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Gdzie wolno
handlować

na targu w Strykowie. str. 5

oświadczenia
majątkowe

dyrektorów szkół. str. 8-9

Szlachetna Paczka
rusza w Głownie
i okolicach. str. 5

Głowno | Tacy sąsiedzi to skarb. dzięki nim pani ewa Markowska nadal żyje.

Bohaterowie z Targowej
uratowali staruszkę z pożaru
We wtorkowy wieczór, 24 listopada, na ulicy Targowej omal nie doszło do tragedii. Tylko dzięki sąsiedzkiej czujności
i błyskawicznej reakcji, 83-letnia Ewa Markowska cała i zdrowa wyszła z płonącego domu, jeszcze zanim na miejsce dotarła straż
pożarna. Wyprowadził ją sąsiad Paweł Majewski, zaalarmowany przez Wiesława Kowalika, który pierwszy dostrzegł ogień.
eLżBieTa woLDaN
-roMaNowiCz
ela.woldan@lowiczanin.info

Podbiegłem do domu,
drzwi – zamknięte,
okienko od kotłowni
– zamknięte.
– zacząłem łomotać
w te drzwi i szarpać je.

eLżBieTA wOLdAn-ROMAnOwicz

Było przed wpół do dziewiątej
wieczorem, kiedy żona Wiesława Kowalika powiedziała mu, że
kolacja jet gotowa, ale on, zanim
usiadł do stołu, wyszedł do piwnicy po opał, chociaż, jak dziś podkreśla, wcale nie potrzebował tego
robić. Z podwórka przy domu
zauważył w oddali płomienie.
W pierwszej chwili zastanowiło
go, kto o tak późnej porze wypala
śmieci? Poszedł sprawdzić. Jego
działka jest długa i wąska, ogród
ciągnie się ku rzece i sąsiaduje
z kolejnymi, mniejszymi posesjami sąsiadów. Tylna ściana domu

Bohaterowie z Targowej. wiesław Kowalik (po lewej) zauważył ogień i zaalarmował sąsiada Pawła Majewskiego (po prawej), który wyprowadził
sąsiadkę z płonącego domu.

Gmina Głowno | Po sesji rady gminy

Jest zielone światło dla wiatraków
Rada Gminy Głowno zdecydowała jednogłośnie
19 listopada o uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części siedmiu
wsi, czyli dla obszarów, na których będą mogły
powstać farmy wiatrowe.

Uchwała wieńczy rozpoczętą
w 2012 r. procedurę związaną z zamiarami zlokalizowania na terenie
gminy Głowno elektrowni wiatrowych. Inwestor, szwedzka firma
OX2, która w maju 2014 r. przejęła spółkę Greenfield Wind (dewelopera elektrowni wiatrowych),
wstępnie planuje ustawienie do

9 turbin. Firma po dopełnieniu
formalności, m.in. wymaganym
monitoringu przelotów ptaków,
uzyskała pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Łodzi dla planowanej inwestycji. Wystąpiła do władz
gminy o uchwalenie planu miejscowego w najszybszym możli-

wym terminie, ze względu na to,
że dokument ten jest niezbędny
do ubiegania się – w drodze aukcji
ogłaszanej raz w roku przez Urząd
Regulacji Energetyki – o pozwolenie na produkcję i sprzedaż energii.
Sesję zwołano na 19 listopada.
Już wkrótce po otwarciu obrad, na wniosek przewodniczącego
Rady Gminy Głowno Łukasza Łukasika, do porządku wprowadzono
dodatkową uchwałę ws. oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania prze-

inwestor, szwedzka
firma OX2, wstępnie
planuje ustawienie
do 9 turbin.
strzennego gminy Głowno. Konieczność jej podjęcia nałożyło na
samorząd prawo znowelizowane
3 listopada br. Po tej uchwale, w
dalszej części obrad głosowano

nad projektem planu. 12 obecnych
na sesji radnych podniosło rękę za.
Uchwalone jednogłośnie zmiany dotyczą terenów obejmujących
części miejscowości: Mąkolice,
Wola Mąkolska, Jasionna, Dąbrowa, Mięsośnia, Władysławów Popowski i Popów Głowieński.
Zgodną decyzję rady ws.
uchwalenia planu z satysfakcją
przyjęli obecni na sesji przedstawiciele firmy OX2, którzy jednak publicznie nie zabierali głosu
w tej sprawie. Uchwała wejdzie
w życie 14 dni po publikacji
w dzienniku województwa łódzkiego. O szczegółach planowanej
inwestycji wiatrowej, jej lokalizacji i spodziewanym terminie budowy napiszemy w „Wieściach”
za tydzień.
ewr

Ewy Markowskiej przylega bezpośrednio do jego działki, lecz tutaj przejścia między podwórkami
nie ma.
Wejście na posesję pani Ewy
znajduje się od wąskiej odnogi Targowej z drugiej strony. Kiedy więc
zaniepokojony widokiem łuny pan
Wiesław podszedł na tyle blisko,
by zobaczyć, że ogień płonie przy
kominie na dachu sąsiadki, biegiem zawrócił i po chwili razem
z żoną zaczął nawoływać swojego
najbliższego sąsiada, Pawła Majewskiego, który ma okno tuż przy
ich ganku. Małżonkowie krzyczeli w panice: „Paweł! Paweł!”.
Paweł Majewski właśnie oglądał film w telewizji i najpierw,
słysząc wołanie pomyślał, że ktoś
z ulicy wzywa młodszego sąsiada
o tym samym imieniu. Nie spodziewał, się by mogło chodzić
o niego, ale zaalarmował go ton
przerażenia w głosie wołających
osób. Wyjrzał i zrozumiał, że to
jego wzywają państwo Kowalikowie. Krzyczeli „Pani Markowska
się pali!”.
Paweł Majewski niewiele myśląc wybiegł z domu i wąską
uliczką, prowadzącą po jego stronie ku położonym w głębi zabudowaniom, pierwszy dobiegł do
posesji Ewy Markowskiej. Widział płomienie buzujące na dachu przy kominie.
– Okazało się, że brama jest zamknięta, ale tylko na śrubkę, którą wystarczyło przesunąć, żeby
otworzyć.
str. 2

Głowno

Dziwne echo
naszej publikacji
Wydrukowany w poprzednich
Wieściach nasz artykuł o zastrzeżeniach części rodziców w stosunku do zatrudnionego w SP 1
w Głownie księdza katechety spotkał się z dużym zainteresowaniem. Niestety w części było to
zainteresowanie niezdrowe. Jak
się dowiedzieliśmy nieoficjalnie,
w niektórych punktach sprzedaży
„Wieści” były wykupywane przez
jedną osobę co do egzemplarza
– w widocznym celu, by nikt inny
nie zdołał go przeczytać. Dlatego
w dzisiejszych Wieściach drukujemy go jeszcze raz – na str. 43.
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Głowno | Tacy sąsiedzi to skarb. dzięki nim pani ewa Markowska nadal żyje.

Bohaterowie z Targowej
uratowali staruszkę z pożaru
Było jednak ciemno i tego nie
widziałem, więc przeskoczyłem przez bramę. Podbiegłem do
domu, drzwi – zamknięte, okienko od kotłowni – zamknięte – relacjonuje Paweł Majewski – Zacząłem łomotać w te drzwi i szarpać
je. Wtedy z zamka wyleciał klucz,
który był pozostawiony od zewnątrz. Podniosłem go i otworzyłem zamek. Całe szczęście,
że klucz tam był, bo inaczej nie
wiem, jak bym się dostał do środka, musiałbym chyba szybę wybijać, a to nie takie proste.
Wewnątrz, w niedużym pomieszczeniu, pani Markowska
spokojnie leżała pod kołdrą i patrzyła sobie na telewizor. Mówię: „Pani Markowska – trzeba szybko stąd wyjść!”. Troszkę
się na mój widok speszyła i chyba dopiero po chwili mnie poznała. Znalazłem jakieś kapcie
przy łóżku, otuliłem ją kołdrą
i wyprowadziłem do nas. Za mną
przybiegło dwóch sąsiadów i oni
otworzyli bramę, więc kiedy wychodziliśmy, była już otwarta na

eLżBieTA wOLdAn-ROMAnOwicz

dokończenie ze str. 1

Spalony dom. widok z ogrodu państwa Kowalików, poranek 25 listopada.

oścież – opowiada nasz rozmówca.
Dobrze się stało, że brama została otwarta, bo staruszka ma kłopoty z chodzeniem i już w połowie krótkiego odcinka poskarżyła

Dmosin | O policji na sesji

stanu zdrowia przez ekipę Pogotowia Ratunkowego, zabrali staruszkę do siebie.
Na Targową szybko dotarła
straż, wezwana przez synów sąsiadki z kolejnej posesji przy Tar-

Dobra | wypadki na drogach krajowych

Dzielnicowy incognito
Na sesji Rady Gminy Dmosin,
19 listopada, radna Anna Wielec zaproponowała, aby na jedną
z najbliższych sesji zaprosić dzielnicowego zajmującego się gminą
Dmosin z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach. Jej
zdaniem, mało kto w gminie wie,
jak dzielnicowy Krzysztof Jatczak
wygląda.
Wtórował jej inny radny – Stanisław Kowalik. – Dzielnicowy
powinien być znany, a nie jakiś
taki incognito – opisał barwnie.
Wójt Danuta Supera wytłumaczyła radnym, że, zgodnie z policyjnymi wytycznymi, upoważniony
do występowania w imieniu KPP

się sąsiadowi, że dalej nie dojdzie.
Podtrzymywana dotarła jednak do
domu państwa Majewskich. Tam
cichutko siedziała w fotelu, wystraszona. Wkrótce przyjechali do
niej syn z synową i po kontroli jej

Zderzenia w piątkowy poranek

w Brzezinach, np. na posiedzeniach rady, jest tylko komendant,
insp. Cezary Petrus.
Wójt Supera zapewniała jednak, że dzielnicowy Krzysztof Jatczak jest obecny w życiu gminy,
chociażby w roli członka Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Oficer prasowy KPP w Brzezinach, sierż. sztab. Mariusz
Chmiel, twierdzi, że sprawa upubliczniania wizerunku dzielnicowych jest obecnie przedmiotem
dyskusji na szczeblu Komendy
Wojewódzkiej. Na razie nie ma
w tej sprawie wiążących ustaleń.
kl

Do dwóch wypadków, które zablokowały drogi krajowe nr
14 i 71, doszło w piątek, 20 listopada, w rejonie Dobrej. Najpierw
o 5.00, na skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej z drogą krajową nr 14
Skoda Oktavia zderzyła się z tirem, a dwie godziny później do
zderzenia dwóch osobówek doszło w obrębie skrzyżowania ul.
Wodnej i drogi krajowej nr 71.
Do pierwszego wypadku doprowadziła nieostrożność kierowcy samochodu osobowego, 57-letniego mieszkańca Zgierza, który,
chcąc przejechać z Dobrej w stronę Michałówka, nie ustąpił pierwszeństwa poruszającemu się drogą

krajową nr 14 tirowi, kierowanemu przez 44-letniego mieszkańca woj. śląskiego, w wyniku czego doszło do zderzenia bocznego
obydwu pojazdów. Do szpitala trafił poszkodowany pasażer Skody.
Następnie, o godz. 7.10, do wypadku doszło w obrębie skrzyżowania ul. Wodnej w Dobrej z trasą
krajową 71, w okolicy magazynu Castorama. Zderzyły się Honda Civic i Skoda Fabia. 40-letni
mieszkaniec gm. Stryków jadąc
Skodą Fabią w kierunku Sosnowca zderzył się z jadącą lewym pasem Hondą Civic kierowaną przez
33-letniego mieszkańca Łodzi.
40-latek trafił do szpitala.
ljs

KRONIKA POLICYJNA | 18.11.2015 – 23.11.2015
Głowno i okolice
 18 listopada, około godz. 23.00, w
Głownie na ul. Piłsudskiego nieznany
sprawca skradł z klatki schodowej budynku mieszkalnego przypięty do zawiasów
drzwi wejściowych rower górski o wartości 450 zł, na szkodę mieszkańca pow.
zgierskiego.
 19 listopada, około godz. 21.00, doszło do kolejnej kradzieży roweru. Tym
razem łupem złodzieja padł rower szosowy o wartości 650 zł. złodziej skradł go
ze stojaka na stacji paliw przy ul. Łódzkiej.
Policyjne postępowanie w toku.
 20 listopada w Głownie, ok. godz.
19.00, na ul. Sosnowej doszło do próby
kradzieży Toyoty Land cruiser. z policyjnych ustaleń wynika, że nieznany sprawca, po pokonaniu zamka w samochodzie
zaparkowanym na terenie posesji poszkodowanego, dostał się do wnętrza auta,
gdzie próbował bezskutecznie uruchomić

pojazd, uszkadzając stacyjkę. Postępowanie prowadzi KP w Głownie.
 23 listopada, o godz. 17.35, w Głownie, na drodze krajowej nr 14 kierujący
Vw Polo 37-latek z pow. zgierskiego, jadąc w kierunku Łodzi na oznakowanym
przejściu dla pieszych na odcinku między
dwiema stacjami benzynowymi potrącił
pieszego mężczyznę. Kierujący zaproponował poszkodowanemu pomoc, ale tamten odmówił i oddalił się z miejsca zdarzenia w nieznanym kierunku. Kierujący Vw
sam powiadomił o zdarzeniu Komendę
Powiatową Policji w zgierzu. Trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości poszkodowanego pieszego.

Stryków i okolice
 18

listopada, o godz. 21.10, na ulicy
Starowiejskiej w dobrej, kierujący Vw
Golfem 20-latek z gm. Stryków, jadąc
w kierunku drogi krajowej nr 14, znajdując

się na łuku i chcąc uniknąć zderzenia
z nieznanym pojazdem, który nadjechał
z naprzeciwka i ściął zakręt, zjechał na
pobocze, stracił panowanie nad autem
i uderzył w słup. Młody kierowca Vw nie
doznał obrażeń. Trwają czynności policyjne zmierzające do ujawnienia kierującego
nieznanym pojazdem, który oddalił się
z miejsca zdarzenia.
 18 listopada, o godz. 22.00, przy ul.
Langiewicza w miejscowości dobra nowiny doszło do kradzieży. nieznany sprawca
po wybiciu tylnej szyby w zaparkowanej
Skodzie skradł z wnętrza torbę na laptopa, 20 pendrive’ów, ulotki reklamowe
i dokumenty handlowe. Poszkodowany,
mieszkaniec pow. zgierskiego, wartość
strat oszacował na 1.200 zł.
 21 listopada ,o godz. 20.40, w miejscowości Osse, kierujący Peugeotem 206
36-latek, na wysokości posesji nr 55 potrącił psa, który nagle wbiegł na jezdnię.

zwierzę oddaliło się w nieznanym kierunku. Kierowcy i pasażerowi Peugeota nic
się nie stało.

Dmosin i okolice
 18

listopada, o godz. 19.10, na 377
km autostrady A2 w kierunku na warszawę kierujący Mercedesem Sprinterem
mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego nie zachował bezpiecznej odległości
i uderzył w tył poprzedzającego go samochodu marki Mercedes Benz, kierowanego przez łodzianina. Obydwaj kierujący
byli trzeźwi. Sprawcę ukarano mandatem.
 23 listopada, o godz. 13.50, w Kołacinie doszło do kolizji. Kierujący Renaultem Megane mieszkaniec warszawy na
skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa,
doprowadzając do zderzenia z kierującym Vw Golfem mieszkańcem pow. zgierskiego. Obydwaj kierowcy byli trzeźwi.
Sprawcę ukarano mandatem.

gowej. Przestawili samochody
z ulicy, by zrobić miejsce dla wozów gaśniczych. Strażacy odebrali
wezwanie o 20.26. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z OSP
Głowno i trzy zastępy z JRG-PSP
w Strykowie. Strażacy, którzy gasili płonący budynek, rozwijali linię gaśniczą od ulicy Targowej,
bo jej stumetrowa odnoga, przy
której stoi dom pani Markowskiej, jest zbyt wąska, by mógł w
nią wjechać wóz bojowy. Akcja
zakończyła się o 22.35. W pożarze spłonął dach domu, naruszone
zostały też jego ściany, wykonane
w konstrukcji tzw. warstwowej,
czyli – drewniane, obite różnymi
materiałami.
Jako przyczynę pożaru dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strykowie kpt.
Bartłomiej Tomczuk podał nam
nieszczelność przewodu kominowego.
– Strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby do pożaru doszło kilka godzin później, gdy sąsiedzi by już spali... – usłyszeliśmy
od dowódcy ze Strykowa, pełnego uznania dla postawy sąsiadów
w obliczu zagrożenia.
– My tu mieszkamy jak w ulu,
znamy się od lat, nigdy kłótni między nami nie było, wszyscy się
szanujemy, wszystkich nas bardzo
to poruszyło – powiedziała nam
mama Pawła Majewskiego, kiedy
byliśmy na miejscu w środę rano.
Pani Ewa noc po pożarze spędziła w domu syna Piotra i na razie tam pozostanie. Spała dobrze.

Strach pomyśleć,
co mogłoby się stać,
gdyby do pożaru
doszło kilka godzin
później, gdy sąsiedzi
by już spali...
Całą dramatyczną sytuację o wiele silniej przeżyli jej bliscy, którzy
doskonale zdają sobie sprawę, że
gdyby nie szybka reakcja sąsiadów, mogłoby dojść do tragedii.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni
sąsiadom. Dzięki nim mama żyje,
pan Paweł wyprowadził ją z domu
w momencie, gdy mama nie zdawała sobie jeszcze sprawy, że dom
płonie, leżała oglądając telewizję
– mówi Piotr Markowski i dodaje: – Teraz zastanawiamy się, co
dalej. Czekamy na wizytę rzeczoznawcy w domu mamy. Na pewno
budynek będzie wymagał gruntownego remontu.
***

Bohaterska postawa panów
Wiesława Kowalika i Pawła Majewskiego zasługuje na słowa
uznania. Niech ta szczęśliwie zakończona historia będzie dla nas
wszystkich nauką, że wzajemna
życzliwość, sąsiedzka zgoda, ale
także czujność i gotowość niesienia pomocy, powinny być filarami
życia w każdej społeczności. ewr

Kiełmina | droga krajowa nr 71

O włos od tragedii
Policja prowadzi dochodzenie
zmierzające do ustalenia sprawcy
zdarzenia drogowego, do jakiego
doszło 22 listopada na drodze krajowej nr 71 w Kiełminie.
Około godz. 22.45 kierujący
nieznanym pojazdem, podczas
manewru wyprzedzania dwóch
samochodów marki VW Caddy
z przyczepami lekkimi, zjechał na
przeciwległy pas ruchu, zmuszając poruszającego się nim kierowcę Skody Octavii do gwałtownego
zjechania na prawe pobocze, ce-

lem uniknięcia czołowego zderzenia. Na poboczu kierujący Skodą
35-latek z Łasku utracił panowanie
nad pojazdem, ponownie wpadł na
jezdnię, gdzie zderzył się z obydwoma Volkswagenami. Obyło
się bez poważniejszych obrażeń,
choć do pasażerki jednego z VW
wezwano karetkę, ale kobieta odmówiła hospitalizacji. Udzielono
jej pomocy na miejscu. Pierwszym
VW kierował 38-latek, drugim
40-latek, obydwaj są mieszkańcami pow. pabianickiego.
ewr

Z policji | Ruch drogowy

Popili i pojechali
Wielu nietrzeźwych kierujących samochodami i jednośladami po drogach publicznych
regionu wyłapali policjanci w minionym tygodniu. Zatrzymany 18
listopada, o godz. 19.46, na ul. Sikorskiego w Głownie 27-letni łowiczanin kierujący samochodem
osobowym miał w wydychanym
powietrzu 0,55 mg/litr, czyli ponad 1,1 promila alkoholu. Z kolei
46-letni kierowca Audi B4, zatrzymany 20 listopada, o godz. 8.40,
przy punkcie poboru opłat na autostradzie A2 w Sosnowcu, wydmuchał 0,3 promila.
Następnego dnia, 21 listopada, w Głownie na ul. Kolejowej,
o 10.05 funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu zatrzymali do kontroli 66-letniego rowerzystę z Łodzi, który
„na wydmuchu” miał 0,66 mg/litr

alkoholu, a ponadto złamał ciążący na nim sadowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
Kolejnym amatorem jazdy
po pijanemu okazał się 44-letni mieszkaniec pow. zgierskiego, który 22 listopada, o godzinie 19.38, został zatrzymany przez
policjantów z Głowna na ul. Sikorskiego, kiedy kierował Toyotą
mając w organizmie 1,07 mg/litr,
czyli ponad 2,14 promila alkoholu. Nie dość, że kierował w stanie
nietrzeźwości, to również i on złamał sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
Niechlubnym rekordzistą tygodnia był 28-letni rowerzysta
zatrzymany w Ossem na terenie
gminy Stryków. Podczas kontroli
stanu trzeźwości wydmuchał on
1,25 mg/litr alkoholu, czyli ponad
2,5 promila.
ewr
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Aktualności
Sosnowiec | Młoda dziewczyna, pasjonatka nauki, ponownie doceniona.

Magda Barańska stypendystką Prix Galien
Magda Barańska, pochodząca z Sosnowca
koło Strykowa 19-letnia studentka
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
o której naukowym talencie pisaliśmy już
wielokrotnie, w ubiegłym tygodniu otrzymała
stypendium Prix Galien.
znawania nagrody powstała we
Francji, ale obecnie ma ona już
17 edycji krajowych w Europie,
Ameryce Północnej i Afryce. Od
3 lat konkurs odbywa się również
w Polsce, a w jego kapitule zasiadają wybitne postaci polskiej
medycyny. Nazwa Prix Galien
upamiętnia Klaudiusza Galena,
greckiego prekursora farmacji
i medycyny.

LiLiAnnA JóźwiAK-STASzewSKA

Nagrodę, porównywaną przez
niektórych z Noblem, przyniosło
jej odkrycie mutacji chromosomu,
którego nie rozpoznał jeszcze żaden naukowiec. Magda dokonała
tego mając lat 17, będąc jeszcze
wówczas uczennicą I LO im. M.
Kopernika w Łodzi.
Prix Galien promuje najwybitniejsze osiągnięcia współczesnej
medycyny i farmacji. Idea przy-

Magda Barańska w październiku rozpoczęła studia na medycynie,
jednocześnie planując kolejne staże naukowe.

Głowno

LiLiAnnA JóźwiAK-STASzewSKA

Kabaret Czwarta
Fala na mikołajki

Skromna kapliczka w Osinach liczy sobie już 107 lat.

