPajęczno

1

0

0-1

16.astoriaSzczerców

1

0

0-1

17.MazoviaRawaMaz.

1

0

1-3

18.JutrzenkaWarta

1

0

0-2

19.PilicaPrzedbórz

1

0

0-2

20.andrespoliaWiś.Góra.

1

0

0-3

 2. kolejka odbyła się 19. sierpnia.następna,3.kolejkaodbędzie
się w dniach 22-23 sierpnia: LkS
Rosanów – Włókniarz Zelów, JutrzenkaWarta–StalGłowno,Zjednoczenibełchatów–Orzełnieborów, Mazovia Rawa Mazowiecka
– GkS ii bełchatów, andrespolia
Wiśniowa Góra – Pilica Przedbórz, Zjednoczeni Stryków – PoloniaPiotrkówtrybunalski,boruta
Zgierz – kS Paradyż, Mechanik
Radomsko – astoria Szczerców,
ZawiszaPajęczno–Omegakleszczów, Zawisza Rzgów – RtS Widzewłódź.

WOJCieChPOŻaRLik

W 10 spotkaniach kibice nie
obejrzeli ani jednego remisu.
Pierwsi w nowym sezonie na murawę wybiegli piłkarze Zjednoczonych Stryków, którzy wygrali
u siebie 1:0 z Astorią Szczerców
i przynajmniej do soboty zostali liderem tabeli. W weekend
było jednak więcej zwycięzców,
którzy swoje wygrane uzyskali
w większych rozmiarach.
Nie był to udany początek
dla beniaminków. Debiut w rozgrywkach udanie wspominać
będą jedynie Zjednoczeni Gmina Bełchatów, którzy dość pewnie 2:0 pokonali Pilicę Przedbórz. Porażek doznały z kolei
Jutrzenka Warta, Stal Głowno
i Andrespolia Wiśniowa Góra. Ci
ostatni otrzymali najbardziej dotkliwy cios na starcie, bowiem
ulegli aż 0:3 jak zawsze solidnemu KS Paradyż. Głownianie
przegrali 1:2 z Włókniarzem Zelów, ale swojej postawy wstydzić
się nie muszą.
Oczy największej liczby kibiców były zwrócone jednak na
Pajęczno, gdzie swój pierwszy

mecz rozegrał reaktywowany
Widzew Łódź. Podopieczni trenera Witolda Obarka skromnie,
ale wygrali z miejscowym Zawiszą 1:0 i zrobili pierwszy krok
w kierunku awansu do III ligi,
co zauważył Prezes PZPN Zbigniew Boniek, wspominając wygraną Widzewa na Twiterze. Lider związku ma ponoć pojawić
się także na meczu łodzian w Zelowie, choć to jeszcze informacja
niepotwierdzona.
wp

DaWiDSut

Za nami pierwsze
spotkania sezonu
2015/2016 IV ligi.
W inauguracyjnej
1. kolejce tych
rozgrywek obyło się
bez kompromisów.

Kapitan Zjednoczonych Tomasz LenartchcepoprowadzićstrykowiandowalkioczołówkęiVligi.
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Piłka nożna|RundawstępnaPucharuPolskiOkręgułódzkiego

Powstaniec Dobra wygrał i zagra w Pucharze ze Stalą
Piłkarze z Dobrej pokonali ligowego rywala
w pierwszym spotkaniu pucharowym w tym sezonie.
3 (0)
0 (0)

Bramki dla Powstańca: łukasz
łechtański, Oskar Śliwiński oraz
Piotringaciuk.
Sokół: Matejczyk–Raczyński,M.
kucharski, Leśniak, Cieniecki –
Szadkowski, Ojrzyński, Rubach,
łukasik – Ptasiński (w 46 min. R.
kucharski)–Owczarczyk.

W Święto Wojska Polskiego
w sobotę, 15 sierpnia odbyły się
pierwsze spotkania w tegorocznej rywalizacji w ramach Pucharu Polski Okręgu Łódzkiego.
W rundzie wstępnej tych rozgrywek w szranki stanęły zespoły
z najniższych klas rozgrywkowych. W najbardziej interesującym nasz region meczu na Stadionie Stoki w Łodzi Powstaniec
Dobra pewnie pokonał występujący w roli gościa Sokół Popów 3:0 i awansował do rundy
I, gdzie czeka na niego już głowieńska Stal.
Popowianie przystępowali do
sobotniego pojedynku w mocno okrojonym składzie, bez Alagierskiego, Kosiorka, Rydlewskiego, Burtki, Kostrzewskiego
oraz Drużki. W bramce Sokoła

z konieczności musiał zatem stanąć po długiej przerwie Wiktor
Matejczyk. Początek spotkania
był dla Sokoła dość szczęśliwy.
Już w 2 min. Powstańcy mogli
objąć prowadzenie, ale piłka po
strzale głową napastnika Dobrej
trafiła jedynie w słupek. W odpowiedzi dobrą okazję zmarnował Sokół. Pojedynek sam na
sam z bramkarzem w 25 min.
przegrał Tomasz Ptasiński.
W drugiej odsłonie na boisku
rządził już tylko Powstaniec. Po
niespełna 10 min. do siatki Sokoła strzałem z około 10 m tuż
przy słupku trafił Łukasz Łechtański. Gracze Popowa musieli się otworzyć, ale to była tylko
woda na młyn dla dobrze dysponowanego zespołu z Dobrej. Powstańcy zdołali zdobyć jeszcze
dwie bramki i przypieczętować
awans do kolejnej rundy.
Sokół szybko pożegnał się
z pucharami i już skupia się na
rozgrywkach ligowych. W kolejnych dniach popowianie rozegrają mecze sparingowe, a później zainaugurują sezon B-klasy,
gr. II meczem z Powstańcem
Dobra, więc będzie okazja do rewanżu. Podopieczni trenera Romana Gumowskiego w nagrodę
za pokonanie Sokoła zmierzą się
z IV-ligową Stalą Głowno. Spo-

Popowianie
przystępowali
dosobotniego
pojedynkuwznacznie
osłabionymskładzie,
bez5zawodników.
iskraGóraŚw.Małgorzaty–MalinaPiątek0:4(0:2).