Dmosin | Obiekty kultu religijnego

Gmina chce sięgnąć
po pieniądze na renowację
kapliczki
Czy ponad stuletnia
kapliczka w Osinach
zostanie uratowana
dzięki dotacjom z Unii
Europejskiej? Mieszkańcy
bardzo by chcieli.
Na październikowej sesji Rady
Gminy Dmosin o możliwość
ubiegania się o unijne pieniądze
na ten cel pytała wójt Danutę Superę sołtys Osin Joanna Nowicka.
Sołtys zainteresowała się sprawą,
słysząc, że w najnowszej długoletniej strategii rozwoju gminy Dmosin przewidziano również m.in.
ochronę dziedzictwa kulturowego. Gmina szacuje swoje potrzeby w tym zakresie na ok. 1 mln zł
i chciałaby na ich pokrycie uzyskać wsparcie unijne z nowego
rozdania PROW.
– Nasza kapliczka pochodzi
z 1908 r., czy jest gdziekolwiek
zewidencjonowana, czy można ją
uznać już jako zabytek? Wszystkim nam bardzo zależy na jej jak

najlepszym wyglądzie, na razie
robimy to społecznie, ale doraźne zabiegi na dłuższa metę już
nie wystarczą. Podczas ostatniego malowania okazało się, że cokół jest już w marnym stanie, ma
mnóstwo pęknięć. Obawiamy się,
czy opady i mrozy nie spowodują, że zacznie się na dobre sypać
– opisała sytuację sołtys Nowicka.
Z odpowiedzi, jakiej udzieliła wójt Danuta Supera, wynika,
że gmina jest gotowa zgromadzić
niezbędna dokumentację dotycząca zarówno tej, jak i wielu innych leciwych kapliczek na terenie gminy Dmosin, po to, by
w kolejnych latach starać się o
pieniądze na ich remont i zagospodarowanie terenu wokół właśnie z dotacji unijnych. Kapliczka
w Osinach znajduje się w gminnej
ewidencji zabytków. – Czekamy
na ogłoszenie naborów PROW.
Jeśli tylko znane będą szczegóły
i terminy konkursów, na pewno
będziemy do nich przystępować
– mówi wójt Supera.
ljs

5 grudnia, o godz. 17.00,
z okazji obchodzonych mikołajek,
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie zaprasza wszystkich na występ
kabaretu Czwarta Fala.
Kabaret Czwarta Fala został założony w 2009 roku w Kielcach
przez trójkę przyjaciół: Mateusza
Lewkowicza, Damiana Lebieda
i Bartłomieja Cedro. Grupa, choć
nie jest może jeszcze bardzo rozpoznawalna, ma za sobą występy
na licznych festiwalach i przeglądach kabaretowych, m.in. na chyba najbardziej znanym w branży
Przeglądzie Kabaretów „Paka”.
Wstęp na program Czwartej
Fali w MOK będzie darmowy. kl

Łódź

Zbiórka
dla bezdomniaków
z Głowna
Jazzowy Chór Wytworni z Łodzi w mikołajki zaśpiewa na rzecz
bezdomnych zwierząt z głowieńskiego przytuliska. Charytatywny koncert odbędzie się 6 grudnia
w teatrze Szwalnia w Łodzi (ul.
Andrzeja Struga 90), o godz.
18.00. Wstęp na niego jest bezpłatny, ale imprezie będzie towarzyszyła zbiórka datków finansowych oraz rzeczowych (koców,
karmy) na potrzeby miejskiego
przytuliska dla bezpańskich psów
i kotów w Głownie.
ewr

Bratoszewice
Strażacy organizują
dzieciom andrzejki
W sobotę, 28 listopada, na sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Nr
2 odbędzie się zabawa andrzejkowa, na którą dzieci z Bratoszewic i okolic zaprasza bratoszewicka jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej. Impreza rozpocznie się
o godz. 10.00 i potrwa do godz.
14.00. Strażacy postarali się o obsługę muzyczną. Będą też wróżby
andrzejkowe i konkursy.
ljs

Tegoroczne Stypendium Prix
Galien dla młodego naukowca Magda Barańska otrzymała
za projekt: „Kliniczne znaczenie duplikacji krótkiego ramienia chromosomu 16 w regionie
16p12.3p13.11”.
Prowadzone
przez licealistkę badania wykazały, że duplikacja może być
odziedziczona od zdrowych rodziców. Wiedza o tym może
uratować życie noworodkom,
bo lekarze maja szansę dokładniej, szybciej i taniej zdiagnozować oraz wyleczyć m.in. przerostowe zwężenie części żołądka
– odźwiernika.
Magda, wspólnie z laureatami
pozostałych kategorii tegorocznej
krajowej edycji konkursu, będzie

walczyć o nagrody International
Prix Galien, który odbędzie się
w przyszłym roku.
Przypomnijmy, że badania nad
zagadnieniami z cytogenetyki już
w ubiegłym roku otworzyły Magdzie drzwi do odbywającego się
w Stanach Zjednoczonych największego na świecie konkursu
w dziedzinie uczniowskich projektów – Intel ISEF. Po drodze zaliczyła ona finał prestiżowego polskiego konkursu naukowego E(x)
plory w Gdyni i zgarnęła stypendia naukowe: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Łodzi,
Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz Burmistrza Strykowa.
ljs

Stryków | wybory sołeckie

Ostatnia tura zebrań zakończona
W tym tygodniu dobiegła końca ostatnia tura zebrań mieszkańców, podczas których od
października na terenie miasta
i gminy Stryków odbywały się
wybory sołtysów i przewodniczących rad osiedli kadencji
2016-2020.
Oto wyniki wyborów na sołtysów i przewodniczących rad
osiedli, które odbyły się w poszczególnych wsiach i osiedlach
począwszy od 6 listopada: Koźle

– Stanisław Miller, Ciołek – Lidia Garus (nowa sołtys), Anielin
– Tomasz Prusinowski, osiedle
Kopernika-Zacisze – Wiesław
Przybysz, Smolice – Damian Perek, Sosnowiec – Ryszard Miśkiewicz, Kalinów – Tadeusz Widalski, Zelgoszcz – Ilona Nowak
(nowy sołtys), Niesułków Kolonia – Piotr Ślęzka (nowy sołtys), osiedle Centrum – Tamara
Barańska-Kiemaczyńska (nowa
przewodnicząca), Osse – Hen-

ryka Gawrysiak, Dobra Nowiny – Krystyna Lamorska, Lipka
– Anna Darnowska, Ługi – Andrzej Janeczko, osiedle S. Batorego – Feliksa Tokarska, Dobieszków – Józef Krzeszewski,
Michałwoek – Andrzej Wysocki, Wyskoki – Andrzej Rożniata, Warszewice – Kazimierz Piotrowski, Kiełmina– Marek Perek
(nowy sołtys), osiedle Wschód
– Bogdan Walczak oraz Sosnowiec Pieńki – Grzegorz Kuna. ljs

Bratoszewice | Przedstawiciele KUL-u w parafii św. Augustyna

Profesorowie odwiedzili
rodzinne strony założyciela uczelni
Na dwa lata przed obchodami
okrągłego, setnego jubileuszu powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w niedzielę, 22
listopada, parafię pw. św. Augustyna w Bratoszewicach odwiedzili rektor oraz wykładowcy tej
uczelni: ks. prof. dr hab. Antoni
Dębiński, ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek oraz dr hab. Magdalena Pyter.
Wzięli oni udział w uroczystej
mszy świętej, która stała się jednocześnie lekcją historii dla starszego i młodszego pokolenia parafian.
Wizyta w Bratoszewicach
przedstawicieli
największej
w Polsce uczelni katolickiej miała w harmonogramie przygotowań do jej wielkiego jubileuszu
szczególne znaczenie. To właśnie

z Bratoszewic pochodził ks. Idzi
Radziszewski (1871-1922), założyciel i pierwszy rektor uniwersytetu, a od blisko 20 lat patron bratoszewickiej szkoły podstawowej.
Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył ksiądz rektor
prof. dr hab. Antoni Dębiński, do
którego należało zarówno słowo
wstępne, jak i kończące nabożeństwo. Homilię wygłosił ks. prof.
dr hab. Stanisław Janeczek, który nawiązał w niej do obchodzonej w tym okresie uroczystości
Chrytusa Króla Wszechświata,
ale również zwrócił się bezpośrednio do młodzieży w kwestii
tak ważnej, jak wybór właściwej
drogi życiowej.
We mszy uczestniczyli także:
prefekt Wyższego Seminarium
Duchownego w Łodzi ks. Paweł

To jest wielki zaszczyt,
że założyciel i pierwszy
rektor tak znamienitej
uczelni urodził się
właśnie tu, na tej ziemi,
w Bratoszewicach
i tu, w naszym kościele
parafialnym, był
chrzczony.
Bogusz, dziekan dekanatu strykowskiego ks. Karol Andrzejczak
oraz ks. prałat Stanisław Banach,
proboszcz parafii pw. św. Jakuba
w Głownie.
str. 9

Stryków | zapal się do działania w zS nr 1

Występy i aukcja dla Kasi Cieślak
Jutro, czyli 27 listopada, w Zespole Szkół Nr 1 w Strykowie,
o godz. 17.00 odbędzie się występ
Zespołu Tańca Współczesnego
Agat oraz aukcja prac plastycznych uczniów. Dochód z imprezy
przekazany zostanie na leczenie

walczącej z nowotworem Katarzyny Cieślak. Będzie to już kolejne charytatywne przedsięwzięcie na terenie pow. zgierskiego,
które ma pomóc w zgromadzeniu sumy 500 tys. zł potrzebnych
na leczenie mieszkającej w Łowi-

czu, ale pochodzącej spod Głowna 30-letniej kobiety, matki 2-letniej Aluni. Do tej pory zebrano
blisko 312 tys. zł. Pieniądze trafiają do Fundacji Rak’n Roll Wygraj Życie, której Kasia jest podopieczną.
ljs
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Aktualności
RZUT OKIEM | O PRAwAcH w PRzedSzKOLU

z SP 1 w Głownie str. 43
Stryków | Rada uchwaliła stawki na rok 2016

Bez rewolucji
w przyszłorocznych
podatkach

MieJSKie PRzedSzKOLe nR 3 w GŁOwnie

Znaczących zmian w przyszłorocznych podatkach
lokalnych nie będzie. Większość stawek
pozostanie na niezmienionym poziomie.
LiLiaNNa jóźwiaK
-STaSzewSKa
lila.staszewska@lowiczanin.info

Ważna sprawa – nasze prawa. Takie hasło towarzyszyło obchodom Ogólnopolskiego dnia Praw dziecka
20 listopada w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Głownie. Tego dnia dzieci z najstarszej grupy dowiedziały się,
czym są prawa i obowiązki, wzięły udział w szeregu edukacyjnych zabaw oraz zapoznały się z prośbami, jakie
kierowane są do Rzecznika Praw dziecka. Przedszkolaki uczyły się też asertywności, wypowiadając słowo „nie”
w oparciu o wiersz „Krzyknij nie!”. oprac. ewr

Gmina Głowno | zmiany w budżecie

Dopompowano oświatę,
by pracownicy szkół dostali pensje
ragrafie „Oświata i wychowanie”
zaproponowała zwiększenie budżetu dokładnie o 196.585,22 zł
(w tym o 160 tys. zł dla szkół podstawowych, 16.500 zł dla gimnazjów oraz 20.085,22 zł na dowóz
uczniów).
str. 11

Aż 196,5 tys. zł trzeba było znaleźć w budżecie gminy
Głowno na ratowanie wynagrodzeń w niedofinansowanej,
jak się okazało, gminnej oświacie.
Uchwała w tej sprawie została podjęta na sesji Rady Gminy
Glowno 19 listopada większością 10 głosów za przy 2 wstrzymujących się. Jej głosowaniu towarzyszyły jednak kontrowersje.
Nie wszystkim spodobało się, że
projekt uchwały nie był wcześniej
przedmiotem prac komisji stałych, bo wprowadzono go do porządku dopiero w ostatniej chwili
i niektórzy nie zdążyli się z nim
szczegółowo zapoznać, otrzymawszy go na dzień czy dwa
przed obradami.
Najpierw więc radny Władysław Mikołajczyk, jeszcze nie
wiedząc, że od uchwalenia za-

proponowanych w ostatniej chwili zmian w budżecie zależy wypłata wynagrodzeń w oświacie
za listopad, zaproponował przeniesienie głosowania nad nimi
na kolejną sesję. Zależało mu, by
została omówiona na komisjach,
ale jego wniosek i jedyny głos za
takim rozwiązaniem przepadł.
Rada większością 7 głosów przy 4
wstrzymujących się zdecydowała
o pozostawieniu projektu uchwały w porządku obrad sesji 19 listopada.
Jej treść i projektowane przesunięcia w budżecie w stosownym punkcie omówiła skarbnik
gminy Cezara Stokowska. W pa-

Rada Miejska 23 listopada
jednomyślnie przyjęła uchwały
w sprawie podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego, przy
1 głosie wstrzymującym przeszedł
podatek transportowy.
W większości stawek podatku od nieruchomości zmian nie
będzie. W kategorii budynków
wyglądają one następująco: od
1 mkw. budynków mieszkalnych
– 0,60 zł, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3 zł, pozostałych,
w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego – 4 zł, zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 7,2 zł. Od budowli
gmina nadal zabierałaby inwestorom 2% ich wartości.
Natomiast stawki podatku od
gruntów to, przypomnijmy: związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej – 0,81 zł,
zajętych pod wodą – 4,10 zł, pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł oraz zajętych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,35 zł.
Zmiany – i to w postaci zniżki
– nastąpiłyby w podatku od nieruchomości związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. O ile podatek od budynków
lub ich części zajętych na prowadzenie gospodarczej o pow. użyt-

zmiana ta
spowodowana
jest jednak nie tyle
zamiarem „pójścia na
rękę” przedsiębiorcom,
co wymuszona deflacją.

kowej do 300 mkw. pozostawałby nadal na poziomie 21 zł, o tyle
dla pow. użytkowej powyżej 300
mkw. – obowiązująca obecnie
stawka 23,13 zł uległaby obniżeniu do 22,86 zł.
Zmiana ta spowodowana jest
jednak nie tyle zamiarem „pójścia na rękę” większym lokalnym
przedsiębiorcom i ogromnym, zagranicznym firmom, co wymuszona deflacją. Granicę swobody
wyznacza gminom co roku minister finansów, publikując stawki
maksymalne, które ulegają zmianie w zależności od wysokości
wskaźnika cen towarów i usług.
Kwota 22,86 zł to maksymalna
stawka przewidziana na przyszły
rok. Prognozuje się, że zmiany
stawki spowodują w gminie Stryków zmniejszenie wpływów do
budżetu o 257 tys. zł.
Zgodnie z kolejną nowelizacją ustawy w zakresie podatków
i opłat lokalnych, uchwała objęła
również nową stawkę podatku od
nieruchomości wprowadzaną od
1 stycznia na terenie całego kraju, a związaną z ustawą o rewitalizacji z dnia 15 lipca bieżącego
roku. Stawka 3 zł za 1 mkw. dotyczyć będzie gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.
str. 43

RZUT OKIEM | MieSzKAńcy wziĘLi SPRAwy w SwOJe RĘce

W sobotę, 21 listopada, sołtys
Starego Imielnika Stanisław
Płócennikowski wraz z radą
sołecką i mieszkańcami wsi
zorganizowali sprzątanie
nowego chodnika biegnącego
przez wieś. Usunięte zostały
chwasty przerastające kostkę
brukową, przy niezamieszkałych
posesjach wykoszone trawniki,
wszystko pozamiatane. chęć
zrobienia porządku była tak duża,
że w pracach nie przeszkodził
nawet padający deszcz. ljs

RAdA SOŁecKA STAReGO iMieLniKA

ReKLAMA

ReKLAMA

Stryków | czas wyrzucić większe śmieci

Zbiórka wielkogabarytów
W gminie Stryków kończy
się kolejna runda zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz elektrośmieci.
W najbliższą sobotę, 28 listopada, pozbyć się ich będą mogli
mieszkańcy Strykowa. Odpady
będą zbierane przez firmę RS II

od godz. 6. Gmina przypomina,
że do objazdowej zbiórki wielkogabarytów nie kwalifikują się
opony powyżej 120 cm średnicy. Takowe można nieodpłatnie przywieźć na teren ZGKiM
w Strykowie przy ul. Batorego
25.

Tutaj również od wtorku do
piątku w godz. 10-18 oraz w soboty 7-14 otwarty jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie nieodpłatnie
można pozbyć się m.in. szkła,
tworzyw sztucznych, papieru,
opakowań wielomateriałowych,
trawy skoszonej z trawnika, przeterminowanych leków i chemikaliów, baterii, akumulatorów czy
gruzu z niewielkiego remontu. ljs

www.lowiczanin.info

nr 48

26 listopada 2015

5

Stryków | Targowisko miejskie

Radni ustalili, gdzie można handlować
Na poniedziałkowej sesji, 23 listopada, radni większością głosów
podjęli uchwałę zmieniającą dotychczasowe, pochodzące sprzed
3 lat zapisy. Po dwukrotnej reasumpcji głosowania, wynikającej z zamieszania przy ich liczeniu, za uchwałą było 12 radnych,
3 wstrzymało się od głosu.
Najistotniejszą zmianą jest to,
iż Rada Miejska w Strykowie warunkowo uznaje za miejsce targowe teren przy głównym wjeździe
na targowisko (brama północna).
Uchwała dopuszcza tu handel wg
następującego porządku: od ulicy
Targowej po lewej stronie wjazdu
w pasie 6 m łącznie z chodnikiem
i od ul. Targowej po prawej stronie na chodniku wyłącznie handel
z ręki. W nowych uregulowaniach
pojawił się też zapis brzmiący:
„Zabrania się handlu na jezdniach
asfaltowych w obrębie targowiska
oraz na wjazdach na targowisko”.
Do tej pory za miejsca targowe uznawano tylko te wyznaczone na terenie targowiska. Handlujący, który tego nie przestrzegał,
musiał się liczyć z karą grzywny,
ale w praktyce handel odbywał
się również w bramie, na chodni-

ku, a nawet na asfalcie, byleby bliżej klienta, a im bliżej ulicy – tym
było to bardziej niebezpieczne.
Po sierpniowej sesji Rady Miejskiej, której głównym tematem
stała się interwencja policji wezwanej na targowisko przez radnego Bogdana Walczaka, skrytykowanego przez sołtys Rokitnicy
Bożenę Sobierajską (sprawa będzie miała swój finał w sądzie, o
czym piszemy na str. 11 ), władze
gminy zapowiedziały wprowadzenie nowych regulacji.
Ich opracowanie trwało blisko
4 miesiące. W poniedziałek za ich
przyjęciem było ponad 3/4 radnych, ale niektórym wyraźnie się
one nie podobały. Z ostrą krytyką

wchodząc głównym
wejściem, w końcówce
przy cmentarzu będzie
goły plac, tymczasem
handlować się będzie
przed bramą?

uchwały wystąpił radny Bogdan
Walczak. – Po co było wydawać
5 mln zł na modernizację targowiska, żeby teraz jeszcze handlować poza nim? W środku co
czwartek jest jeszcze bardzo dużo
miejsca, tylko niech mi ktoś odpowie, czy zarządzanie tym targowiskiem jest właściwe. Wchodząc
głównym wejściem, w końcówce
przy cmentarzu będzie goły plac,
tymczasem handlować się będzie
przed bramą? – pytał i przewidywał radny Walczak. Miał on również wątpliwości co do tego, czy
zanim zaproponowano takie rozwiązanie, gmina nie powinna zapytać o zgodę powiatu, ponieważ wjazd na targowisko, w jego
mniemaniu jest zjazdem z drogi
powiatowej, jaką jest ul. Targowa.
W odpowiedzi na te zarzuty
burmistrz Andrzej Jankowski wyjaśnił, czym kierował się proponując takie rozwiązanie: – Oczywiście możemy wprowadzić zakazy,
bo tak jest zawsze najłatwiej, ale
czy o to rzeczywiście nam wszystkim chodzi? To nie dotyczy tylko handlu w tym wjeździe, bo
przecież pozostała, niezmieniona
część uchwały, dopuszcza przed

Głowno i okolice | Każdy może pomóc

Szlachetna Paczka szuka darczyńców
Tempa nabiera
organizowana po raz
pierwszy na terenie
miasta i gminy Głowno
akcja Szlachetna Paczka.
Organizatorzy poszukują
darczyńców, którzy
będą chcieli wspomóc
potrzebujące rodziny.
Na internetowej stronie akcji
www.szlachetnapaczka.pl pojawiły się już opisy rodzin, którym
można pomóc w tegorocznej edycji. W przypadku Głowna i okolic
na razie jest ich tylko kilka, ale docelowo ma się pojawić około 20.
Aby wybrać rodzinę, należy
na głównej stronie Szlachetnej
Paczki (www.szlachetnapaczka.
pl) wybrać zakładkę „Wybieram

rodzinę”, następnie, po wciśnięciu przycisku „Dalej”, pojawi się
mapa Polski. Z listy z boku mapy
wybieramy województwo łódzkie
i wciskamy „Dalej”. Wyświetli się
nam mapa województwa, a z jej
boku lista rejonów. Tam wybieramy „Gmina Głowno” i wciskamy
„Dalej”. Na stronie wyświetlą się
nam opisy rodzin.
Po wybraniu opcji „Więcej
o tej rodzinie” otrzymujemy bardziej szczegółowy opis, wraz z listą najpilniejszych potrzeb. Jeśli
zdecydowaliśmy, komu chcemy
pomóc wybieramy „Dalej”. Wypełniamy formularz kontaktowy,
a następnie czekamy na kontakt
od wolontariusza, który dalej poprowadzi zainteresowanych pomocą przez proces przygotowywania paczki.
ReKLAMA

Głowno

Środa bez prądu
PGE Dystrybucja
informuje, że z powodu prac
ekspolatacyjno-remontowych
w przyszłą środę, 2 grudnia,
nastąpi przerwa w dostawie
energii elektrycznej dla
odbiorców z dwunastu ulic
w centrum Głowna. Tego dnia,
w godzinach od 7.30 do 18.00
prądu ma nie być
w ul. Łowickiej, Sowińskiego,
Targowej, Garbarskiej,
Nowej, Wysokiej, Krótkiej,
Wigury, Cebertowicza,
Komorowskiej i Cichej. Podany
czas przerwy do godz. 18.00
jest maksymalnym czasem
przewidywanym przez PGW.
Jeśli prace zakończą się
wcześniej, to przerwa
w dostawie potrwa krócej.
oprac.ewr

Rodziny zakwalifikowane do
pomocy najczęściej są wielodzietne, mają złą sytuacją finansową.
Wśród potrzeb znajdują się
odzież, żywność, środki czystości, ale też np. meble.
W akcję włączyć mogą się zarówno osoby fizyczne, firmy, jak
i grupy osób, np. szkolna klasa.
Przygotowane paczki trafią do
bazy, która będzie mieściła się
w Zespole Szkół im. Cebertowicza. Stamtąd, w czasie wielkiego
finału, zaplanowanego na 12-13
grudnia, trafią do rodzin.
Zainteresowani dodatkowymi
informacjami mogą kontaktować się z liderem głowieńskiego
rejonu akcji, Klaudią Lenarczyk,
pod numerem telefonu 724-536385.
kl

LiLiAnnA JóźwiAK-STASzewSKA

Zapowiadane od sierpnia tego roku nowe, bardziej precyzyjne uregulowania
dotyczące miejsc targowych na terenie gminy Stryków, a konkretnie tych
w obrębie targowiska miejskiego, zostały właśnie uchwalone.