POWStanieCDObRa/Fb

PoWstaniec
sokół

Drużyna Powstańca Dobra zrobiła pierwszy udany krok w Pucharze Polski.najwięksiklubowioptymiści
wierzą,żejeszczetylkokilkanaścieidrużynazDobrejzagraweuropejskichpucharach.

tkanie w ramach I rundy Pucharu Polski Okręgu Łódzkiego zaplanowano na środę, 26 sierpnia
o godz. 17:30 na boisku w Dobieszkowie 66.
Dla Powstańca Dobra spotkanie z IV-ligową drużyną to
pierwszy taki pojedynek w hi-

storii. Rozgrywki pucharowe rządzą się swoimi prawami,
a przykład Błękitnych Stargard
Szczeciński pokazał, że dosłownie wszystko może się zdarzyć.
Nie mniej jednak w środowym
spotkaniu zdecydowanym faworytem będzie Stal.
wp

 Runda wstępna Pucharu Polski Okręgu Łódzkiego: kS Dąbrowice – Sokół Skromnica 4:0
(3:0), Powstaniec Dobra – Sokół
Popów 3:0 (0:0), kS ii kutno –
Czarni Smardzew 3:0 (walkower,
gościenieprzyjechali),MkS2000
ii tuszyn – kokon łódź 5:1 (2:0),

 Następna, i Runda Pucharu Polski Okręgu Łódzkiego odbędzie
się w dniach 19-26 sierpnia: kS
Dąbrowice – Orzeł Parzęczew, kS
ii kutno – Ostrovia Ostrowy, MkS
2000 ii tuszyn – PtC Pabianice,
Malina Piątek – bzura Młogoszyn,
Jutrzenka bychlew – MkS 2000
tuszyn, Świnice Warckie – termy
uniejów3:0(wo),WitoniankaWitonia–Sokółiialeksandrówłódzki,
LkS Dąbrówka – błękitni Dmosin,
krośniewianka krośniewice – kS
kutno, burza Pawlikowice – WłókniarzPabianice,Startbrzeziny–ZawiszaiiRzgów,GLkSDłutów–LZS
Justynów, tRMF Widzew łódź –
Górnikłęczyca,PowstaniecDobra
–StalGłowno,Włókniarzkonstantynów łódzki – GLkS andrespolia
Wiśniowa Góra, kkS koluszki –
RtSWidzewłódź.

Piłka nożna |1.kolejkaiVligi

Stal Głowno nie dała rady Włókniarzowi
Głowieńscy piłkarze
w pierwszym meczu
nowego sezonu IV ligi
nieznacznie przegrali
na własnym stadionie
z zelowianami.

stal GłoWno
1 (1)
Włókniarz zelóW 2 (2)
Bramkę dla Stali zdobyłw17min.
Dominiktomczyk.

Wielkie zamieszanie związane z awansem Stali Głowno do
IV ligi na szczęście skończyło się szczęśliwie dla głownian.
Po wygranych barażach podopieczni trenera Marka Pawlaka
mieli niewiele czasu, by w spokoju przetestować swoją formę
i nowych zawodników. Inauguracyjne spotkanie Stali w IV lidze rozegrane zostało w sobotę,
15 sierpnia na stadionie przy ul.
Kopernika 37. Niestety miejscowa publiczność nie wróciła do
domów w dobrych humorach,
bowiem głownianie przegrali
z Włókniarzem Zelów 1:2.
Gospodarze rozpoczęli kampanię 2015/2016 w IV lidze
w najgorszy możliwy sposób.
Już w 1 min. Włókniarz objął
prowadzenie. Po akcji lewą stro-

WOJCieChPOŻaRLik

Stal: Chrobak – a. Gibała (w 80
min.knys),e.ignatowski,a.tomczyk, kluska – nowak (72 aleksy
Waśkiewicz) – P. ignatowski, Florczak,Mospinek(64M.Suchenek),
antoni Waśkiewicz (46 Szubert) –
D.tomczyk.

Damian Nowak (przy piłce) tym razem nie był tak dobrym dyrygentem Stali Głowno,bypoprowadzićjądozwycięstwa.

ną i dośrodkowaniu w pole karne zawodnik gości zdołał umieścić piłkę w siatce. Głownianie
nie załamali się po stracie szybko straconej bramki i już chwilę
później mogli wyrównać. Bramkarz Zelowa w świetny sposób
obronił jednak uderzenie Dominika Tomczyka, a dobitka Antoniego Waśkiewicza okazała się
nieskuteczna.