Burmistrz Andrzej Jankowski mówił, że nie widzi potrzeby zmiany przyzwyczajeń handlujących i kupujących,
o ile tylko nie zagrażają one bezpieczeństwu.

chcemy usankcjonować to, co już
funkcjonuje i nie stwarza problemów, ale też jasno mówimy o zakazie handlu na asfalcie – tłumaczył burmistrz Jankowski.
Gmina nie konsultowała kwestii handlu we wjeździe na targowisko ze starostwem, gdyż stoi na
stanowisku, że nie musi tego robić,

bowiem zaproponowane przez nią
rozwiązania mieszczą się w granicach nieruchomości, której jest
właścicielem. Uchwała podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
i wejdzie w życie po 14 dniach od
jej ogłoszenia, czyli najprawdopodobniej do końca tego roku.
ljs

Stryków | Budowa nowego domu kultury

Krakowski Kontrapunkt V-projekt przedstawi wizję Centrum
Kultury przy Pl. Łukasińskiego.
Jednak ze względu na to, że lokalizacja ta już od wielu miesięcy
wywoływała kontrowersje, gmina zleciła również przygotowanie dwóch innych koncepcji, które
mogłyby być realizowane na terenach za Hotelem 500 lub przy ul.
Ozorkowskiej, z tym że te obiekty łączyłyby w sobie: dom kultury,
szkołę i halę sportową.
ljs

1 listopada sprzedaż zniczy, kwiatów, wiązanek przed cmentarzami
za zgodą władającego terenem.
Czy tego też mamy zakazać? Czy
w okresie letnim mamy zakazać handlu na chodniku owocami
miękkimi? Czy to będzie dobre
dla klientów? Czy to będzie dobre
dla naszych rolników? Po prostu

Prezentacja przesunięta
Zapowiadana na poniedziałek, 23 listopada, prezentacja koncepcji nowego Centrum Kultury
w Strykowie, została przesunięta
na 1 grudnia. Jak wyjaśnił na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej
burmistrz Andrzej Jankowski, firma architektoniczna nie była
w pełni gotowa do przedstawieReKLAMA

nia swojej propozycji. Nowy termin wyznaczono na przyszły wtorek, na godz. 11.00. Prezentacja
odbędzie się na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i będzie
w pierwszej kolejności przeznaczona dla radnych, którzy mają
zdecydować ostatecznie co i gdzie
gmina będzie budować.
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Stryków | Organizacje pozarządowe

Głowno | Uprzejmości na sesji

Podziękowanie za schetynówkę

Stowarzyszenia mogą dostać
nawet 700 tysięcy
Komisja Oświaty Rady Miejskiej Strykowa pozytywnie zaopiniowała przyszłoroczny program
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
Po wprowadzanych w 2013
roku obostrzeniach dotyczących
ubiegania się organizacji o dotacje z budżetu gminy, w przyszłym
roku poważniejszych zmian nie
będzie. Obrady komisji na ten temat odbyły się 17 listopada.
Program jest właściwie tożsamy z tym, który gmina Stryków
realizuje od 2 lat: wachlarz zadań publicznych ten sam, sposób
wyłonienia ich realizatorów – ten
sam, najważniejszą zmianą jest
kwota. W przyszłym roku gmina
Stryków w wydatkach na ten cel
najprawdopodobniej pokona granicę 700 tys. zł.
Ostatecznie radni zdecydują
o tym, uchwalając budżet na 2016

W miniony czwartek,
19 listopada, na otwarciu
sesji Rady Gminy
Głowno pojawili się
niespodziewani goście
– burmistrz Głowna
Grzegorz Janeczek wraz
z zastępcą Grzegorzem
Urbanikiem.

rok. Przypomnijmy, że program
współpracy w formie uchwały samorządy przyjmują co roku
i jest on skierowany do stowarzyszeń, klubów sportowych czy
innych niezależnych organizacji, które inicjują różnego rodzaju przedsięwzięcia przeznaczone dla mieszkańców, wchodzące
w zakres tzw. zadań publicznych
gminy.
Chodzi m.in. o działania w sferze pomocy społecznej, ochrony, promocji zdrowia, oświaty,
wychowania, wspierania, upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa. Gminy mogą zasilać je finansowo
na zasadzie zlecenia konkretnej
organizacji konkretnego zadania.
I właśnie zasady przydzielania
dotacji, czyli przeprowadzania
konkursów, stanowią najistotniejszą część programu.
ljs

Podziękowali oni wójtowi Markowi Jóźwiakowi oraz radzie gminy tak obecnej, jak i poprzedniej
kadencji, jak również zaangażowanym w sprawę urzędnikom,
za przygotowanie i realizację inwestycji drogowych wykonanych
w ramach projektu „Przebudowy
dróg powiatowych i gminnych
na terenie miasta i gminy Głowno”, dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.
Dzięki tej inwestycji, miasto wzbogaciło się w tym roku
o nowe chodniki wzdłuż powiatowych ulic Zgierskiej i Swobody
oraz nową nawierzchnię jezdni
i nowe chodniki na Zabrzeźniańskiej i Łowickiej. Zadanie realizowała gmina Głowno w poro-

eLżBieTA wOLdAn-ROMAnOwicz
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Podziękowanie za schetynówkę. Ten gest był powodem niezapowiedzianej, lecz miłej wizyty włodarzy Głowna
na sesji Rady Gminy Głowno w Bronisławowie 19 listopada.

zumieniu z powiatem zgierskim,
miasto nie miało w tym projekcie
finansowego udziału, ale na własny koszt zmodernizowało cześć
chodnika na Zgierskiej i zrobiło wjazdy do posesji na Swobo-

Dmosin | Ulica Fabryczna

JAKUB LenART

Lustro jednak potrzebne?
Bożena Zawadzka odchodzi na emeryturę.

Dmosin | Miła uroczystość na sesji

Podziękowania
dla Bożeny Zawadzkiej
Do miłej uroczystości doszło
na sesji Rady Gminy Dmosin 19
listopada. Oficjalnie podziękowano związanej z pracą na rzecz
gminy od 30 lat Bożenie Zawadzkiej, która właśnie odchodzi
na emeryturę. Bożena Zawadzka
pracowała w gminie od grudnia
1985 roku, najpierw na stanowisku urzędniczym, a później jako
pracownik socjalny w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
ReKLAMA

Na sesji podziękowały jej wójt
Danuta Supera, przewodnicząca
Rady Gminy Barbara Kosma oraz
kierownik GOPS-u Grażyna Bryszewska.
Pani Bożena Zawadzka nie
kryła wzruszenia i podziękowała
za wszystkie lata pracy na rzecz
gminy. Zapowiedziała, że na emeryturze będzie m.in. sprawdzała
w roli wolontariuszki charytatywnej akcji „Szlachetna Paczka”. kl

Na sesji Rady Gminy Dmosin 19 listopada radna Agnieszka
Wołowiec-Olesińska zwróciła się
do wójt Danuty Supery z prośbą,
aby gmina spróbowała jeszcze
przedyskutować z policją sprawę ustawienia lustra na wyjeździe z ul. Fabrycznej w Osinach

na ul. Sikorskiego. O sprawie pisaliśmy kilka miesięcy temu, po
tym, jak zadzwonił do nas czytelnik, który zwracał uwagę, że na
wyjeździe z Fabrycznej jest bardzo słaba widoczność. Ułatwieniem w tej sytuacji mogłoby być
ustawienie vis a vis wyjazdu lu-

dzie. Włodarze gminy Głowno
byli mile zaskoczeni gestem burmistrzów Głowna. Ci przywieźli
ze sobą do Bronisławowa kwiaty
i upominki promocyjne dla radnych gminy.

Podobne
podziękowania
za budowę schetynówki burmistrz Głowna zamierza przekazać również staroście zgierskiemu na najbliższej sesji rady
powiatu.
oprac. ewr

stra drogowego. Na miejsce udała
się tzw. komisja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, w skład
której wchodzili przedstawiciele
Starostwa Powiatowego w Brzezinach, Urzędu Gminy w Dmosinie oraz brzezińskiej Komendy
Powiatowej Policji. Komisja doszła do wniosku, że w tym miejscu postawienie lustra drogowego
nie poprawi sytuacji.
Radna Agnieszka Wołowiec-Olesińska poprosiła wójt Danu-

tę Superę, aby gmina spróbowała
jednak zwrócić się do policji (jej
przedstawiciele stwierdzili, że lustro nie poprawi bezpieczeństwa
– przyp. red.) o zmianę swojego
stanowiska.
Wójt Supera odpowiedziała
radnej, że zwróci się w tej kwestii do powiatu, jako do zarządcy drogi, o to, by zawnioskował
o kolejną wizję lokalną. Może
za drugim razem decyzja będzie
inna.
kl

Koźle | Szkoła Podstawowa

Salę gimnastyczną wybuduje firma z Sieradza
Gmina Stryków wybrała
wykonawcę sali
gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Koźlu.
Najkorzystniejszą z 10 przetargowych ofert złożyła firma Projnad Sp. z o.o. z Sieradza, która
oszacowała wartość swoich usług

na 1.986.783 zł. Dla porównania
najdroższa oferta była o blisko
1 mln zł wyższa.
Przy szkole w Koźlu ma powstać nie tylko nowa sala, ale
również dodatkowy budynek dydaktyczny, które z istniejącym
obiektem zostaną skomunikowane łącznikiem. W sumie po-

wierzchnia nowych budynków to
ponad 5,3 tys. m3.
Dodatkowo zagospodarowany zostanie teren wokół, wybudowane przyłącze kanalizacyjne
oraz ciągi piesze, drogi pożarowe
i parking.
Zamówienie obejmuje również
przebudowę szkolnej kotłowni

i wyposażenie nowej sali gimnastycznej w niezbędne urządzenia.
W tegorocznym budżecie gminy na budowę sali przeznaczono 800 tys. zł z myślą o wykonaniu fundamentów, ale to, ile
faktycznieudasięwykonać,będzie
w głównej mierze zależało od warunków atmosferycznych.
ljs
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Klub Gazety Polskiej chce
upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych
Głowieński Klub Gazety
Polskiej w oficjalnym
oświadczeniu sugeruje,
że w mieście powinno się
w jakiś sposób uhonorować
pamięć Żołnierzy
Wyklętych (Niezłomnych).
W oświadczeniu klub przypomina, że cyklicznie stara się
w ramach swoich działań przypominać lokalnemu społeczeństwu
o Żołnierzach Wyklętych (walczących w sposób partyzancki po
II wojnie światowej z sowietyzacją Polski i podporządkowaniem
kraju Związkowi Radzieckiemu
– przyp. red.). Klub Gazety Polskiej organizuje w Głownie co

przez przewodniczącego klubu
GP w Głownie, Ireneusza Skurzyńskiego.
W oświadczeniu członkowie
GP dają mieszkańcom pod rozwagę sposób i miejsce upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych.
Sami sugerują, że odpowiednią
formą byłby kamień pamiątkowy.
Jak wyjaśnia nam w rozmowie
Ireneusz Skurzyńki, klub chciałby swoim oświadczeniem rozpocząć w przestrzeni publicznej
dyskusję na temat uhonorowania
Żołnierzy Niezłomnych. Sami
członkowie na razie nie chcą
przedstawiać swoich konkretnych
propozycji, gdyż liczą na odzew
ze strony mieszkańców i głosy
w tej sprawie.
kl

jakiś czas pokazy filmów dokumentalnych o Żołnierzach Wyklętych, połączonych także z prelekcjami na ich temat.
Członkowie klubu zauważają, że stojący w parku im. Armii
Krajowej pomnik poświęcony
bojownikom poległym w latach
1939-1945 nie może być traktowany jako upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych, gdyż działali oni
w czasach tzw. II konspiracji (lata
1944-1956).
„Uważamy, iż naszym obowiązkiem jest uhonorować
również Żołnierzy Niezłomnych, dlatego też wychodzimy
z inicjatywą Ich upamiętnienia
w naszym mieście” – czytamy
w oświadczeniu podpisanym

7

RZUT OKIEM | ze STOMATOLOGieM O zĘBAcH

MieJSKie PRzedSzKOLe nR 1

Głowno | Jak uczcić bohaterów walk o wolną Polskę

26 listopada 2015

13 listopada dzieci z grupy II Miejskiego Przedszkola nr 1 w Głownie odwiedziła stomatolog Hanna
Tomasik, mama Antosia i Franka. Przedszkolaki dowiedziały się m.in. o tym, jak prawidłowo dbać o higienę
jamy ustnej, czyli na przykład, jak należy szczotkować zęby. dzieci miały też okazję obejrzeć model szczęki,
a także podzielić się swoją wiedzą na temat tego, co szkodzi zębom mlecznym, a co stałym. na koniec spotkania
otrzymały w prezencie pojemniczki na pierwsze „mleczaki”. Poćwiczyły również mycie zębów. opr. kl

BiURO PROMOcJi STAROSTwA POwiATOweGO w zGieRzU

Stryków | echa naszych interwencji

Na zdjęciu, od lewej: dyrektor PcPR w zgierzu Maria Miśkiewicz,
starosta zgierski Bogdan Jarota (kroi tort) i wojciech Brzeski.

Zgierz | Pracownicy socjalni świętowali

Uroczystość w starostwie
Tort dla pracowników socjalnych. W przededniu święta pracownika socjalnego, w piątek, 20
listopada, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Zgierzu zorganizowało w starostwie spotkanie dla kierowników i przedstawicieli prowadzonych przez
powiat domów pomocy społecznej
(w tym DPS w Głownie), domów
dziecka, a także stowarzyszeń
i fundacji.
– Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko facho-

wej wiedzy, ale także niezwykłej
empatii (...). Niezwykle ważnym
elementem tej służby jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami, które często
wydają się nie do przezwyciężenia. Swoją codzienną pracą dajecie państwo nadzieję na godne życie i wiarę w drugiego człowieka
– mówił do zebranych Wojciech
Brzeski, członek zarządu powiatu odpowiadający w starostwie za
politykę społeczną.
oprac.ewr

Głowno | Miejski Ośrodek Kultury

Spotkanie z teatrem
W niedzielę, 29 listopada, o godzinie 15.00, w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie odbędzie
się kolejne spotkanie z teatrem dla
dzieci.
Tradycyjnie już wystąpią dwa
dobrze znane łódzkie teatry. Teatr
„Widzimisie” zaprezentuje swo-

ją wersję „Księżniczki na ziarnku
grochu”. W bardziej świąteczne
klimaty wprowadzi widzów teatr
„Pacuś”, który przedstawi spektakl pt. „Zimowa przygoda ze św.
Mikołajem”.
Wstęp na salę widowiskową
MOK będzie darmowy.
kl

Głowno | Miejski Ośrodek Kultury

Podróżniczka opowie
o Norwegii
Już dzisiaj, tj. w czwartek, 26 listopada, o godzinie 18.00, w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie
się kolejne spotkanie z podróżnikiem. Tym razem pod tytułem
„Norwegia Wiosną”. Jego bohaterką będzie Aleksandra Lesz.
W Głownie opowie ona
o swoich wyprawach do Nor-

wegii, w tym na Daleką Północ, za Koło Podbiegunowe czy
na przylądek Nordkapp, do niedawna uznawany przez wielu za
najbardziej na północ wysunięty
punkt Europy.
Na spotkanie z Aleksandrą
Lesz każdy może wejść za darmo.
kl

Młodzi rugbyści wracają na Orlika
Początkująca drużyna młodych zawodników rugby nie zniknie ze Strykowa. Po naszej
ubiegłotygodniowej interwencji, w harmonogramie wejść na Orlika przy ul. Targowej znalazł się nawet
nie jeden, a dwa dogodne dla prowadzącego treningi Stowarzyszenia Polska Rugby XIII terminy.
Rugbyści trenować będą w środy od godz. 17.00 do 18.30, a jeśli
będą mieli na to ochotę, to również w piątki od 19.00 do 20.30.
Obydwa terminy zarezerwowano
dla nich na głównej płycie boiska.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że tak się to wszystko zakończyło,
że nasi chłopcy jednak nie będą
musieli nigdzie dojeżdżać na treningi. Co prawda środy nie udało
nam się utrzymać, ale ponieważ
chodziło przede wszystkim o godziny i odpowiednią nawierzchnię boiska, z nowych propozycji
jesteśmy jak najbardziej usatysfakcjonowani – powiedziała nam
Janina Łucka ze Stowarzyszenia
Polska Rugby XIII.
Przypomnijmy, że strykowscy rugbyści, czyli grupa 10 naReKLAMA

stolatków pod okiem trenerów
z łódzkiego Stowarzyszenia Polska Rugby XIII, zaczęli spotykać się od września. Zawodnicy trenowali na Orliku co środa
w godz. od 17.30 do 19.00.
Wszystko było dobrze do momentu, kiedy zarządca boiska nie
złożył im propozycji zmiany godzin treningu na wcześniejsze,
czyli od 16.00 do 17.30 ze względu na czas zimowy i większą
ilość liczniejszych drużyn chętnych do korzystania z oświetlonego Orlika.
Nowe godziny były nie do zaakceptowania przez opiekunów
rugbystów, którzy podkreślali, że
dla gimnazjalistów – bo w takim
wieku są ich zawodnicy – trening
na godz. 16.00 w ogóle nie wcho-

Jesteśmy bardzo
zadowoleni, że nasi
chłopcy jednak nie
będą musieli nigdzie
dojeżdżać na treningi.
Janina Łucka

dzi w grę ze względu na to, że
o tej porze większość z nich dopiero wraca ze szkoły do domu.
Pat związany z harmonogramem spowodował, że stowarzyszenie tymczasowo przeniosło
treningi strykowskiej grupy do

Głowna, co, przy konieczności
dojazdów, na dłuższą metę nie
wróżyło dobrze utrzymaniu drużyny.
W rozmowie z nami obydwie
strony wyrażały wolę dojścia do
porozumienia, ale obydwie czekały również na ustępstwa. Jak
kilka dni temu poinformowała
nas Janina Łucka ze stowarzyszenia rugbystów, co potwierdził
Grzegorz Kozłowski z ZGKiM
– przedstawiciel zarządu Orlika,
stronom udało się dojść do porozumienia.
Rugbyści mają zapewnione
miejsce na Orliku w dogodnych
dla siebie godzinach do 19 grudnia, ale i po przerwie zimowej
również nie muszą obawiać się
o miejsce na boisku.
ljs
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Region | Oświadczenia majątkowe

Ile zarobili dyrektorzy szkół w 2014 roku
Dziś w Wieściach ostatni w tym roku materiał z cyklu tych, w których
przedstawiamy oświadczenia majątkowe samorządowców. Tym razem
oświadczenia dyrektorów szkół samorządowych z naszej okolicy. Następne
oświadczenia – już za rok 2015 – będą znane najwcześniej w maju.
Szkoły miejskie
w Głownie
 Adam
Kubiak, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1, wykazał w oświadczeniu zgromadzone we wspólnocie małżeńskiej
środki pieniężne w kwocie 9 tys.
zł (na ROR) i 72 tys. zł (na lokacie). Dyrektor wraz z żoną jest
właścicielem domu o powierzchni 268,95 mkw. (w tym garaż
36,97 mkw. i pomieszczenie gospodarcze 62,05 mkw.) wycenionego na około 350.000 zł. Posiada
także mieszkanie o powierzchni
48,8 mkw., warte ok. 140 tys. zł.
Wykazał również wart ok. 20.000
zł garaż o powierzchni 50 mkw.
oraz działkę, na której usadowiony jest dom, o powierzchni 1.020
mkw. i wartości około 40 tys. zł.
Adam Kubiak wykazał dochody
z tytułu zatrudnienia w wysokości
108.426,03 zł. Wraz z żoną posiada Opla Astrę G-CC z 2005 roku
oraz Opla Corsę z 2010 roku. Nie
wykazał w oświadczeniu zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 10 tys. zł.
 Elżbieta Czerwiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, wykazała wolne środki w kwocie 16
tys. zł. Jest właścicielką wartego
ok. 182 tys. zł domu o powierzchni 110 mkw. Z tytułu umowy
o pracę osiągnęła dochód w kwocie 77.861,91 zł. Umowy zlecenia
przyniosły jej 887,36 zł. Posiada
Audi A4 z 2001 roku. Dyrektor
Czerwiec wykazała kredyt hipoteczny, którego do spłaty, na dzień
31 grudnia 2014 roku, pozostało
jej 23.549,76 CHF.
 Maria
Furga, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3, wraz
z mężem zgromadziła wolne
środki w kwocie 30 tys. zł. Małżonkowie posiadają mieszkanie
o powierzchni 67 mkw., o wartości 180 tys. zł. Z umowy o pracę Maria Furga uzyskała dochód
w kwocie 106.004,71 zł. Umowy
zlecenia przyniosły jej 3.146,93
zł. Dyrektor wykazała również
dochody z innych źródeł w kwocie 2.473 zł. Posiada Peugeota
206 z 2008 roku. Nie posiada
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zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł.
 Edyta Strumian, dyrektor
Gimnazjum Miejskiego w Głownie, wykazała zgromadzone we
wspólnocie małżeńskiej 113,67
zł. Wraz z mężem posiada wycenione na 225 tys. zł mieszkanie
o powierzchni 72 mkw. Umowa
o pracę przyniosła jej dochód rzędu 79.650 zł. Dyrektor Strumian
posiada wraz z mężem Renault
Clio z 2002 r. Na dzień 31 grudnia
2014 roku miała do spłacenia 162
tys. zł kredytu mieszkaniowego.