Od pierwszych minut spotkanie toczone było w szybkim tempie i obfitowało w wiele sytuacji podbramkowych. W 12 min.
świetną okazję na gola mieli goście, ale na szczęście jeden z zawodników Włókniarza nie wykorzystał sytuacji sam na sam. Po
kwadransie gry stadion w Głownie wybuchł z radości. Po złym
wybiciu bramkarza Włókniarza

głownianie przejęli piłkę, a całą
akcję po znakomitym podaniu
od Tomasza Florczaka wykończył Dominik Tomczyk.
Stal chciała pójść za ciosem
i w 20 min. powinna wykorzystać
swoją szansę. W dogodnej sytuacji nieznacznie nad poprzeczką
przestrzelił jednak Patryk Ignatowski. Zamiast 2:1 dla gospodarzy w 22 min. padła bramka dla

Zelowa. Napastnik gości wykorzystał niezdecydowanie w szeregach obronnych gospodarzy
i pierwszy dopadł do górnej piłki, po raz drugi pokonując tym
samym Marcina Chrobaka. Do
końca pierwszej połowy podopieczni trenera Marka Pawlaka mieli inicjatywę, ale nie zdołali po raz drugi doprowadzić do
wyrównania.

W drugiej odsłonie więcej
z gry mieli z początku zelowianie. Dobrze w bramce spisywał się jednak Chrobak, który przedłużał nadzieje kolegów
na korzystny wynik. Im bliżej
końcowego gwizdka tym coraz
częściej Stal gościła w polu karnym Zelowa. Głownianie długo nie mieli jednak pomysłu na
sforsowanie defensywy gości.
Dopiero w ostatniej minucie
gospodarze mieli piłkę meczową jednak jej nie wykorzystali. Po ogromnym zamieszaniu
w polu karnym Włókniarza jeden z zawodników Stali trafił
piłką w słupek.
Podopieczni trenera Marka
Pawlaka nie będą wspominać
miło swojego pierwszego spotkania w IV lidze. Beniaminek
z Głowna ma niezwykle trudne
zadanie, bowiem w tym sezonie o utrzymanie będzie ciężej
niż kiedykolwiek. W przyszłym
roku udział w rozgrywkach
będą miały zagwarantowane
drużyny jedynie do 8. miejsca,
dlatego tak ważne jest zdobywanie punktów od samego początku.
Porażka z Zelowem boli tym
bardziej, że Stal przy odrobinie
więcej szczęścia mogła to spotkanie nawet wygrać.
Głowieńscy piłkarze w najbliższy weekend zmierzą się na
wyjeździe z Jutrzenką Wartą.
Spotkanie w ramach 3. kolejki
IV ligi odbędzie się w niedzielę, 23 sierpnia o godz. 17:00.
W środę, 19 kwietnia beniaminek z Głowna grał z LKS-em
Rosanów, co opiszemy w kolejnym wydaniu Wieści.
wp
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Lekkoatletyka|eyOF

Jeździectwo|MistrzostwaeuropyDzieci

Wiktoria Głowacka z brązowym
medalem Mistrzostw Europy!

Angelika Woźniak rzucała dla
Jaśka Łazińskiego
Udział głowieńskiej lekkoatletyki Angeliki Woźniak podczas
Europejskiego Festiwalu Młodzieży w Gruzji można uznać za
udany nie tylko z powodu dobrego wyniku sportowego zawodniczki UKS Błyskawica Domaniewice.
Podopieczna trenera Mieczysława Szymajdy w stolicy Gruzji
chciała zaprezentować się z jak
najlepszej strony i rzucić młotem
dalej niż kiedykolwiek dla 5-letniego Jaśka Łazińskiego.
Nastolatka z Głowna spotkała się ze swoim przyjacielem
w Domaniewicach w niedzielę,
16 sierpnia po powrocie do Polski z najważniejszej dla siebie tegorocznej imprezy, w której zajęła 5. miejsce.
W spotkaniu oprócz Angeliki
i Jasia udział wzięła także jego
mama Agnieszka oraz trener
Mieczysław Szymajda z grupą
najmłodszych adeptów lekkoatletyki. Po spotkaniu szkoleniowiec
UKS Błyskawica Domaniewice przeprowadził inauguracyjne
zajęcia rzutu młotem dla dzieci,
a pierwszym który wziął w nich
udział był najmłodszy, 5-letni Jasiek Łaziński.
Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem trenera Mieczysława

Kolejny znakomity sukces odniosła mieszkanka Gminy Stryków Wiktoria Głowacka. Po
sukcesie w Mistrzostwach Polski tym razem strykowska zawodniczka już jako reprezentantka Polski w dniu 13 sierpnia
br. na koniu Aronia wywalczyła
drużynowo brązowy medal jeździeckich Mistrzostw Europy
Dzieci w austriackim Wr Neustadt.
Młodzi biało-czerwoni wystąpili w składzie Dalia Lehmann,
Filip Lewicki, Aleksandra Bolko
oraz Wiktoria Głowacka. Podopieczni trenera Rudigera Wassibauera po pierwszym konkursie mieli na swoim koncie 5 pkt.
Później znakomite dzieci polskiego jeździectwa bez błędów
pokonały oba nawroty Pucharu Narodów. Decydująca o brązowym medalu okazała się rozgrywka z reprezentacją Włoch,
ale dzięki bezbłędnej i szybkiej jeździe Filipa Lewickiego
i Aleksandry Bolko Polska zajęła 3. miejsce.
W Mistrzostwach Europy Dzieci rywalizowały 22 reprezentacje. Triumfowała ekipa Niemiec, srebro trafiło do
Wielkiej Brytanii. Sukces Polski
w tak prestiżowej imprezie jest
niezwykły i historyczny dla polskiego jeździectwa, dlatego brawa należą się nie tylko samym
zawodnikom i trenerom, ale także rodzicom, którzy zagrzewali dzieci do walki. Cieszmy się,
że w Strykowie mamy talent
na skalę europejską, a wkrótce
może i światową.
wp
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1.niemcy(Carstensen,ahlmann,Roth,
2.Wielkabrytania(bussey,Lunn,Fletcher,
tutt)
3. Polska (Lehmann, Głowacka, Lewicki,
Bolko)