Miasto i gmina Stryków
 Sylwia
Miedziak-Walawender, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Strykowie, na
koniec ubiegłego roku na koncie bankowym zgromadziła 300
tys. zł (rok wcześniej 242.150
zł). Posiada papiery wartościowe w postaci funduszy inwestycyjnych wartych 201.491,48 zł.
Wspólnie z małżonkiem posiadają dom o pow. 117 mkw. i wartości 250 tys. zł oraz mieszkanie
o pow. 54 mkw. i wartości 60 tys.
zł. Jej dochód ze stosunku pracy
wyniósł 98.463 zł (rok wcześniej
80.921,30 zł), z innego źródła
– 1.093 zł. Wspólnie z małżonkiem posiada ona również samochód osobowy VW Jetta z 2011
roku o wartości 38 tys. zł.
 Katarzyna Cymera, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie (do końca ubiegłego roku
szkolnego), posiada dom o pow.
332,2 mkw. i wartości ok. 500
tys. zł, a jako majątek odrębny męża wykazała mieszkanie
o pow. 57,29 mkw. i wartości ok.
150 tys. zł. Jest właścicielką nieruchomości o pow. 2,31 ha i wartości ok. 400 tys. zł, a wspólnie
z mężem posiadają jeszcze 2 inne
działki : pow. 2.308 mkw. i wartości ok. 120 tys. zł oraz 1100
mkw. i wartości ok. 76 tys. zł.
Z tytułu stosunku pracy
w ubiegłym roku osiągnęła dochód w kwocie 96.780 zł (rok
wcześniej 89.081,95 zł). Jest
współwłaścicielem Peugota 307

XS z 2001 roku oraz Chevroleta Orlando z 2012 roku, których wartości nie podała. Na koniec ubiegłego roku ciążyły na
niej zobowiązania kredytowe: na
zakup ziemi wobec Multibanku – 34.363 CHF (rok wcześniej
35.718 CHF) oraz pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych – 15.792 zł (rok wcześniej 19.824 zł).
 Magdalena
Mackiewicz,
dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
w Bratoszewicach, wspólnie
z małżonkiem zgromadziła na
koncie depozytowym 2 tys. zł,
a na lokacie terminowej – 55 tys. zł.
W małżeńskiej wspólnocie majątkowej dyrektor Mackiewicz posiada dom o pow. 90 mkw., wraz
działką, na której stoi, o pow. 534
mkw. o wartości 250 tys. zł oraz
mieszkanie o pow. 56,2 mkw.,
wraz z garażem 25 mkw. i wartości 170 tys. zł. Wspólnie z małżonkiem dyrektor posiada również
działkę o pow. 959 mkw. i wartości 44 tys. zł, a jako swój majątek
odrębny, będący spadkiem, wykazała 1/8 działki rekreacyjnej o pow.
1054 mkw. i wartości 12,5 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia ubiegłoroczny dochód dyrektor ZS
Nr 1 w Bratoszewicach wyniósł
94.565 zł, z tytułu umowy zlecenia (z OKE, Łódzkim Kuratorium Oświaty) – 1.020 zł,
a z funduszu socjalnego – 1.873
zł. Wspólnie z małżonkiem dyrektor Mackiewicz posiada Dacię
Sandero z 2009 roku o wartości
12 tys. zł.
 Ewa Piórkowska, dyrektor
ZS Nr 2 w Bratoszewicach, na
koniec ubiegłego roku na koncie
bankowym zgromadziła 68.072
zł (rok wcześniej 51.037 zł),
a wartość jej jednostek w III filarze emerytalnym wyniosła
21.458 zł (rok wcześniej 18.962,
40 zł). Jest właścicielką: 1/2
domu o pow. 100 mkw. i wartości
100 tys. zł, 1/4 gospodarstwa gospodarstwa rolnego z zabudową
o pow. 6,8205 ha i wartości 200
tys. zł oraz 1/3 gospodarstwa rolnego o pow. 1,2473 ha i wartości
25,5 tys. zł. Dyrektor Piórkowska

posiada akcje spółek handlowych
– 75 akcji JSW oraz 31 akcji ZE
PAK. Z tytułu zatrudnienia osiągnęła dochód w kwocie 95.729
zł (rok wcześniej 87.692,96 zł),
a z funduszu socjalnego
– 1.093,93 zł. Jeździ Fordem Fiesta z 2013 roku, którego wartości
nie podała.
 Jadwiga Kapusta, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Niesułkowie, na koniec ubiegłego roku
na koncie bankowym wspólnie
z mężem posiadała oszczędności
w kwocie 12.388 zł (rok wcześniej 5.186,5 zł). Wspólnie z mężem posiada dom o powierzchni
220 mkw. i wartości 300 tys. zł.
Jest również w 1/6 współwłaścicielką mieszkania o pow. 50
mkw. o wartości 30.160 zł. Z tytułu stosunku pracy w 2014 roku
dyrektor Kapusta zarobiła 82.463
zł (rok wcześniej 82.526,80 zł).
Jeździ samochodem osobowym
Fiat Bravo z 2010 roku oraz Skoda Roumster z 2007 roku. Dyrektor SP Niesułków spłaca kredyt samochodowy w Fiat Bank,
którego kwota na koniec ubiegłego roku wynosiła 7.467 zł (rok
wcześniej 22.693,87 zł).
 Małgorzata Wielgus, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dobrej na koniec ubiegłego
roku na koncie bankowym wspólnie z małżonkiem zgromadziła 65
tys. zł (rok wcześniej 36 tys. zł).
Wspólnie z małżonkiem posiada
dom o pow. 250 mkw. i wartości
300 tys. zł, który znajduje się na
działce o pow. 1873 mkw. i wartości 50 tys. zł. Ponadto również
wspólnie z mężem posiada działkę o pow. 1113 mkw. i wartości
72.345 zł. Jest właścicielką sadu
o pow. 2,91 ha i wartości 40 tys. zł,
z którego w ubiegłym roku osiągnęła dochód w kwocie 30 tys. zł
(rok wcześniej 34 tys. zł). W ubiegłym roku jej wynagrodzenie ze
stosunku pracy wyniosło 105.737
zł (rok wcześniej 98.992 zł). Dyrektor SP Dobra jeździ Toyotą Corollą Verso z 2004 roku, wartą 17
tys. zł.

Jerzy Makowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlu
w zasobach pieniężnych wykazał kwotę 25 tys. zł, którą uzyskał z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej o łącznej pow.
2.898 mkw, której był właści

cielem w 1/3. Dyrektor posiada
mieszkanie o pow. 73,31 mkw.
i wartości 35 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w ubiegłym roku osiągnął dochód w kwocie 66.111 zł
(rok wcześniej 76.574,76 zł) natomiast z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych – 2.243
zł, z umowy zlecenia – 254,16
zł, z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
– 200 zł. Na koniec ubiegłego
roku ciążył na nim kredyt hipoteczny w Banku Śląskim w kwocie 11.860 zł (rok wcześniej 14,5
tys. zł) oraz gotówkowy konsolidacyjny w Banku Pocztowym
w kwocie 100.759 zł (rok wcześniej 110 tys. zł).
 Aleksandra
Dukowska,
dyrektor Przedszkola Samorządowego w Strykowie (piastująca
stanowisko do końca ubiegłego
roku szkolnego), posiada mieszkanie o pow. 54,52 mkw. i wartości 321.562 zł oraz działkę o pow.
5.482 mkw. i wartości 80.846 zł.
Ze stosunku pracy osiągnęła dochód w kwocie 72.864 zł (rok
wcześniej 73.912,83 zł). Dyrektor spłaca kredyt na zakup mieszkania zaciągnięty w Banku Śląskim, z którego na koniec roku
pozostało jeszcze 66.251 zł (rok
wcześniej 79.982 zł).

Gmina Dmosin
 Leszek Górajek, dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych
w Dmosinie (piastował funkcję
do końca ubiegłego roku szkolnego), wspólnie z małżonką posiada mieszkanie o pow. 51,5
mkw. i wartości 90 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód
w kwocie 81.572 zł (rok wcześniej 87.416 zł), umowy zlecenia
– 720 zł, diety radnego – 12.636
zł. Jest współwłaścicielem Toyoty Avensis z 2005 roku oraz
VW Passata z 2002 roku, których
wartości nie podał. Na dyrektorze
ciąży pożyczka zaciągnięta w BS
Ziemi Łowickiej w wysokości
20,6 tys. zł.
 Dariusz Kołodziejski, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kołacinie, na koniec roku
wspólnie z małżonką zgromadził
na koncie 132 tys. zł (rok wcześniej 108 tys. zł), a także jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych warte 136 tys. zł

(rok wcześniej 127 tys. zł). Posiada mieszkanie o pow. 60 mkw.
i wartości 140 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia dyrektor osiągnął dochód w kwocie 85.845 zł (rok
wcześniej 83.295,58 zł). Dyrektor posiada wspólnie z małżonką dwa samochody: Peugot 307
z 2005 roku o wartości 10 tys.
zł oraz Opel Astra z 2005 roku
o wartości 10 tys. zł.
Gmina Głowno
 Agnieszka Czubiak, dyrektor Zespołu Szkół w Lubiankowie, na koniec 2014 roku
miała zgromadzone 95 tys. zł
w małżeńskiej wspólnocie majątkowej. Jest współwłaścicielką
domu o pow. 240 mkw. i wartości 200 tys. zł, jak również działek o pow.: 960 mkw., 896 mkw.
i 993 mkw. i łącznej wartości
100 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia
w zespole szkół w minionym roku
zarobiła 71.727,62 zł, z umowy-zlecenia otrzymała 1821,88 zł,
a z innych źródeł 3493,93 zł. Jako
składniki mienia ruchomego
o wartości pow. 10 tys. zł wykazała samochody Mitsubishi
L 200 z 2006 r. oraz Mercedesa
C180 z 2009 r. Nie miała zobowiązań finansowych powyżej 10
tys. zł.
 Krzysztof Fortuna, dyrektor Zespołu Szkół w Popowie
Głowieńskim, na koniec minionego roku na koncie miał 654,27
zł. Nie był właścicielem żadnych
nieruchomości. Z tytułu zatrudnienia w szkole uzyskał 84.476,89
zł, a z umowy-zlecenia dodatkowo 800 zł. W swoim oświadczeniu majątkowym uwzględnił Toyotę Avensis z 2002 r. o wartości
szacowanej na 14 tys. zł, którą posiada w małżeńskiej wspólnocie
majątkowej. Na koniec roku jego
zadłużenie na karcie kredytowej
wyniosło 17.606,57 zł.
 Wioletta Przyżycka, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Mąkolicach, na koniec 2014
roku miała odłożone 5 tys. zł.
W małżeńskiej wspólnocie majątkowej posiada dom o pow. 150
mkw. i wartości 200 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w ZSP w Mąkolicach w minionym roku pani
dyrektor zarobiła 73.407,56 zł,
a z umowy-zlecenia dodatkowo
880 zł. Jest współwłaścicielką
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 Elżbieta Kołodziej, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. prof.
R. A. Cebertowicza w Głownie,
na koniec minionego roku miała
na koncie 2.738,95 zł. Jest właścicielką domu o pow. 180 mkw.
i szacunkowej wartości 120 tys. zł
oraz działki na której stoi o pow.
445 mkw. i wartości około 60 tys.
zł. Z tytułu zatrudnienia w ZS
NR 1 w minionym roku uzyskała
77.252,49 zł, z tytułu umowy-zlecenia 5.587,09 zł oraz 3.383,93 zł
z innych źródeł. W swoim oświadczeniu majątkowym uwzględniła
samochód Kia Cee’d z 2009 r. Na
koniec 2014 r. nie miała zobowiązań finansowych pow. 10 tys. zł.
 Maciej
Lisowski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
w Głownie, na koniec 2014 roku
wspólnie z żoną miał zgromadzone na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych 17.868,31
zł i 1.066,55 zł oraz na koncie
oszczędnościowym 10.122,96
zł. W małżeńskiej wspólnocie
majątkowej posiada dom o pow.
162,72 mkw. o wartości 220 tys.
zł oraz działkę na której jest położony o pow. 1949 mkw. i wartości
szacowanej na 38.980 zł.
Z tytułu zatrudnienia w ZSS
w 2014 r. zarobił 94.439,82 zł,
z tytułu umów-zleceń 5176 zł,
z tytułu pełnienia funkcji radnego miejskiego 12.665,57 zł, a tytułem spadku uzyskał 2558,90 zł.
We współwłasności z żoną posiada dwie Skody Octavie Combi – z 2006 i 2011 r. Z kredytu zaciągniętego w 2012 r. na 20 tys.
zł na dzień 31 grudnia 2014 r. pozostało mu do spłaty 833,33 zł.

ewr, ljs, kl
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dokończenie ze str. 3
Na zakończenie mszy świętej
informacje o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przedstawiła prof. dr hab. Magdalena Pyter.
Delegacja KUL-u złożyła kwiaty
pod tablicą upamiętniającą księdza Idziego Radziszewskiego,
która znajduje się we wnętrzu kościoła.
– Ta wizyta miała dla mnie
osobiście ogromne znaczenie. To
jest wielki zaszczyt, że założyciel
i pierwszy rektor tak znamienitej
uczelni urodził się właśnie tu, na
tej ziemi, w Bratoszewicach i tu,
w naszym kościele parafialnym,
był chrzczony. To jednocześnie
wielkie zobowiązanie, bo ks. Idzi
Radziszewski uczy nas, jak kochać Boga, Ojczyznę, ludzi, jak
działać społecznie. Założony
przez niego Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1918 roku, czyli wówczas, kiedy odradzała się
Ojczyzna, odegrał bardzo dużą
rolę: kształcił polską inteligencję,
dawał kościołowi światłych ludzi
i tak jest przecież do dziś – mówi
ks. Mateusz Cieplucha, proboszcz
św. Augustyna w Bratoszewicach,
na którego zaproszenie przyjechali przedstawiciele KUL.
We mszy św. udział brali również przedstawiciele ZS Nr 2
w Bratoszewicach, na czele z dyrektor Magdaleną Piórkowską
oraz pocztem sztandarowym pla-

Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek z KUL (od lewej), który wygłosił
homilię oraz prefekt wyższego Seminarium duchownego w Łodzi
ks. Paweł Bogusz.

cówki. Młodzież włączyła się
w liturgię nabożeństwa, odczytując m.in. poszczególne wezwania
modlitwy powszechnej, a później
kwiatami podziękowała gościom
z Lublina za ich przyjazd.
– To była piękna uroczystość,
a przesłanie zawarte w kazaniu,
szczególnie dla młodych ludzi, takich jak uczniowie naszej szkoły
– bezcenne. Młodzież usłyszała,
że w poszukiwaniu własnej drogi
życiowej, mając do wyboru dwie,
warto wybrać tą trudniejszą, bo
właśnie ona wzmacnia, ubogaca
i uszlachetnia – mówi Ewa Piórkowska, dyrektor ZS Nr 2 w Bratoszewicach.

Uczniowie i nauczyciele bratoszewickiej szkoły mogą czuć
się zaproszeni na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Po niedzielnej
mszy świętej z ust rektora prof.
dr hab. Antoniego Dębińskiego
padło bowiem zapewnienie, że
uczelnia jest otwarta na współpracę, a na dobry początek chętnie
podejmie u siebie uczniów, pokaże swoje zaplecze dydaktyczno-naukowe, zorganizuje specjalny wykład. Jednocześnie władze
KUL zapowiedziały, że chętnie
raz jeszcze odwiedzą Bratoszewice w 2018 roku, czyli już podczas
oficjalnych obchodów 100-lecia
uczelni.
ljs

RZUT OKIEM | OBcHOdy dniA PLUSzOweGO MiSiA.
Blisko 80 uczniów klas
pierwszych strykowskich szkół
podstawowych 10 listopada
obejrzało przedstawienie teatralne
„Perypetie pluszowego misia”
w wykonaniu Studia Arlekin
z Białegostoku. ciepła i wesoła
opowieść o zawiłych losach misia
Hieronia, będąca połączeniem
teatru kukiełkowego ze sztuką
gry aktorskiej, przypadła młodej
publiczności do gustu, bo
opowiadała o tym, że warto dbać
o tych, których kochamy i jak
ważna jest przyjaźń. ljs

JAKUB LenART

 Anna Lewandowska, dyrektor Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie, na
koniec 2014 r. miała zgromadzone 78.000 zł oszczędności oraz
papiery wartościowe opiewające łącznie na 168.307 zł. We
współwłasności posiada dom
o pow. 120 mkw. i wartości 300
tys. zł oraz działkę o pow. 392
mkw. i wartości 20 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia w ZSLG w minionym roku zarobiła 76.777,82
zł, a z innych źródeł 4308,93 zł.
Jeździła Skodą Octavią 1.9 TDI
z 2009 r. o wartości 60 tys. zł, nie
miała zobowiązań finansowych
powyżej 10 tys. zł.

Profesorowie odwiedzili
rodzinne strony
założyciela uczelni

zS nR 2 BRATOSzewice

Szkoły powiatowe
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Bratoszewice | Przedstawiciele KUL-u w parafii św. Augustyna

GBP STRyKów

Forda Mondeo z 2005 r. Z kredytu budowlanego, zaciągniętego na 50 tys. zł na koniec minionego roku, do spłaty pozostało jej
11 tys. zł.

26 listopada 2015

Zajęcia prowadził będzie Łukasz Prędki.

Głowno | Klub modelarsko-motoryzacyjny

Takich zajęć dla dzieci
jeszcze w Głownie nie było
Od końca listopada
ruszają w Głownie
zajęcia klubu
modelarskomotoryzacyjnego
dla dzieci.
Najmłodsi będą się uczyć sterowania modelami, ale też majsterkowania, a także dowiedzą się
więcej o budowie samochodów.
Zajęcia w Głownie prowadzić
będzie członek łódzkiego Klubu
Modeli Zdalnie Sterowanych, Łukasz Prędki, który podobne warsztaty organizuje także w Łodzi, Jeżowie, Zgierzu i Koluszkach.
Łącznie bierze w nich udział około 100 uczestników.
– Idea narodziła się w bardzo
prosty sposób – tłumaczy Łukasz
Prędki. – Modele są moją pasją,
więc stwierdziłem, że chciałbym
się swoją wiedzą podzielić z innymi. Uważam, że to świetny sposób
na spędzenie wolnego czasu. Uczy
dzieciaki koordynacji ruchowej,
rozwija ją, poprawia refleks, koncentrację. Uczymy majsterkowania, troszkę o technice, o wszystkim co jest związane z czterema
kółkami. Uważam, że takich zajęć
brakuje i są bardzo ciekawą alternatywą dla komputera.
Zajęcia w klubie przewidziane
są dla dzieci w wieku około 7 lat.
Piszemy około, gdyż ta granica
nie jest ściśle określona. Wszystko
zależy tak naprawdę od tego, czy

uczestnik ma na tyle duże dłonie,
aby móc spokojnie używać znacznych rozmiarów aparaturę sterującą.
Na zajęciach uczestnicy kierują gotowymi modelami. Będą też
jednak mogli zapoznać się z dokładną budową i działaniem pojazdu, a raz w sezonie planowane
jest także własnoręczne malowanie samochodu. W Głownie klub
będzie funkcjonował w Szkole
Podstawowej nr 3. Zajęcia trwają 1,5 godziny. Będą odbywać się
w środy o 16.30 lub 18.00 (do
ustalenia). Odpłatność za miesiąc
zajęć to 60 zł. Chętni do udziału
w grupie mogą zgłaszać się pod
adresem mailowym: kontakt@
sterownialodz.pl lub numerem telefonu 693-871-266.
20 listopada, na organizacyjnym spotkaniu grupy, udział
swoich pociech zadeklarowało
13 osób, ale już po nim do Łukasza Prędkiego zgłaszali się kolejni chętni. Swojego syna Krzysztofa postanowił zapisać na zajęcia
Sylwester Rożniata. – Bardzo pozytywnie oceniam tę inicjatywę
– powiedział nam. – Cieszę się, że
w Głownie, a szczególnie w Szkole Podstawowej nr 3 powstaje coraz więcej takich inicjatyw. Z roku
na rok jest to zawsze coś innego,
coś ciekawego. Z mojego punktu
widzenia, jeżeli dziecko chce się
rozwijać, to każdy pieniądz jest
wart tego, żeby w nie zainwestować.
kl
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Punkt zapalny
Gmina Głowno | czy będzie sesja nadzwyczajna?

eLżBieTA wOLdAn-ROMAnOwicz

Radny wnioskuje o ocenę
pracy wójta i skarbnika

Wiele emocji wywołała wśród radnych Rady Gminy Głowno treść interpelacji złożonej
na sesji 19 listopada przez radnego Władysława Mikołajczyka. Dotyczy ona działalności wójta gminy
i pani skarbnik, którą – zdaniem autora interpelacji – rada powinna wziąć pod lupę.
Władysław Mikołajczyk pyta
o granice odpowiedzialności
urzędników i sugeruje, że w gminie Głowno wójt Marek Jóźwiak
i skarbnik cyt. „za nic nie odpowiadają, nie liczą się ze zdaniem
innych (...)”. Dlatego zwraca się
do przewodniczącego rady Łukasza Łukasika, jak również do klubu radnych, o zwołanie sesji nadzwyczajnej, poświęconej ocenie
całokształtu pracy wójta i pani
skarbnik na rzecz gminy Głowno. Analizie powinny być na niej
poddane protokoły z kontroli RIO
oraz NIK, jak również sytuacja
zaistniała na linii wójt – dyrektor
ZSP w Mąkolicach. Radny prosi o zaproszenie na wnioskowaną
nadzwyczajną sesję niezależnego,

eLżBieTA wOLdAn-ROMAnOwicz

Władysław Mikołajczyk. Radny wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Głowno w sprawie oceny pracy wójta i skarbniczki.

Ad vocem. interpelację władysława Mikołajczyka krytycznie ocenił radny Jerzy cybulski (pośrodku).