5.Francja(Mellec,burnouf,borel,klein)

Szymajdy, ale w tym wieku mają
charakter czysto zabawowy.
Sprowadzone do klubu młoty
o wadze 350 g są gumowe i całkowicie bezpieczne i mają służyć
przede wszystkim zachęceniu
dzieci i młodzieży do uprawiania
lekkoatletyki.
Jak podkreśla trener Mieczysław Szymajda w początkach
pracy z dziećmi najważniejsze
jest odciągnięcie ich od kontrowersyjnych rozrywek i wyrobienie w nich aktywnego trybu
życia, promocji zdrowia i świadomości własnego ciała. Kreowanie
talentów sportowych zaczyna się
dopiero w wieku kilkunastu lat,
a na etapie wczesnodziecięcym
ma to tylko drugorzędne znaczenie.
wp

Pyrrusowe zwycięstwo
Błękitnych Dmosin

bockmann)

barbadoro)

Trener mieczysław Szymajda
uczyrzucaćmałegoJaśka.

Piłka nożna |baraże,Vliga

Children European Championship:

4.Włochy(Casadei,Polizzi,bertolucci,

WOJCieChWieteSka
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Brązowi medaliści mistrzostw Europy z reprezentacji Polski, od lewej: DaliaLehmann,FilipLewicki,trener
RudigerWassibauer,aleksandrabolkooraztrzymającabiało-czerwonąflagę,strykowiankaWiktoriaGłowacka.
Wielkaradośćpolskiejekipyjestzrozumiała,bowiemdlanaszegokrajubyłtohistorycznysukces.

PROGNOZA POGODY|20.08.2015–26.08.2015
SYTuACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodękształtowaćbędziepogodnyukład
wyżowyzcentrumnadbałtykiem.
napływabardzociepłaisuchamasapowietrza.
CZWARTEK – PiąTEK:
Słonecznie,bezchmurnie,okresami
zachmurzeniemałe,bezopadóworazciepło.
Widzialnośćdobra.
Wiatrwschodni,słaby,okresami
doumiarkowanego,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+23st.Cdo+24st.C.
temp.minwnocy:+12st.Cdo+11st.C.

Piłkarze Dmosina ambitnie
walczyli do końca o awans
do klasy okręgowej,
ale ich nadzieje pogrzebali
w miniony weekend
gracze Startu Łódź.
Błękitni
exPom

3 (2)
1 (1)

Bramki dla Błękitnych: Górski,
kotlarekorazRubacha.

We wtorek , 12 sierpnia na stadionie w Dmosinie piłkarze Błękitnych rozegrali być może jedno
z ważniejszych spotkań w historii
klubu. Podopieczni trenera Dawida Ślązaka w drugim spotkaniu grupy barażowej o awans do
V ligi wygrali z Expom Krośniewianką Krośniewice 3:1. Błękitni na kilka dni przedłużyli swoje
nadzieje na awans do okręgówki,
jednak w sobotę marzenia odebrał im Start Łódź.
By zachować jakąkolwiek
szanse na awans po porażce
w Łodzi ze Startem Błękitni musieli bezwzględnie pokonać przyjezdnych z Krośniewic. Po dobrej grze w pierwszej odsłonie
gospodarze prowadzili 2:1 po

trafieniach Marcina Górskiego
i Cypriana Kotlarka. Krośniewianka odpowiedziała jednym
trafieniem, ale na więcej gości nie było już stać. Po zmianie
stron dla Błękitnych strzelił Dominik Rubacha, dzięki czemu
Dmosin wyprzedził w wirtualnej
tabeli Start i przynajmniej do soboty mógł czuć się liderem grupy
barażowej. Podopieczni trenera
Dawida Ślązaka zdołali utrzymać
taki rezultat do końca, co mogło
mieć olbrzymie znacznie dla losów dalszej rywalizacji o awans.
Niestety kilka dni później
wszystkie marzenia prysły jak
bańka mydlana, gdy swój ostatni mecz wygrał Start Łódź. Łodzianom
wystarczył
remis
do awansu, ale i tak pokonali
w Krośniewicach gospodarzy 1:0
i z kompletem punktów uzyskali
promocję do V ligi. Błękitni pozostają zatem w A-klasie, gr. II
na kolejny rok, ale z taką postawą
piłkarze Dmosina już w tym sezonie mogą zdobyć mistrzostwo
i awansować do klasy okręgowej.
wp
1.Startłódź

2

6

3-1

2. Błękitni Dmosin

2

3

4-3

3.expomkrośniewice

2

0

1-4

PONiEDZiAŁEK – WTOREK – ŚRODA:
Słonecznie,zachmurzeniemałe,okresami
umiarkowane,bezopadóworazbardzociepło.
Widzialnośćdobra.
Wiatrwschodniipołudniowo-wschodni,
słabyiumiarkowany,3-7m/s.
temp.maxwdzień:+25st.Cdo+27st.C.
temp.minwnocy:+15st.Cdo+13st.C.

PROGNOZA BiOmETEOROLOGiCZNA
Pogodanaogółkorzystniewpływaćbędzie
nanaszesamopoczucie.Dobrasprawność
psychofizycznaifizyczna.
biuROMeteOROLOGiCZneCuMuLuS

G

błękitniDMOSin/Fb

SOBOTA – NiEDZiELA:
Słonecznie,zachmurzeniemałe,
bezopadóworazbardzociepło.
Widzialnośćdobra.
Wiatrwschodni,słaby,2-4m/s.
temp.maxwdzień:+25st.Cdo+26st.C.
temp.minwnocy:+13st.Cdo+12st.C.

Piłkarze Błękitnych krótko cieszyli się ze zwycięstwanadexpom.
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motocross|MistrzostwaPolski,CrossCountry

Pracowity weekend strykowskich riderów
W dniach 15-16 sierpnia zawodnicy sekcji
motocrossowej Zjednoczonych Stryków wzięli
udział w kolejnych zawodach z cyklu Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski.

W zawodach quadówstartujetakżestrykowiankaagataStefaniak.

wiem obaj zawodnicy zgromadzili taką samą liczbę punktów
w dwóch przejazdach.
Nic do zarzucenia nie może
mieć sobie jedynaczka w ekipie
Strykowa Agata Stefaniak, która
w klasie Quad 2K Junior zajęła
miejsce tuż za podium. Strykowianka pechowo nie została sklasyfikowana w pierwszym biegu,
co uniemożliwiło jej skuteczną
walkę o czołowe miejsca w indywidualnym zestawieniu całych
zawodów. W drugim biegu Stefaniak pokazała jednak, że należało jej się miejsce na podium, bowiem zajęła 3. miejsce. Było to
jednak zbyt mało, by wyprzedzić
pozostałych rywali. Wygrał Kacper Wójcik z TM Drogbud Cross
ATV Piła, przed Karoliną Kowalkiewicz z KM Szczecin i Mariuszem Siejką z ATV Racing Team
Kielce.
Dzień później, w niedzielę, 16
sierpnia w Lidzbarku Warmińskim odbyła się kolejna runda
Mistrzostw Polski w Motocrossie. Najlepsi zawodnicy w kraju

WOJCieChPOŻaRLik

pozwoliło mu również wskoczyć
na drugi stopień podium w klasyfikacji indywidualnej zawodów.
Trzecie miejsce zajął Krzysztof
Buczkowski z miejscowego Motoklubu Oborniki.
Świetnie w klasie Quad Masters spisał się także Dariusz Popławski. Zawodnik sekcji motocrossowej
Zjednoczonych
Stryków był bardzo bliski zwycięstwa i do pierwszego Dariusza
Bilińskiego z Motoklubu Oborniki stracił jedynie 2 pkt. Strykowianin pechowo przegrał także 2.
miejsce, ustępując Mirosławowi
Wojnowskiemu z ATV Racing
Team Kielce jedynie gorszym
najlepszym wynikiem dnia, bo-

WOJCieChPOŻaRLik

W niedzielę w Obornikach odbyła się XIII i XIV Runda Pucharu Polski w Cross Country. Do
rywalizacji przystąpili zawodnicy z całego kraju w aż 8 klasach:
Quad Open, Quad Masters, Quad
2K Junior, Masters, Junior 85,
Senior 1, Junior oraz Senior 2.
Strykowskich
zawodników
mogliśmy podziwiać w trzech z
nich. Największy sukces odniósł
Dawid Popławski. Strykowianin
zajął 2. miejsce w klasie Quad
Open, ustępując jedynie Patrykowi Gawronowi z TM Drogbud
Cross ATV Piła. Zawodnik Zjednoczonych w pierwszym wyścigu był trzeci, a w drugim uplasował się za plecami Gawrona, co

najlepsizawodnicy
wkrajuwalczyli
obezcennepunktydo
zdobyciatytułuMistrza
PolskiwLidzbarku
Warmińskim.

Powietrzne popisy z udziałem zawodników Zjednoczonych możnaoglądaćnatorzewStrykowie.

walczyli o bezcenne punkty do
zdobycia tytułu Mistrza Polski
w 5 klasach: MX2 Junior, MX2,
MX Kobiet, MX Open oraz MX
Masters. Na starcie nie zabrakło
również obcokrajowców z Niemiec, Hiszpanii, Rosji oraz reprezentantów
Zjednoczonych
Stryków z ekipy Zbigniewa Orłamowskiego, którzy pojawili się
w Lidzbarku Warmińskim w
trzyosobowym składzie.
W klasie MX2 wystartowało dwóch zawodników Strykowa. Do pierwszej dziesiątki załapał się Konrad Góralczyk, który
na motocyklu KTM zgromadził
61 pkt. i zajął 10. miejsce. Drugi

z zawodników Zjednoczonych
Karol Góralczyk uplasował się
niewiele dalej i z dorobkiem 53
pkt. był trzynasty. Niezwykle zacięta walka toczyła się o zwycięstwo. Jakub Barczewski z Człuchowskiego
AutoMotoKlubu
Poltarex oraz Gabriel Chętnicki
z LKS Jastrząb Lipno zgromadzili taką samą liczbę 94 pkt., ale
o zwycięstwie tego pierwszego
zadecydował lepszy czas przejazdu. Na najniższym stopniu podium stanął Damian Bykowski
z PSM Off Road Białystok.
Sporo do powiedzenia w klasie
Masters miał po raz kolejny Sławomir Milczarek. Strykowianin

znów uplasował się w ścisłej czołówce i z dorobkiem 69 pkt. zajął
6. miejsce. Najlepszy tego dnia
był bezsprzecznie Jacek Olszewski z LKS Jastrząb Lipno, który
na swojej maszynie marki Honda
zgromadził maksymalną liczbę
100 pkt. Drugi z 88 pkt. był Waldemar Lonka, a trzeci z dorobkiem 80 pkt. Mirosław Kowalski
– obaj z Człuchowskiego AutoMotoKlubu Poltarex.
Strykowscy motocrossowcy
przygotowują się teraz do dalszej
części sezonu i występów w kolejnych rundach Mistrzostw Polski i Pucharu Polski MX oraz
Cross Country.
wp