MareK jóźwiaK
wójt gminy Głowno
do władysława Mikołajczyka:
– Może pan dyskredytować
moją osobę, ale niech pan nie
dyskredytuje tej gminy, której
jestem przedstawicielem! (...)
Myślę, że taką postawą nic
dobrego nie zrobimy, bez
względu na to, czy to będzie wójt
Jóźwiak, czy radny Mikołajczyk
– to do niczego nie prowadzi.
Ja panu podaję rękę i zawsze
panu tę rękę podam, ale pan
w tej chwili nienawidzi. zadaję
sobie pytanie – dlaczego? dla
mnie największą porażką w życiu
człowieka jest nienawiść.
ReKLAMA

samorządowego prawnika, by wypowiedział się w przedmiotowej
sprawie. Ma na myśli prawnika
z służb wojewody, pisma „Wspólnota” lub innego.
Głównymi zarzutami wobec wymienionych urzędników,
w ocenie Władysława Mikołajczyka, są: niegospodarność, niewykonywanie zadań ustawowych i statutowych, niepoddanie się kontroli
komisji rewizyjnej oraz kontrowersje wokół konkursu na dyrektora
szkoły w Mąkolicach i „rażące naruszenie prawa w tej sprawie”.
wnioskiem zajmą
się komisje
Interpelacja wpłynęła do przewodniczącego rady w dniu ostatniej sesji, a więc 19 listopada
i – jak zapowiedział Łukasz Łukasik – przed wystosowaniem odpo-

wiedzi, będzie przedmiotem prac
komisji stałych. Po odczytaniu jej
treści przewodniczący rady zapytał radnych o pytania do tematu.
Władysław Mikołajczyk, odbiegając nieco od tematu, a wracając
do sprawy otwarcia schetynówki w Lubiankowie 11 października i nieobecności na tej uroczystości wójta Marka Jóźwiaka, zapytał
go, czy otrzymał zaproszenie na to
wydarzenie. Marek Jóźwiak przyznał, że zaproszenie otrzymał,
ale w poniedziałek po uroczystości, po powrocie do urzędu z urlopu. Władysław Mikołajczyk miał
do wójta pretensje, że ten, w rozmowie z „Wieściami” nie powiedział wówczas, że z powodu urlopu zaproszenie otrzymał już po
otwarciu drogi, ale wójt ma na tę
sprawę inne spojrzenie. Przed uroczystością nie dostał zaproszenia

ani drogą pocztową, ani osobiście,
choć wie, że sam Władysław Mikołajczyk rozwoził radnym zaproszenia do domów.
Władysław Mikołajczyk z kolei
uważa, że dopełnił formalności,
dostarczając zaproszenie dla wójta pod jego nieobecność do urzędu
gminy, który jest miejscem jego
pracy. Zaznaczył też, że prosił panią z sekretariatu, u której zaproszenie zostawiał, o telefoniczne
poinformowanie o tym wydarzeniu wójta, lecz podobno ten miał
połączenia nie odebrać i faktycznie dowiedzieć się o uroczystości
post factum.
Gorąca dyskusja
Po mało przyjemnej wymianie
zdań między radnym a wójtem,
dyskusję próbował zamknąć przewodniczący Łukasik, zapewniając

autora interpelacji, że rada zajmie
się jego wnioskiem o nadzwyczajną sesję, zaś wójtowi obiecując
obiektywne spojrzenie. Zapewnienia te nie wyczerpały tematu, bo
o głos poprosił senior rady, Jerzy
Cybulski. Przypomniał, że Władysław Mikołajczyk od 17 lat zasiada w radzie i w związku z tym:
– Gdyby był pierwszą kadencję,
to ja bym mu czapki uchylił, bo
się zaczął interesować. Gdzie on
był 17 lat? Dwa razy był przewodniczącym rady, mógł wszystko.
Wmawiał nam, że inne rzeczy są
prawidłowe, że to, że tamto. Głupi sklep w Lubiankowie był wyczytywany, że jest nasz. Pytałem,
gdzie jest czynsz, który GS płaci?
Okazało się, że nie płaci, bo sklep
nie jest nasz. (...) Władysław (...)
zachowuje się jak przy rozwodzie!
– mówił wyraźnie poirytowany radny Cybulski, a puenta jego
wystąpienia wywołała na sali falę
oklasków.
Władysław Mikołajczyk nie
pozostawił tak krytycznej wypowiedzi bez echa. Przyznał, że
faktycznie w radzie jest od dawna, ale dopiero w drugiej kadencji
na stanowisku przewodniczącego
zauważył, że jest – jak twierdzi
– oszukiwany: – Zacząłem dochodzić do informacji ze strony internetowej, dowiadywać się jak jest
i stąd ta moja reakcja. Jeżeli mówiono nam, że sklep jest w zasobie gminnym – wierzyłem, nie
miałem podstaw żeby ludziom nie
wierzyć. Doszedłem do wniosku
i mówię o tym od kilku lat na tej
sali (...), że ja straciłem zaufanie
do władzy i mówię to publicznie.
Nie boję się tego mówić!

Ponieważ w tym momencie
emocje zaczęły brać górę, obydwaj główni rozmówcy przemawiali do siebie podniesionymi głosami w szumie komentarzy z rady,
przewodniczący Łukasz Łukasik
zamknął dyskusję, proponując, by
panowie wyjaśnili sobie nieporozumienia w kuluarach lub wrócili do tematu w punkcie obrad zarezerwowanym na wolne wnioski
i informacje, ale do tego czasu okazało się, że choć zarzewie konfliktu zapewne nie wygasło, to wątek
nie był kontynuowany. W sprawie
wniosku radnego Mikołajczyka
w ogóle nie wypowiadała się
obecna na obradach skarbnik gminy Cezara Stokowska.
ewr

wŁaDySŁaw
MiKoŁajCzyK
radny gminy Głowno
do wójta Marka Jóźwiaka:
– Ja pana nie niszczę, nie
oceniam, co zresztą napisałem
w interpelacji. Są protokoły
z kontroli RiO (...), tam jest
wszystko zapisane. wszelkie
protokoły, zarządzenia, powinny
być podawane do publicznej
wiadomości. nie mnie oceniać,
ja tylko, jako radny, zwracam
uwagę na te sprawy.

www.lowiczanin.info
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Gmina Głowno | zmiany w budżecie

dokończenie ze str. 4

Dodatkowe 3.100 zł trzeba było przesunąć na edukacyjną opiekę wychowawczą tytułem zabezpieczenia środków dla
świetlic szkolnych. Potrzebną
kwotę uzbierano przesuwając na
ten cel zaoszczędzone na inwestycjach drogowych 146.085,22
zł oraz mniejsze sumy z działów: działalność usługowa (29
tys. zł z oszczędności na opracowaniu planu zagospodarowania
przestrzennego), rolnictwo i łowiectwo (4 tys. zł z oszczędności administracyjnych) oraz administracja publiczna (20 tys. zł
z planu wydatków na modernizację bazy komputerowej urzędu).
Kolejne przeniesienie budżetowe
dotyczyło przekazania 30 tys. zł
z planu zakupów inwestycyjnych
na zakup energii elektrycznej.
W tym samym projekcie
uchwały, w którym zabezpieczano
pieniądze dla placówek oświatowych, dokonano też drobniejszych
zmian w budżecie, ogółem zwiększając dochody i wydatki gminy
o 36.582 zł. Na zwiększenie dochodów złożyły się nst. kwoty:
599 zł z tytułu wyrównania odszkodowania dla Urzędu Gminy za uszkodzenia sprzętu w czasie wiosennej nawałnicy; 22.223
zł z tytułu odsetek za nieterminowe wykonanie inwestycji (10 dni
zwłoki naliczono za drogę w Domaradzynie, a 3 dni za schetynówkę); 13.760 zł dotacji z WFOŚ na
opracowanie programu usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Skąd tak duże
niedoszacowanie?
W dyskusji nad zaproponowanym projektem uchwały jako

pierwszy zabrał głos radny Jarosław Chałubiec, sugerując, by
każdą zmianę w budżecie omawiać na posiedzeniu komisji budżetowej. Zwrócił też uwagę na to,
że wcześniej ustalano, iż oszczędności uzyskane po wyborze wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
czyli około 50 tys. zł, miały być
przeznaczone na plany dla kolejnych miejscowości, a tymczasem
są rozdysponowywane na bieżące
potrzeby.
Wniosek o wcześniejsze otrzymywanie projektów uchwał doty-

ŁuKaSz ŁuKaSiK
przewodniczący
Rady Gminy Głowno
niepokoi mnie tak
wielkie niedoszacowanie
tego budżetu. 196 tys.
w oświacie i wychowaniu,
które my przenosimy
w listopadzie. Przecież
to jest ogromna kwota!
Ja rozumiem dwa
tysiące, trzy tysiące,
cztery..., ale to jest 196
tys. na wynagrodzenia
osobowe pracowników.
A co w przypadku, jeżeli
nie otrzymalibyśmy
rozliczenia w wysokości
140 tysięcy? Skąd byśmy
wzięli te pieniądze?

Stryków | Pokłosie sierpniowej sesji RM

Scysja sołtys-radny
zakończy się w sądzie
Wypowiedzi, które miały
miejsce na sierpniowej
sesji Rady Miejskiej
w Strykowie, stały się
przyczynkiem do sprawy
sądowej.
Wszystko wskazuje na to, że
przed Wydziałem Karnym Sądu
Rejonowego w Zgierzu spotkają
się sołtys Rokitnicy Bożena Sobierajska i radny Bogdan Walczak.
Radny czuje się pokrzywdzony
przez wypowiedź sołtys dotyczącą wezwania przez niego policji
na targowisko miejskie w Strykowie i domaga się jej ścigania oraz
ukarania. Uważa on, że sołtys,
mówiąc na sesji, że dzień wcześniej powiadomił on złośliwie policję o handlu jajkami na chodniku, niesłusznie go obciążyła.
Rady potraktował tę wypowiedź
jako obraźliwą. Uważa, że został kłamliwie oskarżony o to, że
zrobił to złośliwie, a to stawia go
w złym świetle, bo wskazuje,
jakoby był przeciwny handlowi wyrobami własnej produkcji.
Tymczasem radny tłumaczy, że

chodziło mu o utrzymanie porządku w miejscu publicznym z uwagi
na wcześniejsze wypadki z udziałem pieszych oraz w trosce o wygląd zieleni znajdującej się przy
chodniku.
Radny podkreśla, że jego intencją nie było wyeliminowanie
handlu jajkami, ale zaprowadzenie porządku przy wejściu na targowisko, gdzie odbywa się handel
artykułami przemysłowymi, który powinien odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym, czyli
na niedawno zmodernizowanym
targowisku. Radny podkreśla, że
w tej sprawie prosił o interwencję
policyjną kilkakrotnie w okresie
lipiec-sierpień 2015.
Z kolei sołtys Bożena Sobierajska uważa, że miała prawo wystąpić na sesji w tej sprawie, ponieważ obliguje ją do tego mandat
społeczny, jaki mieszkańcy udzielają jej, wybierając na sołtysa już
od 28 lat. Co więcej, miała dobre
intencje – twierdzi.
Sołtys mówiła o tym również
na ostatniej, poniedziałkowej sesji
Rady Miejskiej Strykowa, 23 listopada.
str. 43

czących zmian w budżecie i przepracowywanie ich na komisjach,
poparł przewodniczący Rady
Gminy Głowno Łukasz Łukasik:
– My niejako zostajemy postawieni pod ścianą. Zgodzę się, że wynagrodzenia dla pracowników są
rzeczą poważną, ale z drugiej strony – to co mówi radny Chałubiec
– zabrane zostają środki z planu
zagospodarowania przestrzennego i my, właściciele, nie mamy
wyjścia. Przedstawia nam się to
w formie całej uchwały i odrzucając choćby jeden punkt, głosujemy nad całą uchwałą i ktoś może
zarzucić nam, że nie chcemy dać
wynagrodzenia
pracownikom,
a to nie o to chodzi, bo mamy
zastrzeżenie może do 5 procent
proponowanych zmian (...). Ja
dostałem projekt uchwały przedwczoraj. Troszkę to nie jest fair,
bo nie mamy czasu się z tym zapoznać – mówił przewodniczący.
Dodał, że bardzo niepokoi go
tak duże, bo sięgające niemal
dwustu tysięcy złotych, niedoszacowanie w oświacie. Pytał jak do
takiego niedoszacowania doszło
i co by się stało, gdyby gmina nie
dysponowała 140 tysiącami zaoszczędzonymi na inwestycjach drogowych i skąd wówczas zabrałaby pieniądze na wypłatę pensji
oświatowcom?

196 tysięcy to jeszcze
nie koniec
Skarbnik Cezara Stokowska
odpowiedziała, że budżet uchwalano na podstawie projektu z końca 2014 r., a już w lutym obcięta została subwencja oświatowa
o prawie 125 tys. zł, a ponadto
– nie mając pełnego zabezpieczenia wydatków rzeczowych, szkoReKLAMA

eLżBieTA wOLdAn-ROMAnOwicz

Dopompowano oświatę,
by pracownicy szkół dostali pensje

Radny Jarosław Chałubiec zabiega o to, by zmiany wprowadzane do budżetu w ciągu roku były wcześniej
wnikliwie analizowane na posiedzeniach komisji budżetowej.

ły przenosiły na ten cel fundusze
z wynagrodzeń. Wzrost kosztów
wygenerowały także nauczycielskie awanse, zapewnienie funkcjonowania świetlic itp. Gdyby
nie było tych środków w budżecie, trzeba by zrezygnować z jakiejś inwestycji. Te 196 tysięcy to
jeszcze, jak zaznaczyła skarbnik,
nie wszystkie środki na zaspokojenie potrzeb oświaty, bo szkoły
są w trakcie opracowywania rozliczeń.
Zarzuty radnych, dotyczące zbyt późnego przygotowania

uchwał, pani skarbnik odpierała
tłumacząc je brakami kadrowymi w księgowości urzędu i intensywnymi pracami nad projektem
przyszłorocznego budżetu, który
musiał zostać opracowany do 15
listopada.
Radny Chałubiec zaproponował konsensus, by takie zmiany
w budżecie, o których potrzebie
wiadomo dużo wcześniej, wprowadzać w formie odrębnego projektu uchwały, tak, by wszystkich
przesunięć budżetowych, w tym
takich pilnych „z ostatniej chwi-

li”, nie kumulować w jednym dokumencie, wprowadzanym pod
obrady bez uprzedniego omówienia ich na komisjach.
Prośbę tę – by tylko pilne
zmiany wprowadzać na sesję
w odrębnej uchwale, a takie,
o których wiadomo np. od miesiąca, przedyskutować na komisjach, poparł także Łukasz
Łukasik. Wójt Marek Jóźwiak
zapewnił o przyjęciu tych uwag
do wiadomości. Powiedział, że
i dla niego trudne jest zabieranie
środków z inwestycji.
ewr
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Powiat łowicki, Bolimów i Sanniki | Oświadczenia majątkowe za rok 2014 – ostatnia część

Ile zarabiają dyrektorzy szkół w gminach
Publikujemy dzisiaj ostatnią część oświadczeń majątkowych za 2014 rok. Tym razem są to
zebrane przez naszych reporterów i opracowane informacje o stanie majątkowym i zarobkach
dyrektorów szkół samorządowych ze wszystkich gmin powiatu łowickiego, a także gmin Bolimów
i Sannniki, gdzie NŁ też od lat dociera. Są tu więc dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych, którzy zobowiązani są na mocy prawa do składania takich oświadczeń.
Obowiązku takiego nie mają dyrektorzy szkół prowadzonych przez stowarzyszenia
oraz dyrektor szkoły w Zduńskiej Dąbrowie, która podlega ministerstwu rolnictwa.
Gmina Bielawy
 Wiesława Kotecka – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bielawach – wykazała
w oświadczeniu wolne środki
w kwocie 16.933,51 zł. Posiada
wart ok. 200 tys. zł dom o pow.
225 mkw. Jest współwłaścicielką gospodarstwa rolnego (grunty
orne) o powierzchni 1,03 ha, wartego 70 tys. zł. Przyniosło ono
5 tys. zł przychodu. Z tytułu zatrudnienia zarobiła 66.186,47 zł.
Posiada Dacię Daster z 2012 roku
oraz Opla Vectrę z 2009 roku.
Dyrektor Kotecka wykazała
w oświadczeniu kredyt obrotowy
na działalność gospodarczą męża
w Mazowieckim Banku Regionalnym w Łowiczu (200 tys. zł)
oraz kredyt w Getin Banku na zakup samochodu (10,5 tys. zł).
 Elżbieta Czubatka – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Oszkowicach – wykazała 73 tys.
zł wolnych środków. Wraz z mężem posiada dom o powierzchni
120 m² wart 250 tys. zł. Jest
współwłaścicielką (w 1/4) gospodarstwa rolnego o powierzchni
6,785 m², zabudowanego budynkiem gospodarczym, o wartości
200 tys. zł. Przyniosło ono 17 tys.
zł przychodu i 7 tys. zł dochodu. Dyrektor Czubatka wykazała również w oświadczeniu, że
wraz z mężem posiada działkę
mieszkaniową o powierzchni 1
tys. mkw., wycenioną na 7 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia w szkole zarobiła 69.493,69 zł. Posiada Mitsubishi Lancera z 2007 roku oraz
Mitsubishi ASX z 2014 roku. Nie
wykazała zobowiązań przekraczających kwotę 10 tys. zł.
 Barbara Pawlaczyk – dyrektor Zespołu Szkolno-PrzedReKLAMA

szkolnego w Sobocie – nie wykazała wolnych środków. Posiada
dom o powierzchni 190 m² wart
331 tys. zł. Dom znajduje się na
terenie gospodarstwa rolnego
o powierzchni 20,64 ha, zabudowanego także stodołą, oborą
i budynkiem inwentarskim, wartego 910.500 zł (dyrektor wykazała także dzierżawę gruntów
o powierzchni 0,93 ha i 5,08 ha).
Gospodarstwo przyniosło 256
tys. zł przychodu i 46.500 zł dochodu. Dyrektor wykazała, że
jej mąż posiada udziały w OSM
Łowicz warte 42.473,99 zł. Z tytułu zatrudnienia Barbara Pawlaczyk zarobiła 65.805,83 zł. Posiada prasę New Holland z 2009
roku, wóz paszowy Kuhn z 2010
roku, ciągnik rolniczy MTZ82
z 1997 roku oraz ciągnik Fendt
311 z 1985 roku. Posiada kredyt
odnawialny w rachunku w wysokości 30 tys. zł zaciągnięty
w Banku Spółdzielczym Ziemi
Łowickiej w Zdunach, kredyt inwestycyjny na budynek inwentarski w kwocie 103.500 zł (w BSZŁ
w Zdunach) oraz kredyt na zakup
maszyn w kwocie 3.400 zł.
 Wojciech Baleja – dyrektor Gimnazjum w Bielawach –
wykazał wolne środki w kwocie
13 tys. zł. Posiada we współwłasności wyceniony na 200 tys. zł
dom o powierzchni 120 m² oraz
gospodarstwo rolne o powierzchni 4,2 ha, warte 120.000 zł, które przyniosło 1.800 zł dochodu.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął dochód w wysokości 66.253,38 zł.
Posiada wraz z żoną Dacię Logan
z 2008 roku oraz Peugeota 207
z 2011 roku. Spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty na budowę
domu w wysokości 42 tys. CHF.

Do spłaty pozostało mu 36.414
CHF.
Gmina Bolimów
Małgorzata
Ciężarek
– dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bolimowie, na koniec 2014
roku posiadała zgromadzone
oszczędności w kwocie 50 tys. zł
(w 2013 roku – 65 tys. zł).
W oświadczeniu majątkowym
wykazała posiadanie na własność domu mieszkalnego o powierzchni 80 m² i wartości 100
tys. zł oraz budynku gospodarczego o powierzchni 50 m² o wartości 10 tys. zł. Wartość obu budynków w porównaniu z rokiem
2013 nie uległa zmianie. Z tytułu zatrudnienia w szkole osiągnęła dochód w wysokości 65.014,64
zł (w roku 2013 – 65.492 tys. zł,
rok wcześniej – 66.473 zł). Wśród
mienia ruchomego wykazała posiadanie samochodu osobowego
Fiat 500 z 2008 roku, w punkcie dotyczącym zobowiązań pieniężnych wykazała pożyczkę
w wysokości 14 tys. zł zaciągniętą
w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Łowiczu.
Rok wcześniej rubryka zobowiązań finansowych była pusta.
 Agnieszka Osicka, dyrektor Gimnazjum w Bolimowie,
wykazała oszczędności w wysokości 110 tys. zł. (w roku 2013 –
155 tys. zł) stanowiące majątek
wspólny. Na tych samych zasadach wykazała posiadanie domu
mieszkalnego o pow. 150 m²
i wartości 150 tys. zł oraz działki
o pow. 700 tys. zł o wartości 15
tys. zł. W 2014 roku osiągnęła
wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w szkole w wysokości


66.660,77 zł ( w roku 2013 –
68.453,82 zł, rok wcześniej –
61.629,52 zł) dodatkowo otrzymała 1.084,80 zł (w roku 2013
– 1.039,20 zł) z tytułu pracy
w komisji. Wśród mienia ruchomego wykazała posiadanie Toyoty Corolli z 2009 roku o wartości
50 tys. zł. Nie wykazała posiadania zobowiązań finansowych powyżej kwoty 10 tys. zł.
 Dorota Dziekanowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie wykazała oszczędności w kwocie
113 tys. zł (w 2013 roku było to
105 tys. zł. Wykazała posiadanie
mieszkania o powierzchni 25 m²
i wartości 80 tys. zł oraz działki
o powierzchni 543 m² z pomieszczeniem gospodarczym o wartości ok. 100 tys. zł, na prawie
współwłasności z matką. Z tytułu zatrudnienia w szkole otrzymała wynagrodzenie w kwocie 69.655,39 zł (w 2013 roku
0 69.168,81 zł, rok wcześniej –
64.659 zł). Wśród mienia ruchomego wykazała posiadanie samochodu osobowego Peugeot
207 z 2008 roku o wartości 12
tys. zł (w roku 2013 – 17 tys. zł.)
Nie wykazała zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 10 tys. zł.
Gmina Chąśno
Dorota Osowska, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Błędowie – z końcem 2014
roku miała zgromadzone 3200 zł
i 32,45 euro (rok wcześniej 5500
zł i 32,43 euro). Posiada dom
o pow. 137 m², warty 28 tys. zł
(położony na działce o pow.
354 m² wartej 28 tys. zł)
oraz mieszkanie o powierzchni


47,28 m² warte 120 tys. zł. Jest
właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,66 ha z częścią mieszkalną i zabudową gospodarczą wycenianą na 30 tys.
zł i jest ono nieodpłatnie wydzierżawione członkowi rodziny
męża. Dyrektor Osowska nie posiada mienia ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł.
Z wynajmu gospodarstwa uzyskała w 2014 roku 4900 zł przychodu (rok wcześniej 8250 zł)
i 417 zł ryczałtu od przychodu.
Jako
dyrektor
otrzymała
92.229,35 zł wynagrodzenia
(w 2013 roku 82.217.01 zł). Uzyskała też 350 zł tytułem umowy
zlecenie i 200 zł zwrotu PIT-R.
Na koniec 2014 roku miała zobowiązania finansowe wobec Banku Spółdzielczego Ziemi
Łowickiej oddziału w Chąśnie
– 8.925 zł (kredyt gotówkowy),
wobec Banku PKO S.A. – 46.372
zł (kredyt hipoteczny) oraz 8.500
zł kredytu samochodowego.
Jest właścicielką Dacii Sandero
z 2014 r., wycenianej na 35 tys. zł.
 Maria Katarzyna Rokicka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mastkach – na koniec roku
2014 miała zgromadzone 32.353
zł (rok wcześniej 22 tys. zł). Posiada własne mieszkanie o powierzchni 46 m² wyceniane na
150 tys. zł. Uzyskała 1.750,17
zł dochodu z tytułu najmu. Jako
dyrektor uzyskała 71.849,31 zł
(w 2013 roku 67.012,39 zł) wynagrodzenia. Jest właścicielką Skody Fabia z 2011 roku.
Gmina Domaniewice
 Stanisława
Felczyńska
– dyrektor Szkoły Podstawowej
w Domaniewicach – zgromadziła wraz z mężem 65.004,14 zł.
Małżonkowie posiadają wart 20
tys. zł dom o powierzchni 42 m²,
mieszkanie o powierzchni 77 m²
warte 60 tys. zł. Należy do nich
również ogólnoużytkowe gospodarstwo rolne z budynkami gospodarczymi i częścią mieszkalną o łącznej powierzchni 16,44 ha
warte 40 tys. zł oraz garaż (30/28
z powierzchni 397 m²) wart

5 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia dyrektor zarobiła 86.516,69 zł. Posiada, we współwłasności z mężem, Peugeota 206 z 2002 roku.
Stanisława Felczyńska nie wykazała kredytów ani pożyczek na
kwotę powyżej 10 tys. zł.
 Marzena Sadowska – dyrektor Gimnazjum Publicznego
w Domaniewicach – nie wykazała w oświadczeniu oszczędności. Posiada dom o powierzchni
220 m² (bez tytułu własności),
którego wartości nie podaje.
Z tytułu zatrudnienia zarobiła
66.712,45 zł. Posiada Peugeota
307 z 2004 roku. Spłaca 20 tys.
zł otrzymane z Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Do spłaty pozostało jej 12 tys. zł.
Bogumiła Spychała – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Skaratkach – wykazała
oszczędności w kwocie 81.200 zł.
Wraz z mężem posiada wart 50
tys. zł dom o powierzchni 103,16
m², a także wycenioną na 14 tys.
zł działkę o powierzchni 700 m².
Z tytułu zatrudnienia Bogumiła Spychała zarobiła 64.889,91
zł. Nie wykazała żadnego mienia ruchomego ani zobowiązań
finansowych powyżej 10 tys. zł.
Gmina Kiernozia
Jerzy Mirosław Krystecki
– dyrektor Szkoły Podstawowej
w Kiernozi miał zgromadzone
28.120,07 zł (poprzednio wykazał 55.246 zł) we wspólnocie
małżeńskiej. Posiada dom o powierzchni 148 m2 i wartości 160
tys. zł (również małżeńska wspólnota majątkowa). Inne nieruchomości: 1/2 domu jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym
na działce 600 m2 o wartości 50
tys. zł oraz działka 0,56 ha o wartości 81 tys. zł (wspólnota małżeńska). Z tytułu wynagrodzenia za pracę zarobił 89.962,85 zł
(poprzednio: 92.582,68 zł), z tytułu umowy zlecenia 1.179,20 zł
(poprzednio: 1.492,80 zł). Posiada we współwłasności samochód
osobowy Opel Astra, rok produkcji 2009 oraz samochód Volkswagen Golf wyprodukowany
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w 2013 roku. Wśród zobowiązań
pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł wykazał pożyczkę
w wysokości 10.080 zł zaciągniętą w Międzyzakładowej Kasie
Zapomogowo-Pożyczkowej.
 Elżbieta Krystecka – dyrektor Gimnazjum w Kiernozi
miała zgromadzone 28.120,07 zł
(poprzednio wykazała 55.246 zł)
we wspólnocie małżeńskiej. Posiada dom o powierzchni 148 m2
i wartości 160 tys. zł (również
małżeńska wspólnota majątkowa), mieszkanie o powierzchni 54,86 m2 i wartości 50 tys. zł
(majątek odrębny), gospodarstwo
ogólnorolne o powierzchni 11,07
ha i wartości 261 tys. zł z domem,
budynkiem inwentarskim, garażem (majątek odrębny). Z tytułu
prowadzenia gospodarstwa uzyskała 9 tys. zł przychodu, 2,8 tys.
zł dochodu (rok wcześniej: 20 tys.
zł przychodu, 3 tys. zł dochodu).
Inne nieruchomości: działka 0,56
ha o wartości 81 tys. zł (wspólnota małżeńska). Z tytułu wynagrodzenia za pracę uzyskała dochód
w wysokości 74.053,79 zł (poprzednio: 71.566,25 zł, umowy
zlecenia – 664,80 zł (poprzednio:
658,40 zł). Posiadała we współwłasności samochód osobowy
Opel Astra, rok produkcji 2009
oraz również we współwłasności samochód Volkswagen Golf
wyprodukowany w 2013 roku.
Wśród zobowiązań pieniężnych
o wartości powyżej 10 tys. zł wykazała pożyczkę w wysokości
10.080 zł zaciągniętą w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej.
 Dorota Zielińska – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi miała zgromadzone 171 tys. zł (poprzednio:
119 tys. zł). Posiadała spółdzielcze mieszkanie własnościowe o powierzchni 74 m2 i wartości 130 tys. zł. Z tytułu pracy
w MOS uzyskała dochód w wysokości 93.986,07 zł (poprzednio:
86.191,32 zł). Posiadała samochód Dacia Sandero z 2011 roku
o deklarowanej wartości 18.800
zł. Wykazała też posiadanie
dwóch pożyczek z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
na łączną kwotę 19.900 zł.
Gmina Kocierzew Płd.
W gminie Kocierzew Płd.
funkcjonują następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół
w Łaguszewie, Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Pd.
(w skład obydwu wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz
Szkoła Podstawowa w Gągolinie
Płd. Tylko szkoła w Kocierzewie
Pd. jest jednostką organizacyjną
ReKLAMA
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gminy Kocierzew Pd. i tylko jej
dyrektor ma obowiązek składać
oświadczenie majątkowe.
 Jolanta Barbara Kowalik, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Płd. ma
zgromadzone 4.500 zł oszczędności, podczas gdy w roku ubiegłym było to 5 tys. zł. Jest współwłaścicielką domu o powierzchni
114 m² i wartości 150 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia w 2014
roku uzyskała dochód 88.453,71
zł, podczas gdy jej zarobki za
2013 rok wynosiły 76.682,28 zł.
Gmina Łowicz
Jednostkami
organizacyjnymi gminy Łowicz są szkoły podstawowe w Dąbkowicach,
Zielkowicach i w Popowie oraz
gimnazjum w Popowie. Ich dyrektorzy są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych.
Natomiast szkoły podstawowe
w Jamnie, Wygodzie i Niedźwiadzie są prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Oświaty w Gminie Łowicz.
 Bożena Słomska, dyrektor SP w Zielkowicach ma zgromadzone 25 tys. zł oszczędności, zaś w roku ubiegłym było to
30 tys. zł. Jest właścicielką domu
o powierzchni 180 m² i wartości
150 tys. zł oraz współwłaścicielką działki rolnej o powierzchni 1016 m² i wartości 12 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia w 2014
roku uzyskała dochód w wysokości 70.388,20 zł, w roku
ubiegłym zarobiła 62.497,76 zł.
Posiada samochód osobowy Hyundai Accent z 2005 roku.
 Grażyna Alina Sobieszek,
dyrektor SP w Popowie. Ma
zgromadzone 130 tys. zł oszczędności, podczas gdy w roku ubiegłym było to 12 tys. 700 zł. Jest
współwłaścicielką domu o powierzchni 175 m² i wartości 280
tys. zł oraz działek: o powierzchni 1000 m² o wartości 80 tys.
zł oraz o powierzchni 1292 m²
i wartości 129 tys. 280 zł (działkę
tę nabyła w 2012 roku od Urzędu Miasta Łowicza). Z tytułu zatrudnienia w 2014 roku uzyskała
dochód w wysokości 80.065,26
zł (prawie 2 tys. zł więcej niż
przed rokiem); dieta radnej miejskiej wyniosła 17.011,07 zł (blisko
2 tys. zł mniej niż przed rokiem).
Wraz z mężem jest współwłaścicielką samochodu Ford Focus
z 2012 roku o wartości 45 tys. zł.
 Jacek Stelmaszewski, dyrektor SP w Dąbkowicach. Posiada dom o powierzchni 88,42 m²
i wartości 200 tys. zł, działkę
o powierzchni 0,75 ha i wartości
20 tys. zł i budynek gospodarczy
o powierzchni 22,04 m² i wartości

20 tys. zł. Jest także współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 38 m² i wartości 100 tys. zł
oraz samochodu osobowego Kia
Picanto z 2011 roku o wartości
39.089,14 zł. Z tytułu zatrudnienia w 2014 roku uzyskał dochód
w wysokości 73.140,21 zł (blisko
7 tys. zł mniej niż w roku ubiegłym). Posiada kredyt hipoteczny
w Banku PKO SA w wysokości
43.911,57 zł (zabezpieczeniem
kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości) oraz kredyt
zaciągnięty na zakup samochodu
w wysokości 19.333,73 zł w Santander Banku zabezpieczony polisą na życie.
 Anna Urszula Wysocka,
dyrektor Gimnazjum w Popowie.
W porównaniu z rokiem ubiegłym o 8 tys. zł powiększyła swoje oszczędności, które wynoszą
teraz 20 tys. zł. Wspólnie z mężem jest właścicielką domu o powierzchni 240 m² i wartości 300
tys. zł oraz gospodarstwa rolnego o powierzchni 6,32 ha i wartości około 150 tys. zł. Z tego tytułu osiągnęła przychód i dochód
w kwocie 10.427 zł. Z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnęła
dochód w wysokości 99.246,05
zł (ponad 15 tys. zł więcej niż
w roku ubiegłym) oraz 8.000 zł
dochód ze sprzedaży działki rolnej o pow. 0,48 ha. Posiada samochód Opel Zafira z 2006 roku.
Gmina Łyszkowice

Elżbieta
Karwowska,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Stachlewie – pod koniec 2014
roku miała zgromadzone 22 tys.
zł (rok wcześniej 15 tys. zł). Jest
właścicielką domu o powierzchni 56 m2 o wartości 100 tys. zł
oraz działki zabudowanej o powierzchni 569 m2 wycenianej
na 10 tys. zł. W 2014 roku zarobiła 84.795 zł (rok wcześniej
72.090,08 zł) jako dyrektor. Posiada Opla Astrę wartego mniej
niż 10 tys. zł. Wraz z końcem
2014 roku miała do spłacenia
łącznie 2157,09 zł zobowiązań finansowych.
 Maria
Masiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalenicach (od 1.09.2014 roku),
z końcem 2014 roku nie miała zgromadzonych oszczędności pieniężnych. W małżeńskiej
współwłasności majątkowej posiada dom o powierzchni 150
tys. zł, wyceniany na 400 tys. zł,
stojący na działce o powierzchni 599 m2, wycenianej na 10 tys.
zł. Z tytułu zatrudnienia zarobiła
w 2014 roku 53.878,64 zł. Posiada we współwłasności małżeńskiej samochód Renault Megane
Scenic z 2003 roku, warty 12 tys.

zł. Z końcem 2014 roku miała do
spłacenia 168 tys. zł kredytu na
rozbudowę domu.
 Grażyna Pokora, dyrektor Szkoły Podstawowej w Seligowie – w z końcem roku 2014
miała zgromadzone 32 tys. zł
(rok wcześniej 15 tys. zł). Posiada
własny dom o powierzchni 115
m2 o wartości 95 tys. zł oraz gospodarstwo rolne o powierzchni
24,81 ha, ze stodołą, oborą i budynkiem gospodarczym, o łącznej wartości 150 tys. zł. Z tego
gospodarstwa uzyskała w 2014
roku 82 tys. zł przychodu i 62
tys. zł dochodu. Jako dyrektor
zarobiła 78.454,99 zł (rok wcześniej 76.004,50 zł). Otrzymała
też 16.397,84 zł dopłaty obszarowej. Jest właścicielką samochodu Audi A4 z 1996 r. wartego 6
tys. zł i współwłaścicielką Volkswagena Passata z 2002 r. wartego
18 tys. zł.
 Małgorzata Zielińska, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Łyszkowicach – deklaruje, że
z końcem roku 2014 nie miała oszczędności w postaci środków pieniężnych. We wspólnocie majątkowej z mężem posiada
dom o powierzchni 120 m2 wyceniany na 300 tys. zł oraz działkę
o powierzchni 0,76 ha, wycenianą na 20 tys. zł. W ubiegłym roku
zarobiła 85.821,20 zł (rok wcześniej 82.163,94 zł) z tytułu pracy w ZSP w Łyszkowicach oraz
14.496 zł (rok wcześniej 15.940
zł) w Liceum Ogólnokształcącym s.c. „Bakałarz” w Łodzi.
Jest właścicielką Toyoty Verso
z 2004 roku oraz Nissana Qashqai z 2007 roku.
Gmina Nieborów
 Ewa Zabrzewska, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bobrownikach, wykazała w oświadczeniu majątkowym za 2014 rok 25
tys. zł oszczędności, posiadanie
domu mieszkalnego o pow. 140
m² i wartości 150 tys. zł oraz budynku gospodarczego znajdującego się na działce o pow. 900
m² i wartości 60 tys. zł. Wśród
dochodów wykazała: 79.491,20
zł z tytułu zatrudnienia w szkole, 9.449,77 zł – z tytułu renty
rodzinnej, 2.052 zł z tytułu działalności wykonywanej osobiście
oraz 13.729 zł z tytułu praw autorskich. Nie wykazała zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys.
zł, wykazała zaś w oświadczeniu
posiadanie samochodu osobowego Volkswagen Polo z 2002 roku.
 Marzena
Malangiewicz,
dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Nieborowie nie
posiadała oszczędności, posiadała za to dom o powierzchni 75

m² i wartości 150 tys. zł na prawach umowy użyczenia, mieszkanie o powierzchni 33 m² i wartości 130 tys. zł we wspólnocie.
W 2014 roku z tytułu wynagrodzenia za pracę otrzymała wynagrodzenie w wysokości 78.091,37
zł (w roku 2013 – 79.884,96 zł,
rok wcześniej – 72. 534,01 zł).
Wśród mienia ruchomego wykazała samochody osobowe: Opel Corsa z 2001 roku
o wartości 5 tys. zł (w roku 2013
– 6 tys. zł) i Fiat Grande Punto
z 2007 roku o wartości 12 tys. zł.
Na koniec roku jej zobowiązania
kredytowe wynosiły 96.500 zł
(w roku 2013 – 70 tys. zł) z tytułu spłaty zaciągniętego w łowickim oddziale Pekao SA kredytu
mieszkaniowego na kwotę 100
tys. zł.
 Urszula Jurkiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysłakowie, wykazała oszczędności
3 tys. zł (w roku 2013-13.5 tys.
zł), wykazała posiadanie nieruchomości: domu mieszkalnego
o powierzchni 220 m² i wartości
180 tys. zł, gospodarstwa rolnego
o powierzchni 1,12 ha z zabudową zagrodową o wartości 12 tys.
zł, posiadanie na prawach współwłasności działek o pow. 1.247 m²
i wartości 35 tys. zł, i 1,55 ha
o wartości 15 tys. zł. Z tytułu wynagrodzenia za pracę na stanowisku dyrektora uzyskała dochód
w wysokości 82.516,20 zł (w roku
2013 – 86.328,38 zł, rok wcześniej – 74.254,59 zł), wykazała
także dochód w wysokości 640
zł z tytułu zawartych umów zlecenia oraz 770 zł, które otrzymała
jako dietę za pracę w Obwodowej
Komisji Wyborczej.
Posiadała samochód osobowy Opel Zafira z 2006 roku oraz
Chevrolet Spark z 2012 roku,
wykazała posiadanie kredytu remontowego w wysokości 35 tys.
zł (w roku 2013 było to 21.555 zł,
z adnotacją, że kredyt został zaciągnięty w Eurobanku).
 Bolesław Kowalski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzgówku, wykazał w oświadczeniu zgromadzone oszczędności w
wysokości 20 tys. zł. (rok wcześniej informacji o zgromadzonych
pieniądzach nie było). Wykazał
współwłasność domu mieszkalnego o pow. 150 m² i wartości
170 tys. zł oraz działki o powierzchni 1.700 m² i wartości
50 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia osiągnął
dochód w wysokości 85.793,90
zł (w roku 2013 – 83.591,90 zł,
rok wcześniej – 74.366 zł). Wśród
mienia ruchomego wymienił samochód Volkwagen Polo z 2004
roku o wartości 11 tys. zł. W ru-
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bryce dotyczącej zobowiązań
pieniężnych wykazał spłatę 14
tys. zł z pożyczki zaciągniętej
w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Łowiczu.
 Teresa Wojenka, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bełchowie, nie posiadała oszczędności,
wykazała współwłasność majątkową domu mieszkalnego o powierzchni 90 m² i wartości 90
tys. zł. oraz działek: o pow. 0,1 h
ha, 413 m², o łącznej wartości 17
tys. zł oraz posiadanie z tytułem
majątku osobistego działki o powierzchni 1,62 ha o wartości 24
tys. zł.
Z tytułu wynagrodzenia wykazała dochód z tytułu pełnionych
obowiązków dyrektora szkoły
w wysokości 83.180,35 zł (w roku
2013 – 85.200,43 zł, rok wcześniej – 88.649,11 zł) i zysku osiągniętego z najmu – 8.337,92 zł
(w 2013 roku – 8.394,60 zł, rok
wcześniej – 7.832 zł), oprócz tego
osiągnęła dochód w wysokości
1.538, 56 zł z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz
770 zł, które otrzymała jako dietę za pracę w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Bełchowie.
Łącznie dochody dyrektor
Wojenki wyniosły 93.826,83 zł
(w roku 2013 – 93.595,03 zł, rok
wcześniej – 97.360 zł).
Nie wykazała posiadania mienia ruchomego ani zobowiązań
kredytowych przekraczających
10 tys. zł.
 Teresa Multan, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Bednarach, wykazała oszczędności
w wysokości 13.069,32 zł. Wykazała posiadanie na prawach
współwłasności z mężem domu
mieszkalnego o pow. 100 m² i wartości 50 tys. zł, gospodarstwa rolnego o pow. 1,1973 ha o wartości
25 tys. zł, z zabudową murowaną,
działki o pow. 390 m² z domem
letniskowym o pow. 35 m² i wartości 20 tys. zł.
Wykazała dochody w wysokości 76.627,65 zł (w roku 2013
– 77.638,56 zł, rok wcześniej
– 75.066,77 zł) z tytułu zatrudnienia w szkole oraz 1.930,56 zł
z tytułu umów o dzieło oraz 770 zł
z tytułu diet otrzymanych za pracę Obwodowej Komisji Wyborczej. Mąż zaś zarobił 12.725,04
zł, w roku 2013 – 17.976,42 zł,
rok wcześniej 11.536,91 zł).
Wśród mienia ruchomego nie
wykazała żadnych pojazdów,
w roku 2013 w rubryce tej znalazła się informacja o samochodzie
Mitsubishi Space Star z 1998 roku
o wartości 10 tys. zł. Nie wykazała
zobowiązań kredytowych powyżej 10 tys. zł.
str. 34
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Bielawy | Po sesji rady gminy

Decyzja ta zapadła w obecności dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Bielawy. Nowy
regulamin zacznie obowiązywać
od 1 stycznia 2016 r., a zmiany
w stosunku do obecnego objęły
dodatek motywacyjny, funkcyjny
i za wychowawstwo. Dodatek motywacyjny procentowo nie uległ
zmianie, jednak został zastrzeżony
dla szczególnie wyróżniających
się nauczycieli i zróżnicowany, a

– Jakkolwiek skomplikowanie
by to nie brzmiało, to generalnie
chodzi o uporządkowanie i dostosowanie zapisów regulaminów
do rzeczywistości. Dodatek motywacyjny ma służyć motywacji
nauczyciela i regulamin pozwoli
na różnicowanie jego wysokości
przez dyrektorów, bo jednak jedni nauczyciele mają większe osiągnięcia, więcej czasu poświęcają,
inni, z różnych przyczyn – mniej.
Myślę, ze per saldo kwota dla
budżetu, jaką przeznaczamy na
oświatę, nie zmieni się, bo jedne
dodatki będą wypłacane kosztem
drugich – powiedział przed głosowaniem rady wójt Sylwester Kubiński.
Po głosowaniu, za jednomyślnie podjętą uchwałę podziękowała
Radzie Gminy Bielawy prezes Zarządu Oddziału ZNP w Bielawach
Krystyna Jercha.
ewr

oceny pracy pedagogów w tym
zakresie dokonywać mają dyrektorzy. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów placówek oświatowych
będzie wynosił od 500 do 1.000
zł w zależności od liczby dzieci
(było od 300 do 800 zł).
Duże zmiany w nowym regulaminie wprowadzono do wynagradzania wychowawców klas.
W przypadku klas liczących do 10
osób dodatek za wychowawstwo
z 20 zł zostanie podniesiony do 80
zł, w klasach od 11 do 20 uczniów
będzie on wynosił 100 zł (dotychczas 25 zł), a w klasach 21-30-osobowych i liczniejszych – będzie to
120 zł (dotychczas 35 zł).
Bez zmian w stosunku do regulaminu z 2015 r. pozostawiono dodatki: za wysługę lat, za warunki pracy oraz wynagrodzenia
za nadgodziny i doraźne zastępstwa.

Łowicz | Szkoła Podstawowa nr 4

O odżywczych walorach kaszy
Z czego wynikają walory odżywcze kaszy? Dlaczego lepiej
pić wodę niż napoje gazowane? Dlaczego należy unikać soli?
Na te pytania szukali odpowiedzi
uczniowie klasy II b pod okiem
wspomnianych specjalistów.
Tego dnia w podobnej lekcji
wzięli też udział ich koledzy z klasy III b.

AGnieSzKA AnTOSiewicz

Dwie klasy uczniów „Czwórki” wzięły udział w środę, 18 listopada, w otwartych lekcjach pn.
„Odżywiam się zdrowo, jem kaszę”, które poprowadziła dr inż.
Agnieszka Wiosetek-Reske z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach wraz ze studentkami III roku dietetyki – Iloną
Domińczak i Moniką Blasiak.

Zadaniem uczniów było rozpoznanie około 30-rodzajów kasz.

ReKLAMA

Blisko 30 rodzajów kaszy
przywieźli ze sobą goście, by
zachęcić uczniów do wspólnej
zabawy polegającej na dopasowaniu nazw do pojemników
z nasionami. Zadanie okazało się
dosyć trudne. W pojemnikach
znalazły się m.in. kasza owsiana,
gryczana, kuskus, czarna i czerwona. Uczniowie przyznali, że
nie wiedzieli o istnieniu aż tylu
rodzajów kaszy, a na pewno nie
widzieli ich wszystkich naraz.
Specjalistki w dziedzinie żywienia omówiły z dziećmi piramidę żywienia, którą po zakończeniu spotkania wraz z magnesami
na lodówkę uczniowie mogli zabrać do domów.
Za najsmaczniejszą i najmilszą
niespodziankę uczniowie jednogłośnie uznali deser w postaci truskawkowego musu z kaszy manny. Na zakończenie wszystkim
wykonano pamiątkowe zdjęcia.
– Taka lekcja jest fajna. Poznaliśmy nowe rodzaje kasz, a deser
był przepyszny – mówili Alan Legat i Wojtek Reske z klasy II b. aa

Przed rozpoczęciem zajęć, uczestnicy mogli posilić się kawą i przekąskami,
gwarantowanymi przez organizatorów.