Mroga Trophy już w tą sobotę

Młodzicy Strykowa w paszczy lwa

Start uczestników jubileuszowej XV edycji ekstremalnego spływu kajakowego Mroga
Trophy 2015 odbędzie się już
w najbliższą sobotę, 22 sierpnia. Punktualnie o godz. 11:00
na moście na rzece Mrodze przy
drodze prowadzącej w kierunku Borek w Gminie Dmosin do
walki na trasie długości 5 km
200 m ruszy pierwsza dwuosobowa załoga.
Rywalizacja w Mroga Trophy
toczy się nie tylko o nagrody
i pamiątkowe medale, ale także o pokonanie własnych słabości, przekroczenie granic
możliwości organizmu oraz niezapomniane wrażenia i ogromną
satysfakcję z pokonania spływu.
Na kajakarzy czeka pojedynek
nie tylko z nurtem Mrogi, ale także z bujną roślinnością, tarasującymi drogę drzewami oraz przeszkodami przygotowanymi przez
bytujące na rzece bobry.
Na starcie spływu w ubiegłych latach stawało rokrocznie kilkanaście załóg z różnych

Grupa młodzików LUKS
Dwójki Diesel Truck Stryków
szykuje się do kolejnej ważnej
imprezy. Tym razem podopieczni trenerów Mirosława Pożarlika
i Wojciecha Pożarlika w sobotę,
22 sierpnia wystąpią w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w kolarstwie torowym.
Zawody organizowane przez
Okręgowy Związek Kolarski
w Łodzi odbędą się na torze
KS Społem przy ul. Północnej
36 w Łodzi. Na starcie pojawią się najlepsi młodzi zawodnicy z województw łódzkiego,
podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Zwycięzcy zostaną mistrzami w kolarstwie
torowym dla poszczególnego
województwa.
Na łódzkim obiekcie pojawią
się także strykowianie pod opieką trenera Wojciecha Pożarlika.
Do zawodów zgłoszonych została trójka zawodników LUKS
Dwójki: Wojciech Boncela,
Kacper Michalak i Wiktor Sasin.

uczestnicy tegorocznego spływu mroga Trophyzniecierpliwością
wyczekująstartudospływu.

miejscowości. W tym powinno być podobnie. Kibice będą
mogli oklaskiwać uczestników
spływu na mecie, która usytuowana zostanie tradycyjnie na
przystaninadzalewemMrożyczka
w Głownie. Przewidywana godzina zakończenia spływu oscyluje w okolicach 14:00. Cała
impreza towarzyszyć będzie organizowanym w tym dniu obchodom Święta Miasta, więc

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.

w oczekiwaniu na przybycie
wszystkich uczestników kibice
z pewnością nie będą się nudzić,
korzystając z przygotowanych na
tę okazję licznych atrakcji.
Organizatorem spływu kolejnej edycji Mroga Trophy 2015
w ramach programu Rodzinnej Re-Kreacji jest Gmina Miasta Głowno przy współpracy
z Miejskim Zakładem Komunalnym w Głownie.
wp

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.
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Kajakarstwo|Spływ

Zawodnicy LuKS Dwójki Diesel Truck Stryków, od lewej:Wiktor
Sasin,Wojciechboncela,kacperMichalakiMiłoszChojnacki.

Wszyscy wystartują w czterech konkurencjach: 250 m ze
startu zatrzymanego, sprintach,
2000 m w jeździe drużynowej na
czas oraz wyścigu punktowym.
Oprócz chłopców w szranki staną także dziewczęta, które
z kolei ścigać się będą w nieco
innym zestawieniu: 250 m ze
startu zatrzymanego, sprincie
drużynowym, 1000 m w jeździe

indywidualnej na czas oraz wyścigu punktowym.
Pierwsze starty zaplanowano na godz. 12:00. Młodym zawodnikom Strykowa przyda się
wsparcie w paszczy lwa, bowiem rywalizacja zapowiada się
bardzo ciężko, szczególnie przeciwko miejscowym zawodnikom z Klubu Sportowego Społem Ulisse Central Łódź.
wp

Ogłoszenia drobne przyjmowanesąosobiście
wbiurzeogłoszeń,punktachwymienionych
nastronie28,atakżeprzezstronęinternetową:www.
lowiczanin.info
Druk: SeReGniPRintinGGROuPSp.zo.o.
03-796Warszawa,ul.Rzymska18a.
nakładkontrolowanyWieścizGłownaiStrykowa
2.390egz.
nakładkontrolowanywrazzwydaniemgłównym
(nowyłowiczanin):11.010egz.
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Siatkówka plażowa|MistrzostwaPolski

Kacper Kujawiak znów zachwycił

KALENDARZ
imPREZ
SPORTOWYCH

Kolejny wielki sukces głowieńskiego Mistrza
Świata. Tym razem Kacper Kujawiak i Michał
Bryl zdobyli srebrne medale Mistrzostw Polski
w siatkówce plażowej.

WWW.WkSCZaRni.PL

plażowym parę Michał Kędzioła
– Jakub Szałankiewicz. Niestety
pierwszy mecz poszedł zupełnie
nie po myśli Kujawiaka i Bryla, którzy przegrali wyraźnie 0:2
oba sety do 14.
Później było już jednak tylko
lepiej. Choć głownianin ze swoim kolegą zostali przeniesieni na
prawą stronę drabinki to jednak
przeszli przez nią jak burza. Najpierw przyszło spotkanie z braćmi z Wrocławia Adamem i Romanem Andrysami. Kujawiak
i Bryl opanowali jednak emocje
po nieudanym początku i pewnie wygrali 2:0, kolejno do 19
i do 15. Kolejne spotkania toczyły się o coraz większą stawkę.
O wejście do dwunastki głownianin w parze z Michałem Brylem walczyli z kolegami z klubu
RCS Czarni Radom Bartkiem
Malcem i Bartłomiejem Kiernoz. W takim samym stosunku
jak poprzedni pojedynek wygrał
duet Kujawiak/Bryl.
Znacznie większe emocje
zaczęły się od kolejnego meczu przeciwko Adamowi Parcej
i Mateuszowi Radojewskiemu.
W pierwszym secie gra toczyła się długo na przewagi, ale na
szczęście duet Czarnych okazał się lepszy i wygrał do 27.
W drugiej partii zniechęceni rywale kompletnie odpuścili i Kacper Kujawiak z Michałem Brylem po zwycięstwie do 12 mogli

Głownianin Kacper Kujawiak (z prawej)wparzezMichałembrylemsąrazemniemalniedopokonania.

kaCPeRkuJaWiak/Fb

W dniach 13-16 sierpnia
w Krakowie odbyła się najważniejsza krajowa impreza, na którą zjechali się najlepsi zawodnicy w Polsce. Turniej Mistrzostw
Polski już dawno nie miał tak
silnej obsady, a główni faworyci
Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel to Olimpijczycy z Londynu,
gdzie pechowo zajęli 5. miejsce.
W krakowskim Turnieju udział
wzięło jednak znacznie więcej
znakomitych polskich duetów
plażowych, a także znani z występów halowych siatkarze reprezentacji Polski Daniel Pliński
i Maciej Wika. W tak zacnym
gronie z powodzeniem wystąpił głownianin Kacper Kujawiak
w parze niezmiennie z Michałem Brylem. Dwójka zawodników RCS Czarnych Radom gra
ze sobą już cztery lata, a w roku
2012 i 2014 zdobywała tytuły
Mistrzów Świata U-19 i U-21.
Tym razem głownianinowi
przyszło zmierzyć się w walce
o medale Mistrzostw Polski na
seniorskim szczeblu. Od początku droga duetu Kujawiak/Bryl
nie była usłana różami. Młodzi
zawodnicy nic nie obiecywali
przed zawodami, ale znając charaktery obu graczy chcieli już
na starcie pokazać, że trzeba się
z nimi liczyć. W II rundzie po lewej stronie drabinki gracze klubu z Radomia trafili na dobrze
znaną w siatkarskim środowisku

Kacper Kujawiak nie spodziewał się przed mistrzostwami Polski,
żezajdzietakdaleko.Sportprzynosiniekiedywspaniałeniespodzianki.

cieszyć się z wejścia do najlepszej szóstki Turnieju.
W walce o ćwierćfinał głownianin znów musiał stawić czoła Michałowi Kędzioła i Jakubowi Szałankiewiczowi. Para
Kujawiak/Bryl wzięła na szczęście udany rewanż za porażkę
z I rundy i po zaciętym spotkaniu wygrała 2:0, do 18 i do 22.
Walka w ćwierćfinale okazała
się dla głownianina szczęśliwa.
Kolejne zwycięstwo bez straty seta nad Maciejem Kałużą
i Martinem Chiniewiczem zaprowadziła Kujawiaka i Bryla
już do strefy medalowej.
Rywalizacja o wielki finał
była niezwykle emocjonująca
nie tylko ze względu na poziom
sportowy. Grę przerwało załamanie pogody. Kujawiak i Bryl
musieli zmierzyć się z obrońcami tytułu Piotrem Kantorem
i Bartoszem Łosiakiem, którzy
otwarcie przyznawali, że przyjechali do Krakowa po złoto. Na
drodze stanęli im jednak młodzi
gniewni z głownianinem na czele. Duet Czarnych Radom po porażce w pierwszym secie do 18
nie poddał się i w kolejnych partiach dał prawdziwy popis siatkarskich umiejętności, wygrywając do 15 i tie-breaka do 10.
Niespodziewanie, aczkolwiek
zasłużenie Kacper Kujawiak
i Michał Bryl dostali się do Finału Turnieju Orlen Mistrzostw
Polski w siatkówce plażowej
w Krakowie. W walce o złoto
po drugiej stronie siatki stanęli znakomici Grzegorz Fijałek
i Mariusz Prudel. Spotkanie finałowe miało nie mniej dramatyczny przebieg jak mecz półfinało-

Szkółka kolarska ruszy znów we wrześniu

G

w okresie kwiecień-czerwiec
uruchomiona została szkółka
kolarska dla klas IV-VI szkół
podstawowych.
Od września ruszy kolejny nabór. Zajęcia odbywać się
będą 2 razy w tygodniu, a po
odbyciu określonej liczby zajęć

bryl–Michałkędzioła/JakubSzałankiewicz14:21,14:21
i runda po prawej stronie drabinki: kacper kujawiak/Michał
bryl – Roman andrys/adam andrys21:19,21:15



 O wejście do dwunastki po
prawej stronie drabinki: kacper
kujawiak/Michałbryl–bartekMalec/bartłomiej kiernoz 2:0 (21:19,
21:15)
 O wejście do ósemki po prawej stronie drabinki: adam Parcej/MateuszRadojewski–kacper
kujawiak/Michał bryl 0:2 (27:29,
12:21)
 O wejście do szóstki po prawej
stronie: kacper kujawiak/Michał
bryl–Michałkędzioła/JakubSzałankiewicz2:0(21:18,24:22)

ćwierćfinały:MaciejRudol/Maciejkosiak–DominikWitczak/łukaszkaczmarek2:0(21:12,24:22),
Maciej kałuża/Martin Chiniewicz
–kacperkujawiak/Michałbryl0:2
(22:24,14:21)