Łowicz | Szkolenie dla nauczycieli

Najnowsze rozwiązania w nauczaniu
20 nauczycieli z Łowicza,
Skierniewic i Głowna wzięło udział 17 listopada w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym
w ZSP nr 3, prowadzonym przez
nauczycielkę tej szkoły i zarazem
trenerkę Fundacji Młodej Przedsiębiorczości Barbarę Starzec.
Szkolenie tego typu przeznaczone są dla nauczycieli przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w szkołach
ponadgimnazjalnych, którzy w

swojej pracy będą wykorzystywać innowacyjny program „Moje
finanse”, opierający się na technikach ICT (teleinformatycznych).
Daje on na przykład możliwość
korzystania na lekcjach z systemu Infobank, w którym można
na bieżąco śledzić notowania finansowe i inne informacje z dziedziny gospodarki kraju.
– Program ten to również wiele ciekawych konkursów dla
uczniów, w których można zdoby-

wać atrakcyjne nagrody rzeczowe,
na przykład sprzęt komputerowy
– mówiła nam Barbara Starzec.
– Korzystamy z tego programu w
naszej szkole i jesteśmy z niego
zadowoleni.
Wszyscy uczestnicy szkolenia
otrzymali materiały multimedialne na nośnikach USB. Współorganizatorami spotkania, obok
Fundacji Młodej Przedsiębiorczości, były Narodowy Bank Polski
oraz Fundacja Kronenberga. tm

RZUT OKIEM | SzKOLnA UROczySTOść

SP BieLAwy

Na ostatniej sesji
Rady Gminy Bielawy
jednogłośnie uchwalono
regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych
w gminnych placówkach
oświatowych
oraz przyznawania im
dodatków.

TOMASz MATUSiAK

Jednogłośnie
za regulaminem

Ślubowanie pierwszaków. Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów
Wielkopolskich w Bielawach zostali oficjalnie włączeni do szkolnej społeczności na uroczystości ślubowania,
która odbyła się 4 listopada. wzięły w niej udział dwie klasy pierwsze – i a z wychowawczynią Jolantą Sut
i i b z wychowawczynią Sławomirą Stawińską. Pasowanie pierwszaków na uczniów miało bardzo uroczysty
charakter, bo tradycyjnie prawdziwą szablą dokonał go zaprzyjaźniony ze szkołą ułan Marek drabik. ewr
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Łowicz | Spotkanie z Joanną Jagiełło

Rozmowy z pisarką
Pisarka spotkała się z uczniami,
by opowiedzieć o swojej pracy,
która jednocześnie jest największą
pasją, o owocach tej pracy, jakimi
są książki, które wydaje od 1997
roku, ale też aby porozmawiać
na wiele innych tematów, nie tylko
związanych bezpośrednio z literaturą. Nie było to zresztą typowe
spotkanie autorskie, gdzie tylko
publiczność zadaje autorce pytania, a raczej rozmowa, w której te
role momentami się odwracały –
pisarka też zaskakiwała uczniów
pytaniami, na przykład o ich ulubionych youtuberów. Co ciekawe,

TOMASz MATUSiAK

Joanna Jagiełło, autorka
powieści, opowiadań
i wierszy zarówno dla
najmłodszych, jak i dla
starszych odbiorców, była
10 listopada gościem
szkoły na Bratkowicach.

Uczniowie i uczennice bardzo chętnie robiły sobie selfie z pisarką.

ze strony uczniów padło przy tym
pytaniu znacznie więcej pseudonimów niż nazw zespołów przy pytaniu o ulubionych wykonawców
muzycznych.
Można było dowiedzieć się, że
Justyna Jagiełło nie czuje się oso-

bą rozpoznawalną i – jak się zarzeka – nie chciałaby taką być.
Wspomniała m.in. o swojej znajomości z bardziej znanymi pisarkami – Olgą Tokarczuk czy
Sylwią Chutnik, którym nie zazdrości popularności, mówi-

Zielkowice | #zapalsiędodziałania

Kiermasz charytatywny dla Kasi Cieślak
Ochotnicza Straż Pożarna,
Koło Gospodyń Wiejskich i społeczność Szkoły Podstawowej
w Zielkowicach zachęcają do
udziału w Charytatywnym Kiermaszu Świątecznym pod nazwą
„Pomagamy Kasi C.” w ramach
akcji #zapalsiędodziałania.
ReKLAMA

Kiermasz ten odbędzie się
6 grudnia w Domu Ludowym
w Zielkowicach. Rozpoczęcie imprezy planowane jest na godzinę
14, zaś zakończenie około godziny 19. Jej celem jest uzbieranie
jaki największej kwoty pieniędzy
potrzebnych na leczenie młodej

mamy Katarzyny Cieślak, która
zmaga się z nowotworem zwanym ziarnicą złośliwą. W programie imprezy zaplanowano moc
atrakcji dla dzieci i dorosłych: kiermasz ozdób świątecznych i rękodzieła ludowego, występy artystów
(dzieci, kapel ludowych, Koła Go-

ła też o swojej miłości do poezji
śpiewanej i niedawnej wyprawie
na koncert Jaromira Nohavicy,
wspominała też z sentymentem
czasy kaset magnetofonowych.
Za najtrudniejsze uznała pytanie,
czy woli pisać czy czytać, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Na pamiątkę spotkania Justyna Jagiełło otrzymała od uczniów
tzw. „Siódemki” broszkę. Sama
chętnie rozdawała autografy i pozowała do zdjęć. Jak mówiła –
kolejnym znakiem czasów jest to,
że młodzież najczęściej prosi nie
o autograf, a o tzw. selfie.
Justyna Jagiełło mieszka na
warszawskim Grochowie. Pisze
zarówno prozę, jak i poezję, dla
różnych grup wiekowych. Najwięcej nagród i wyróżnień przyniosły jej publikacje dla młodzieży. Najbardziej znane jej powieści
– „Kawa z kardamonem” i „Czekolada z chili” były tłumaczone
na język ukraiński, dzięki czemu zdobyła także popularność
za wschodnią granicą. Z zawodu
Justyna Jagiełło jest językoznawcą, wykłada na Uniwersytecie
Warszawskim.
tm

spodyń Wiejskich), przejazdy wozem strażackim, bryczką, atrakcje
– niespodzianki zapewnione przez
Ochotniczą Straż Pożarną, animacje dla dzieci (malowanie twarzy,
spotkanie ze Świętym Mikołajem) oraz poczęstunek w postaci
ciasta, kawy i herbaty. W trakcie
kiermaszu do nabycia będą unikatowe cegiełki fantowe pełne niespodzianek zapewnionych przez
sponsorów.
aa
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Zduny | nowe Koło Gospodyń wiejskich

„Zdunianki” mają pomysły
na działanie
21 mieszkanek Zdun
zapisało się do nowo
powstałego Koła Gospodyń
Wiejskich. Większość
z nich to osoby, który nigdy
w podobnych strukturach
nie działały.
Średnia wieku to plus minus
40 lat, choć jest członkini, która
ma 28 lat i nie założyła jeszcze
rodziny. Jak odpowiada na nasze
pytania przewodnicząca Marzena Wieczorek, wszystkie są stamtąd – pochodzą ze wsi, ich rodziny
mają silne związki z rolnictwem,
ale nie wszystkie żyją z pracy
na roli. Warszawianek czy łodzianek, które osiadłyby w gminnej
wsi, w kole nie ma.
Ponieważ w Zdunach, konkretnie w Zdunach Wsi, jest już jedno
koło, to nowo powstałe, dla odróżnienia od tamtego, przybrało nazwę „Zdunianki”.
Pomysł na założenie KGW
zrodził się w tym roku, w trakcie
przygotowań do parafialnych dożynek. Obecne „Zdunianki” pomagały zrzeszonym koleżankom
i pomyślały, że mogłyby mieć
swoje koło, tym bardziej, że do
1992 roku z Zdunach istniały dwa
koła, drugie w Nowych Zdunach.
Od pomysłu do realizacji minęło jednak nieco czasu i dopiero pod koniec października panie
„skrzyknęły się”, spotkanie założycielskie odbyło się w pierwszym tygodniu listopada.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie impreza andrzejkowa zaplanowana na 27
listopada w miejscowej remizie OSP, z którą panie nawiązały współpracę. Impreza będzie miała charakter wewnętrzny.
W dalszych planach są spotkania
z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki
i Dziecka, rajdy rowerowe oraz
maratony z kijkami nordic walking, warsztaty plastyczne czy
z robótek ręcznych. – Mamy też
pomysł na wspólne gotowanie zapomnianych babcinych potraw,
ale też na zaproszenie brafitterki, która poradzi nam, jak dobrze
dopasować biustonosze – wymienia przewodnicząca, mówiąc,
że są chętne koleżanki, mają zapał do działania, więc ma nadzieję, że koło będzie prężnie działać.
Chcą się też spotykać w swoim
gronie, żeby chociażby porozmawiać na „babskie” tematy. Członkinie KGW „Zdunianki” chętnie
będą brały udział w takich przedsięwzięciach jak gminne festyny,
turnieje wsi lub konkursy dla samych kół.
Przewodnicząca Gminnej Rady
KGW w Zdunach Jolanta Perzyna powiedziała nam, że bardzo ją
cieszy to, że powstało w gminie
kolejne koło. Jest ono 18. i niewiele brakowało, aby było 19., ponieważ w tym roku zawiesiło swoją
działalność KGW w Szymanowicach. Ma nadzieję, że to jednak sytuacja krótkotrwała, ponieważ ta
wieś ma duży potencjał.
mwk
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Nieborów | Trwają prace remontowe

Taras będzie jak nowy

MUzeUM w nieBOROwie i ARKAdii

Około 70 tys. zł kosztować będzie remont tarasu,
znajdującego się po południowej stronie pałacu
radziwiłłowskiego w Nieborowie.

Południowy taras pałacu nieborowskiego po remoncie będzie ponownie służył turystom i gościom muzeum.

ReKLAMA

przedsięwzięć podjętych z jego
inicjatywy, między innymi prace remontowe i konserwatorskie
w archikolegiacie w Tumie, kościele w Boguszycach, bazylice
katedralnej w Łowiczu czy też realizowany właśnie projekt otwarcia i udostępnienia dla zwiedzających krypt prymasowskich pod
bazyliką. Przypomniano także
wzorową opiekę nad zabytkami
skarbca diecezjalnego i inicjatywę
ustanowienia bazyliki katedralnej
pomnikiem historii.
Uroczystość wręczenia odznak
miała miejsce w budynku Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi. Ksiądz
z Łowicza został na niej odznaczony jako jedna z czterech osób
w dziedzinie ochrony zabytków.
Oprócz tego odznaczenia i nagrody odbierały osoby zasłużone
dla województwa w różnych innych dziedzinach, nie było jednak
wśród nich osób bezpośrednio
związanych z naszym powiatem.
tm

Spotkanie najstarszych druhów
Co dwa lata najstarsi strażacy z ochotniczych
jednostek działających na terenie gminy Zduny
spotykają się na Gminnym Dniu Seniora Strażaka.
W tym roku takie spotkanie zostało zorganizowane
21 listopada w remizie w Bogorii Dolnej.
Gminny zarząd OSP zaprosił
na uroczystość po czterech najstarszych strażaków z każdej jednostki, a także innych gości. Władze
gminy reprezentował przewodniczący Radu Gminy Wiesław Dałek, a Państwową Straż Pożarną
kpt. Tomasz Ledzion. Najważniejsi byli jednak w tym dniu sami seniorzy – wśród nich wielu, którzy
do straży należą ponad pół wieku. Honor najstarszego z nich
przypadł 90-letniemu dziś druhowi Mieczysławowi Wódce z OSP
Bąków Dolny. – W straży jestem
od lat 50. ubiegłego wieku – mówił w rozmowie z nami. – Pełniłem tyle funkcji i brałem udział
w tak wielu ważnych dla gminy

wydarzeniach, że o wielu z nich
już dawno zapomniałem.
– Nie wiem, jak starą tradycją
jest w naszej gminie Dzień Strażaka Seniora, ale od 20 lat jest
na pewno organizowany – mówił
nam dh Andrzej Markowski, członek OSP Rząśno z 40-letnim stażem. – Może i były wcześniej, ale
wtedy się tym nie interesowałem.
To jest dobra okazja, żeby sobie
porozmawiać czy trochę powspominać. Wielu z nas utrzymuje ze
sobą kontakty, widujemy się przy
różnych okazjach, ale Dzień Strażaka Seniora jest jedyną, żeby
spotkać się w tak dużym gronie.
Niespodziankę dla strażaków
przygotowały „Fajne babki”, czyli

TOMASz MATUSiAK

Ksiądz od zabytków

Jest to odznaczenie honorowe,
przyznawane od 1962 roku za całokształt dorobku.
Ks. Majkut jest kustoszem
skarbca bazyliki katedralnej w Łowiczu, a także dyrektorem muzeum diecezjalnego od początku
jego istnienia. Oprócz tego jest
również dyrektorem diecezjalnego
archiwum oraz wydziału konserwatorsko-budowlanego kurii. Jest
też autorem wielu publikacji popularyzatorskich i naukowych na
temat dziedzictwa materialnego.
W uzasadnieniu przyznania odznaczenia wyszczególniono kilka

ści 39 tys. zł. Pozostałe pieniądze
muzeum zabezpieczyło ze swego
budżetu.
Roboty zlecone zostały specjalistycznej firmie Monument Service z Michałowic, której pracownicy zdemontowali z tarasu
wszystkie elementy wykonane
z piaskowca, który stanowił jego
okładzinę oraz balustrady i poręcze. Naprawiono konstrukcję, wykonano odwodnienie,
a po usunięciu mchów i porostów, oczyszczeniu, odgrzybieniu
i odsoleniu elementy piaskowca

Bogoria Dolna | Gminny dzień Strażaka Seniora

Łódź, Łowicz | dyrektor odznaczony
Ks. kanonik Stanisław
Majkut, kapłan parafii
katedralnej w Łowiczu,
został 9 listopada
odznaczony przez wojewodę
łódzkiego
Jolantę Chełmińską
srebrną odznaką
„Za opiekę nad zabytkami”.

Od dłuższego czasu wymagał
on interwencji konserwatorskiej,
ostatnio taras był odgrodzony
z obawy, że turystom odwiedzającym zabytek mogłoby się coś
stać.
Kierownik działu sztuki Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Monika Antczak powiedziała
nam, że realizacja prac stała się
możliwa dzięki dofinansowaniu,
które placówka uzyskała z Departamentu Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysoko-

zostaną ponownie zamontowane.
Stanie się to najprawdopodobniej
przed terminem zakończenia prac,
który wyznaczono na 15 grudnia.
Południowy taras, o czym
mówią zachowane archiwalne zdjęcia, był miejscem często
wykorzystywanym przez właścicieli rezydencji do wypoczynku.
Obecnie swego przeznaczenia nie
zmienił, wielu turystów jak i gości
pałacu odpoczywało na nim, korzystając ze słońca.
Przypomnijmy, że w 2013 roku
udało się przeprowadzić remont
dwóch balkonów znajdujących się
nad głównym wejściem od strony południowej oraz wejściem od
strony północnej. Prace wówczas
kosztowały 44 tys. zł.
tb

Druhowie przy stole. dzień Strażaka Seniora to okazja do spotkaniu
z dawno niewidzianymi znajomymi z braci strażackiej.

grupa kabaretowa działająca w ramach OSP w Bogorii Dolnej. Ich

krótki występ okazał się dobrym
wstępem do radosnej zabawy. tm
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Łowicz | z życia koła Pzn

Łowicz | SH 10 PP

Osoby niewidome
i niedowidzące zrzeszone
w łowickim kole PZN,
a także ich goście,
spotkali się 21 listopada
w restauracji Polonia
w Zaciszu przy ul. Kaliskiej
w Łowiczu, na spotkaniu
z okazji Dnia Białej Laski.

Stowarzyszenie Historyczne
im. 10 Pułku Piechoty z Łowicza
wzbogaciło swoje zbiory o dwie
ciekawe pamiątki z czasów II wojny światowej. Dla dziesiątaków są
one o tyle cenne, że to elementy
wyposażenia łączności. Jak relacjonuje nam prezes Stowarzyszenia Piotr Marciniak, darczyńca spod Łowicza, który zastrzegł
anonimowość, przekazał puszkę
do maski gazowej oraz niemiecki
telefon polowy Feldfernsprecher
33. – Model, który otrzymaliśmy,
pochodzi z 1941 roku. Jest prawie
kompletny. Jedyne jego defekty to
uszkodzona słuchawka, a także
przerwany przewód łączący słuchawkę z aparatem. W środku zachowała się oryginalna bateria, jej
stan jest niemal idealny – opowiada. Jedynym minusem jest brak
klucza do nadawania alfabetem
morsa. Puszka po masce gazowej
także zachowała się w doskonałym stanie, możliwe, że dlatego, iż
była wykorzystywana w przydomowym warsztacie jako pojemnik
na smar. Darczyńca jest wnukiem
żołnierza 10 Pułku Piechoty, który
po szkoleniu w Dziesiątce pełnił
służbę w 1938 r. w zwiadzie rowerowym Korpusu Ochrony Pogranicza Głębokie w 7 batalionie granicznym Podświle.
Drugi eksponat trafił do Stowarzyszenia przekazany przez Dariusza Gawrońskiego, jest nim
drewniana skrzynka, która prawdopodobnie mieściła urządzenia
zestawu sprzętu łączności dla plutonów pomiarów wzrokowych artylerii – czyli dla żołnierzy, którzy
na wysuniętych pozycjach podawali współrzędne do prowadzenia
ostrzału. – Do dziś niewiele zostało z tego typu wyposażenia.
Przedmiot przez lata znajdował
się w posiadaniu Franciszka Pełki,
dziadka darczyńcy, który był żołnierzem łączności w 1 Pułku Artylerii Najcięższej, a po przejściu do
rezerwy w 1931 r., z racji zdolności
stolarskich, dla 10 PP wykonywał
wiele elementów z drewna.
tb

Kolejne pamiątki
po II wojnie

Dzień Białej Laski

Krótka historia
białej laski
Wiceprezes łowickiego koła
PZN, Dariusz Gawęcki, przybliżył
nam historię Dnia Białej Laski (lub
też Bezpiecznej Białej Laski). Zaczęła się ona w 1921 r. w Bristolu.
Żył tam James Biggs, młody fotograf, który w wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił wzrok. Znajomy, starszy weteran wojenny,
powiedział mu, że musi wycho-

TOMASz MATUSiAK

Wprawdzie Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony był miesiąc wcześniej – 15 października, jednak ze względów
organizacyjnych zarząd koła połączył imprezę ze zbliżającymi się
Andrzejkami. Bawiło się przeszło
30 osób. Oprócz członków koła,
byli współpracujący z nimi na co
dzień przedstawiciele władz i instytucji samorządowych, a także
zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.
Przyjechały też reprezentantki
koła PZN w Skierniewicach – prezes Bożena Kalska i sekretarz Irena Supeł. Wprawdzie koła współpracują ze sobą na różnych polach
od wielu lat, ale skierniewiczanki gościły na Dniu Białej Laski
w Łowiczu po raz pierwszy.
Życzenia i prezenty od gości,
w imieniu całego koła, przyjmo-

wała prezes Anna Wesołek. Potem wszyscy przystąpili do obiadu i wspólnej zabawy, do której
rozkręcenia na dobre przyczynił
się przygrywający im niewidomy
akordeonista, Łukasz Kunikowski.
– Do koła należę dopiero od
roku – mówił nam Grzegorz Ruciński z Nieborowa. – Daje nam
to bardzo wiele korzyści. Możemy porozmawiać z ludźmi zmagającymi się z podobnymi problemami. Często mogą oni udzielić
praktycznych porad, odnośnie
procesu leczenia czy sprzętu.
Oprócz tego liczy się wymiar towarzyski, między innymi takie
spotkania jak dzisiaj. Można się
na nich po prostu rozluźnić i odprężyć w bliskim gronie.

Życzenia Annie Wesołek składa Wiesław Sierota, prezes stowarzyszenia „Tacy sami”, z którego pomocy
korzysta wielu niewidzących i niedowidzących. w prezencie przekazuje pracę autorstwa jednego ze swoich
podopiecznych.

uznane w 1964 roku w USA. Od
1970 r. obchodzone jest jako święto międzynarodowe, a od 1993 r.
również w Polsce. Jego celem jest
przypominanie opinii publicznej

dzić z domu i żyć aktywnie. Wtedy Biggs wpadł na pomysł pomalowania swojej laski na biało, aby
była widoczna z daleka dla innych
osób. Święto zostało oficjalnie

o żyjących w społeczeństwie niewidomych i niedowidzących, a im
samym o zaletach aktywnego życia i zasadach bezpiecznego poruszania się.
tm

Łowicz | Podsumowanie ubiegłorocznych Gwiazd na Gwiazdkę...

Bez nich nie byłoby tego turnieju
Ponad 22,5 tys. zł
na leczenie 9-letniego
Jakuba Chrabańskiego
udało się zebrać
19 grudnia 2014 roku,
w 11. Charytatywnym
Turnieju Piłki Halowej
„Gwiazdy na Gwiazdkę”.
Obecnie trwają
przygotowania
do kolejnego turnieju
– planowanego
na 9 stycznia,
a 21 listopada w sali
kina Feniks oficjalnie
podsumowano
ubiegłoroczną akcję.

TOMASz MATUSiAK

Galę prowadził główny koordynator akcji i zarazem radny Rady Miejskiej w Łowiczu
Krystian Cipiński oraz wiceburmistrz miasta Bogusław Bończak, który przed laty był
głównym pomysłodawcą akcji
i wspiera ją do tej pory. Spotkanie było przede wszystkim okazją do podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły
się do sukcesu ubiegłorocznej
edycji: przedstawicielom władz,
instytucji publicznych, stowarzyszeń, mediów, a przede wszyst-

gdyby nie ograniczenia sali, byłaby znacznie większa.