Półfinały: Mariusz Prudel/GrzegorzFijałek–MaciejRudol/Maciej
kosiak 2:0 (21:13, 22:20), Piotr
kantor/bartosz łosiak – kacper
kujawiak/Michał bryl 1:2 (21:18,
15:21,10:15)



mecz o 3. miejsce: Piotr kantor/bartoszłosiak–MaciejRudo/
Maciejkosiak2:0(27:25,24:22)



Finał: Mariusz Prudel/Grzegorz
Fijałek – kacper kujawiak/Michał
bryl2:1(23:25,21:17,15:9)


ii runda po lewej stronie drabinki: kacper kujawiak/Michał



NiEDZiELA, 23 SiERPNiA:
 godz.09:00,kortytenisoweprzy
ul.kopernika45wGłownie,Finał
Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Głowna,
 godz. 10:00-15:00, boisko 2
i 3 Miejskiego Ośrodka Sportu
iRekreacjiprzyul.Wschodniej2
w Zgierzu, Wojewódzki Turniej
Piłki Nożnej "6" Stop AA,
 godz. 13:00, stadion przy ul.
Milionowejwłodzi,1. kolejka A-klasy, gr. ii:ukSSMSłódź–kS
Gozdów,
 godz. 14:00, stadion im. Mirosława koprowskiego przy
ul. brzezińskiej 24 w Strykowie,
1. kolejka rozgrywek A-klasy,
gr. ii: Zjednoczeni ii Stryków
–SportPerfectłódź,
 godz. 17:00, stadion przy ul.
Deczyńskiego3wWarcie,3. kolejka rozgrywek o mistrzostwo
iV ligi: MkS Jutrzenka Warta
–StalGłowno,
 godz. 17:00, Stadion Leśny
w Dmosinie 2, 1. kolejka A-klasy, gr. ii:błękitniDmosin–GLkS
Sarnów,
 godz.17:00,boiskowSwędowie
przyul.Głównej,1. kolejka A-klasy, gr. ii:huraganSwędów–kobraLeźnicaWielka.
ŚRODA, 26 SiERPNiA:
godz.17:30,boiskowDobieszkowie66,i Runda Puchar Polski
Okręgu Łódzkiego: Powstaniec
Dobra–StalGłowno.



PiąTEK, 28 SiERPNiA:
godz. 10:00, stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
przyul.Wschodniej2wZgierzu,
mistrzostwa Polski młodzików
w łucznictwie.



RekLaMa
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Zbliża się koniec wakacji, a to czas, gdy ponownie na poszukiwanie talentów kolarskich na terenie
Gminy Stryków i Gminy Głowno do szkół wybiorą się trenerzy LUKS Dwójki Stryków.
W tym roku po raz pierwszy

wy. Od początku Kujawiak/Bryl
postawili wszystko na jedną kartę, co przyniosło skutek. Z każdą
udaną akcją mniej doświadczeni zawodnicy nakręcali się coraz
bardziej i zdołali wygrać seta do
23. W drugiej odsłonie faworyci zostali postawieni pod ścianą,
bowiem walka długo toczyła się
punkt za punkt. W końcówce lepiej radzili sobie jednak Fijałek
i Prudel, którzy wygrali do 17
i tym samym doprowadzili do
remisu. Decydujący tie-break
był niestety popisem olimpijczyków z Londynu, którzy wygrali
go do 9 i zgarnęli tym samym tytuł Mistrzów Polski.
Kacper Kujawiak i Michał
Bryl wywalczyli pierwsze medale MP w seniorskiej karierze. W finale głownianin pokazał się z jak najlepszej strony,
ale zarówno on jak i jego kolega
z zespołu nie byli w stanie zatrzymać bardziej utytułowanych
kolegów z reprezentacji, przynajmniej jeszcze nie teraz. Kacper Kujawiak i Michał Bryl pokazują w tym sezonie, że są
w naprawdę świetnej formie, bowiem mają za sobą m.in. triumf
w Turnieju Lotto Plaża Wolności, a także ćwierćfinał na międzynarodowej arenie podczas
Turnieju World Tour w chińskim
Fuzhou. Mistrzowie Świata
U-19 i U-21 są głodni kolejnych
wielkich sukcesów. Duet Kujawiak/Bryl przygotowuje się teraz do Mistrzostw Europy U-22,
które w dniach 27-30 sierpnia
odbędą się w Portugalii.
wp

SOBOTA, 22 SiERPNiA:
 godz.08:30,boiskadosiatkówki plażowej przy i Liceum Ogólnokształcącym,ul.bonifraterskiej
3włowiczu,3. Turniej Eliminacyjny rozgrywek Otwartych mistrzostw Łowicza w siatkówce
plażowej,
 godz. 11:00, most przy drodze
w kierunku na borki w Gminie
Dmosin, XV edycja spływu kajakowego mroga Trophy 2015,
 godz.12:00,torkolarskikSSpołemprzyul.Północnej36włodzi,
międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików w kolarstwie
torowym, startuje LukS Dwójka
DieseltruckStryków,
 godz.17:00,stadionim.Mirosławakoprowskiegoprzyul.brzezińskiej 24 w Strykowie, 3. kolejka
rozgrywek iV ligi: Zjednoczeni
Stryków – Polonia Piotrków trybunalski.

młodzież otrzyma profesjonalny strój kolarski, kask oraz rower szosowy.
Szczegóły pod numerem telefonu 512-250-468 lub na stronie klubu na Facebooku pod
nazwą LUKS Dwójka Diesel
Truck Stryków.
wp

SOBOTA, 29 SiERPNiA:
godz. 09:00, Park Miejski
wZgierzu,Turniej Street Ball.