Jakub Chrabański i jego rodzice dziękują wszystkim zaangażowanym
w ubiegłoroczny turniej.

kim sponsorom i wolontariuszom. Każdy otrzymał dyplom
z podziękowaniami. Większość

KuBuś wCiąż PoTrzeBuje PoMoCy
poprzez Fundację dla
zebrane w ubiegłym roku
dzieci „dar serca” (KRS
pieniądze bardzo pomogły
nr 0000121785, tytułem:
Jakubowi chrabańskiemu,
Jakub chrabański). Można
walka o jego zdrowie
też wpłacać pieniądze
jednak wciąż trwa. wszyscy,
bezpośrednio na konto
którzy chcą wesprzeć
fundacji – nr 49 1050
9-latka cierpiącego na
1070 1000 0022 6906
guza mózgu, mogą
4552, z dopiskiem: Jakub
przekazać dla niego 1%
chrabański. tm
podatku dochodowego

z nich pomagała przy organizacji turnieju nie tylko w ubiegłym
roku. Szczególnym gościem był
w sobotę Jakub Chrabański wraz
z rodzicami – to dla tego chłopca, dzielnie walczącego z trudną chorobą, w ubiegłym roku
zagrały gwiazdy polskiej piłki
nożnej i osoby z tym sportem
związane.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z poprzedniej edycji akcji, zagrało wielu świetnych, znanych
piłkarzy, zebraliśmy dużo pieniędzy dla Jakuba – mówił nam
Krystian Cipiński. – O frekwencji nawet nie ma co mówić, bo
zawsze mamy komplet, pewnie

Tym razem
dla Kasi Cieślak
W tym roku kalendarzowym
„Gwiazd na Gwiazdkę” nie będzie, ale za to odbędą się one już
9 stycznia. W 2016 roku będziemy
więc mieli turniej dwa razy, bo za
rok organizatorzy chcą go zorganizować standardowo w grudniu.
– Wolelibyśmy robić turniej
w grudniu, tak jak zawsze, ale
w tym roku nie było to możliwe – wyjaśnia Krystian Cipiński. – Cały kalendarz piłkarski jest
w tym roku przesunięty, głównie
ze względu na Euro 2016, runda
jesienna trwa dłużej, więc piłkarze nie mają wolnych terminów.
W grudniu nie mógłby zagrać na
przykład Maciek Rybus, a bardzo
nam zależy na jego obecności.
Skoro padło już nazwisko pochodzącego z Łowicza reprezentanta Polski, to warto dodać, że
zrobił on już nadchodzącej edycji
imprezy dobrą reklamę – wspomniano o niej w ostatnim odcinku magazynu telewizji Canal+
„Liga+ Extra”, w którym Maciej Rybus realizował wyzwanie
„Turbokozaka”.
Gracz FK Terek Grozny
z pewnością nie będzie jedyną
znaną wśród kibiców postacią,
która 9 stycznia zaprezentuje się
w hali OSiR. Nazwisk jeszcze
nie znamy, ale wiemy, że skompletuje on drużynę złożoną z jego
kolegów, wśród których będą aktywni zawodnicy polskiej Ekstraklasy i nie tylko. Fani tęskniący
za dobrymi latami łódzkiego Widzewa z pewnością chętnie obejrzą też na boisku drużynę old
boyów tego klubu. Wystąpi też
zespół złożony z dziennikarzy
platformy NC+ oraz drużyna złożona z członków organizacji kibicowskich i Polskiego Związku
Piłki Nożnej.

Podczas spotkania w ŁOK organizatorzy oficjalnie ogłosili,
że pieniądze zebrane 9 stycznia
zostaną przekazane na leczenie
Kasi Cieślak, walczącej z chorobą nowotworową mieszkanki Łowicza, pochodzącej z Kadzielina.
O różnych innych akcjach
charytatywnych dla niej pisaliśmy już i będziemy pisać na łamach NŁ wielokrotnie.
tm
ReKLAMA
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ŁOK | Kółko brydżowe na ŁUTw

Karciane rozgrywki seniorów

w każdym wieku
jest potrzebna
gimnastyka
umysłu. Podczas
spotkań gramy
i rozmawiamy, czyli
łączymy przyjemne
z pożytecznym.

– Kiedy zaczęliśmy się spotykać, członkowie koła byli bardzo
początkującymi graczami. Widać było, że nie mieli wcześniejszego doświadczenia. Ja sam zaczynałem grać już bardzo dawno
temu, w latach osiemdziesiątych
należałem do klubu w Skierniewicach. Wśród uczestników naszych spotkań są chociażby emerytowani pedagodzy, którzy przez
wiele lat uczyli w łowickich szkołach – mówi nam Jagielski. I tłumaczy, dlaczego zainteresował się
brydżem – Wybrałem ten sport,
ponieważ w brydżu, w przeciwieństwie do pokera, są ligi. To
gra sportowa, jest konkurencja jak
w szachach, natomiast poker to
czysty hazard.
Bożena Wójt, prezes ŁUTW,
mówi nam, że pomysł na utworzenie koła wyszedł od członków,
a chęć jego założenia była poruszana na walnych zgromadzeniach. Alicja Szot, członkini za-

Łowicz | iPn w zakładzie Karnym

Osadzeni poznają
historię współczesną
Osadzeni w Zakładzie Karnym w Łowiczu znów mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy
o najtrudniejszych zagadnieniach
współczesnej historii Polski. Kolejne prelekcje z pracownikami
łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej miały miejsce
na przełomie października i listopada.
28 października w zakładzie
gościł Leszek Próchniak, starszy specjalista w referacie baReKLAMA

dań naukowych, który mówił
o wydarzeniach na Wybrzeżu
z grudnia 1970 r. Wykład był
uzupełniony o prezentację multimedialną i archiwalne zdjęcia, a także o film dokumentalny
IPN „Czarny czwartek w Gdyni”, wykorzystujący też nagrania
z planu fabularnego filmu Antoniego Krauzego „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”.
4 listopada również dominowała tematyka walki władzy ze spo-

Członkowie kółka brydżowego przed rozpoczęciem gry.

Żeby zagrać w brydża, potrzebne są cztery osoby tworzące dwie
pary, które ze sobą rywalizują.
Partnerzy siedzą naprzeciwko siebie i grają na wspólny wynik. Jed-

rządu ŁUTW i inicjatorka spotkań
koła, podkreśla, że została wybrana z ramienia zarządu na osobę organizującą spotkania koła brydżowego.

W każdym wieku jest potrzebna gimnastyka umysłu. Podczas
spotkań gramy i rozmawiamy,
czyli łączymy przyjemne z pożytecznym – mówi.

łeczeństwem, tym razem z okresu o przeszło 10 lat późniejszego.
Prelekcję wygłosił Paweł Spodankiewicz, od 2007 r. pracownik
IPN, który w czasie stanu wojennego jako student socjologii został
uznany za „zagrażającego wroga
ustroju komunistycznego”.
Jednym z miejsc, w którym
był przetrzymywany przez reżim,
był właśnie Zakład Karny w Łowiczu (siedział także w Łęczycy
i w Kwidzynie). Co ciekawe, wykład ten był jego pierwszą wizytą
w tym miejscu od tamtego czasu.
Jego wykład poświęcony był losom osób internowanych w tamtym czasie na terenie dzisiejszego
województwa łódzkiego.
tm

Łowicz | Stowarzyszenie Przyjaciół zwierząt

na z par musi uzyskać lepszy niż
ta druga poprzez skompletowanie
jak największej liczby lew, czyli wysoko punktowanych kart leżących na stole po jednej kolejce,
po tym jak każdy z graczy wyłoży swoje. Lewa jest zbierana przez
tego gracza, który wyłożył najcenniejszą kartę.
Do tej pory gracze sekcji sportowej uczestniczyli w dwóch
turniejach: w Łazach koło Zawiercia i wzięli udział w rozgrywkach brydżowych w Mostkach w ramach Grand Prix Ziemi
Łódzkiej. W każdej chwili do
rozgrywek seniorów mogą się
przyłączyć członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i osoby
powyżej pięćdziesiątego roku życia.
mg

Masz niepotrzebną budę dla psa? – oddaj ją
Łowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt ponownie zwraca
się z prośbą do osób, które mają
niepotrzebne budy dla psów, aby
je stowarzyszeniu przekazać. Na
poprzedni apel tego typu zareagowało kilkanaście osób. Budy trafiły do osób, które zaopiekowały się
bezdomnymi zwierzętami, same
będąc niekiedy w trudniej sytuacji, dlatego pomaga im w tym
stowarzyszenie.
Jak nam powiedziała prezes
stowarzyszenia, Grażyna Wołynik, ostatnia z bud poprzednio

zebranych zostanie zawieziona
do Polesia w gminie Łyszkowice, gdzie trafi pies z amputowaną
łapą. Został on z tej miejscowości
przywieziony do lecznicy weterynaryjnej do Łowicza. – Pies się
błąkał po Polesiu, miał uszkodzoną łapę, prawdopodobnie przez sidła. Łapy nie udało się uratować,
lekarz musiał przeprowadzić amputację. Na szczęście znalazła się
osoba, która chce się nim zająć –
opowiedziała nam Grażyna Wołynik o tej jednej z typowych spraw,
jaką stowarzyszenie się zajmuje.

ŁSPz

Cotygodniowym
miejscem
spotkań jest sala wykładowa
Uniwersytetu w ŁOK-u. To tam
w każdy wtorek i środę pasjonaci
karcianej gry przy filiżance gorącej herbaty spędzają popołudnia.
Pierwsza sekcja zawodników,
nazywana sportową, składająca
się z 6 członków, spotyka się we
wtorki od godziny 16 i pod okiem
trenera Romana Jagielskiego
prowadzi rozgrywki na poziomie zaawansowanym, natomiast
w środy o tej samej godzinie
przychodzi ośmioosobowa grupa
początkująca, którą opiekują się
gracze z sekcji sportowej.
Rozgrywki trwają od 2 do 4
godzin. Jak podkreślają seniorzy, Jagielski, miłośnik brydża
i reprezentant klubu Olimpia
Chąśno w III lidze, bezinteresownie poświęca im swój czas
i uczy gry na bardzo wysokim
poziomie, jest dla nich społecznym trenerem.

MARTA GRzeGORczyK

Jednocześnie ćwiczą, rozmawiają i trenują umysł
– słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
od dwóch lat spotykają się na kółku brydżowym.

Ostatnia z bud, podarowanych
podczas poprzedniej akcji, trafiła
do Polesia. Jej mieszkańcem
został pies o imieniu Kruczek.

W sprawie bud do oddania
można dzwonić do pani prezes
pod nr 609-444-795.
mwk
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Klara i Stanisław Madanowscy z Boczek.
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Zofia i Jan Urbankowie z Łaguszewa.

Gmina Kocierzew Płd. | złote Gody zorganizowano w gminnej bibliotece

To już 50 lat razem

rok pełen wrażeń
To był wyjątkowy rok dla laureata „Gwiozdy Łowickiej” Stanisława Madanowskiego, który wraz z żoną świętował Złote
Gody. Małżonkowie zdradzili
NŁ, że poznali się podczas uroczystości ku czci Adama z Bochenia, profesora Akademii Krakowskiej, w trakcie których pan

Wiesława i Jan Jabłońscy z Jeziorka.

ReKLAMA

AGnieSzKA AnTOSiewicz

Henryka i Tadeusz Pawlina z wicia.

Jana i Zofii Urbanek składniki
udanego małżeństwa. Można powiedzieć, że jubilatów połączył...
rower. Ponad 50 lat temu spotkali się podróżując: pan Jan do Łowicza, zaś pani Zofia w odwiedziny do rodziców. Ale pan Jan miał
swoją przyszłą żonę „na oku” już
wcześniej. Kiedy Zofia Wojda –
tak brzmi jej panieńskie nazwisko
– zatrudniła się w Szkole Podstawowej w Łaguszewie, gdzie znajduje się dom rodzinny pana Jana,
ten zapragnął ją poznać. Potem

Co ich połączyło,
a co zatrzymało na lata?
– Zgoda i miłość przede
wszystkim, ale też wyrozumiałość i ustępliwość, wspieranie się
w trudnych chwilach i wspólne podejmowanie decyzji – to zdaniem

wielokrotnie spotykali się na dożynkach i przy innych uroczystościach, gdzie poznawali się coraz
lepiej.
Dziś nie mogą uwierzyć, jak
szybko upłynęły im te wspólnie
spędzone lata. Razem doczekali
się trojga dzieci i ośmiorga wnuków. Żeby było zabawniej, ich
ślub odbywał się dokładnie tego
samego dnia, kiedy pobierali się
państwo Madanowscy. Pani Zofia wspomina nawet, że mijali się
u fotografa.
aa
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Stanisław występował wraz z Zespołem Ziemi Łowickiej. – Całe
życie obijałem się w kapelach ludowych – żartuje założyciel zespołu „Boczki Chełmońskie”.
– Ja musiałam to zaakceptować
– kwituje jego żona Klara. Zgodnie przyznają, że gotowej recepty
na udane małżeństwo nie ma, ale
uważają, że sukces tkwi w akceptacji wad, wyrozumiałości i życzliwości okazywanej na co dzień.
Państwo Madanowscy doczekali się trójki dzieci, które towarzyszyły im w jubileuszowych
obchodach. Jak się okazało, właściwa rocznica ślubu Stanisława
i Klary przypada w kwietniu.
Wtedy też zespół „Boczki Chełmońskie” zgotował im niespo-

oraz Marianna i Henryk Wnukowie z Gągolina Południowego.
Dla jubilatów i ich rodzin wystąpił zespół „Boczki Chełmońskie”. Wszyscy wznieśli toast
lampką szampana i zaśpiewali
chóralne „Sto lat”. Był też czas na
wręczanie kwiatów, serdeczne życzenia i pamiątkowe zdjęcia.

AGnieSzKA AnTOSiewicz

– Takie uroczystości zawsze
nas wzruszają. Doczekaliście
się pięknego jubileuszu. Wasze
50-lecie pożycia małżeńskiego
stanowi wzór dla młodego pokolenia – mówiła wójt gminy Kocierzew Południowy Agnieszka Wojda na chwilę przed tym,
jak wręczyła jubilatom medale
przyznane przez prezydenta RP.
A otrzymali je państwo: Stanisława i Lucjan Brzozowscy z Osieka, Wiesława i Jan Jabłońscy
z Jeziorka, Stanisława i Stanisław
Jabłońscy z Lipnic, Genowefa
i Zdzisław Kupiec z Różyc Żurawieńca, Klara i Stanisław Madanowscy z Boczek, Henryka
i Tadeusz Pawlina z Wicia, Zofia
i Jan Urbankowie z Łaguszewa

dziankę i przygotował uroczystość
w Gminnym Ośrodku Kultury
w Bocheniu. We wrześniu w Alei
Gwiozd Łowickich na Starym
Rynku została odsłonięta tablica poświęcona Stanisławowi Madanowskiemu. – Ten rok obfituje
w wiele miłych i ważnych chwil,
które sprawiają, że czuję się doceniony – mówił nam jubilat.
Z dedykacją dla rodziców wraz
z zespołem „Boczki Chełmońskie” wystąpiła córka państwa
Madanowskich, Monika Zabost.
Zaraz potem na prośbę pani wójt
oraz pozostałych gości wystąpił
sam jubilat, Stanisław Madanowski.

Marianna i Henryk Wnuk z Gągolina Południowego.

AGnieSzKA AnTOSiewicz

Aż osiem par świętowało w czwartek 19 listopada 50-lecie pożycia
małżeńskiego w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie
Południowym. Ten niezwykły jubileusz Złotych Godów uświetnił występ
zespołu „Boczki Chełmońskie”.

Stanisława i Lucjan Brzozowscy z Osieka.
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– Też tę ciekawość świata przeżywałam, ale żyłam w nieco bezpieczniejszych czasach – mówiła Joanna Gruszczyńska, na zdjęciu w środku. na pozostałych fotografiach migawki z dyskusji.

„Ekonomik” | debata „dopalacze kradną życie”

Nie jestem idiotą, nie biorę
Specjaliści z różnych dziedzin i uczniowie
z różnych łowickich szkół spotkali się
w piątek, 20 listopada, w auli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława
Grabskiego, by zainicjować dyskusję na temat
„Dopalacze kradną życie”.

ReKLAMA

dysponują pozwoliło im odpowiedzieć na często niełatwe pytania
uczniów.
Po prostu nie warto
– Jaka jest różnica między dopalaczami a narkotykami? – zapytała Agata. – Różnicy praktycznie
nie ma. Zarówno jedna, jak i druga grupa, bazuje na substancjach
psychoaktywnych – odpowiedział
Sławomir Mucha, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu.
– Okazuje się, że młodzi ludzie
wiedzą o szkodliwych działaniach
dopalaczy, a mimo to zażywają
dopalacze. Skąd u nich to ryzykanctwo? – zapytała inna uczennica. – Zwykła ludzka ciekawość.
Też tę ciekawość świata swego
czasu przeżywałam, ale żyłam
w nieco bezpieczniejszych czasach. Jeśli do tego dojdą zakazy,
to pojawia się pokusa ich łamania, buntu – mówiła Joanna Gruszczyńska, terapeuta uzależnień
z Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół
Dzieci Uzależnionych „Powrót
z U” w Łodzi.
– Czy w takim razie dla młodzieży jest jakaś alternatywa?
– zapytał Miłosz Szachogłuchowicz ze szkoły na Blichu. – Mamy
wiele pięknych aktywności, którym warto się poświęcić i całe życie przed sobą. Nie warto zmarno-

AGnieSzKA AnTOSiewicz

Spotkanie udało się zorganizować dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu,
którą reprezentowali: zastępca komendanta młodszy inspektor Tomasz Rubin i naczelnik Wydziału
do Spraw Nieletnich aspirant sztabowy Dariusz Rełek. Drugi z panów wraz Wojciechem Królikiem,
nauczycielem religii i WOS w ZSP
nr 4, moderowali spotkanie.
Do debaty, oprócz uczniów
szkoły pełniącej honory gospodarza, zaproszono ich rówieśników
z ZSP nr 1, 2 i 3, a także „Chełmońskiego”, „Medyka” i „Pijarskiej”. Młodzież wraz z opiekunami, którymi byli głównie
pedagodzy szkolni, wypełniła salę
po brzegi.
Debata polegała na przedstawieniu prezentacji przygotowanych przez zaproszonych gości,
którzy dysponowali wiedzą z różnych obszarów, w których na codzień pracują – Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zakład
Karny, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna czy Towarzystwo
Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Łodzi. Przedstawiciele tych instytucji pracują na co dzień z osobami
uzależnionymi od narkotyków
i dopalaczy. Doświadczenie jakim

Młodzi ludzie zadawali pytania i uważnie słuchali.

partner pozostał w szpitalu w ciężkim stanie. Pacjent nie mówi, nie
reaguje na pytania, gdyż doszło
do uszkodzenia mózgu. Ma bardzo duże przykurcze, nie poddające się rehabilitacji, leży w łóżku
zwinięty w kłębek i cierpi z bólu.
Jest to dowód na to, że każdy organizm może zareagować na substancje psychoaktywne inaczej.
Jednak to, że kobiecie udało się
wyjść z tej sytuacji bez uszczerbku na zdrowiu, nie oznacza, że następnym razem też tak będzie.
– Przekonuje mnie to, co mówią nam dzisiaj specjaliści, gdyż
oni pracują z osobami uzależnionymi na co dzień, widują takie
przypadki. Nasza wiedza opiera
się na przekazach internetowych,
które nie zawsze są prawdziwe.
Osoby, które prowadzą debatę, potrafią wytłumaczyć, na czym polega zgubny wpływ dopalaczy, że
mogą pociągnąć nas one na przysłowiowe „dno” – ocenia Miłosz
Szachogłuchowicz.
W trakcie spotkania mówiono
też o początkach handlu dopalaczami w Polsce – czy zaczął się
w Łodzi czy nie. Sławomir Mucha podsumował dyskusję stwierdzeniem, że niezależnie w jakim
mieście dopalacze miały swój początek, to osoby uchodzące za bossów narkotykowych jawnie mówiły: „Nie jestem idiotą, nie biorę”.
aa

wać go na zabawę z dopalaczami
– odpowiedział aspirant sztabowy
Dariusz Rełek, naczelnik Wydziału do Spraw Nieletnich KPP w Łowiczu.

Łowicz | warsztaty profilaktyczne w zSP 3

Można skończyć jak on
Uczniowie z przejęciem wysłuchali historii przytoczonych przez
zaproszonych gości. Milena Szwarocka, lekarz szpitala w Łowiczu,
opowiedziała, że na jej oddział
trafiła para, która wspólnie zażywała dopalacze. Kobieta po kilku
dniach została wypisana, ale jej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 walczy z papierosami.
Warsztaty dla pierwszych klas,
pokazujące negatywne skutki nałogu palenia, przeprowadzono tam
16 listopada.
Problem omawiano pod różnymi aspektami, z których najważniejszy był zdrowotny, ale

Powiedzieli „nie” papierosom

nie zapomniano także o skutkach
ekonomicznych, jak i społecznych palenia. Uczniowie otrzymali wskazówki psychologiczne,
pomocne przy przeciwstawieniu
się presji rówieśników. Nie tylko
słuchali prelegentów, ale brali aktywny udział w warsztatach, na
przykład wymyślając kolejne po-

wody, dla których warto powiedzieć „nie” szkodliwej używce.
Warsztaty prowadziły Marzenna Piwowar-Zrazek z WODN
w Skierniewicach oraz Katarzyna Zawadzka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach. Oprócz tej poradni,
w przygotowaniu ich pomagały
szkole Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu oraz
Filia Biblioteki Pedagogicznej
w Łowiczu.
tm
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Łowicz | wieczór wspomnień o Ludomirze Goździkiewiczu

We wspomnieniach wciąż żyje

Joanna Bolimowska opowiada
o rozmowach z Ludomirem.

Archiwalne zdjęcia ogladają Krystyna Kocemba
i Jadwiga świerczyńska.

swoimi wspomnieniami, często
bardzo osobistymi. Goździkiewicza wspominali także burmistrz
Łowicza Krzysztof Jan Kaliński
i wójt gminy Bolimów Stanisław
Linart. – Jestem trochę zaskoczony, bo przyjechałem tu posłuchać,
a nie przemawiać – mówił Stanisław Linart. – Ludomira Goździkiewicza poznałem jako uczeń
technikum hodowlanego, wielokrotnie nasze losy stykały się
na gruncie relacji zawodowych,
a później także samorządowych.
Dobrze zapamiętałem jego życzliwość, serdeczność, ciepło, dlatego postanowiłem tu dzisiaj przyjechać.
Chociaż z założenia był to wieczorek radosny, kilku osobom
w czasie przemówień łamał się

głos. Z wyraźnym wzruszeniem
mówiła Joanna Bolimowska. –
Nigdy nie widziałam Ludomira
smutnego – mówiła. – Bywał poważny, ale nigdy smutny. Nawet
w tych ostatnich dniach, kiedy odwiedzaliśmy go w szpitalu, nie
opuszczał go dobry humor.
Joanna Bolimowska odczytała
też ułożoną przez siebie, zabawną
laudację napisaną na cześć Ludomira Goździkiewicza na jego 75.
urodziny.
Bardzo emocjonalnie o śmierci
Ludmira Goździkiewicza mówiła Aleksandra Kapusta. Wielkim
jego przyjacielem był ojciec pani
Aleksandry – Stanisław Paciorkowski. Tak się złożyło, że obaj
zmarli w niedługim odstępie czasu (Paciorkowski w lutym, Goź-

Łowicz | Powiatowa Biblioteka Publiczna

Pszczoły na 192 pracach
21 prac zostało
nagrodzonych
w Powiatowym
Ekologicznym Konkursie
Plastycznym „Odlotowa
pszczoła”, zorganizowanym
w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Łowiczu.
Celem konkursu było zachęceni dzieci do pogłębienia wiedzy
o pszczołach, zwrócenie im uwagi na problem ochrony, jakiej wymagają je pożyteczne owady, aby
nie wyginęły. Temat okazał się dla
uczniów szkół podstawowych – bo
to oni byli adresatami konkursu –
bardzo bliski. Do konkursu wpłynęło 192 prac.

Komisja konkursowa (pracująca w składzie: Liliana Kozłowska-Grzelczak, Aneta Pędraszewska
i Anna Sobczyk) nie miała więc
łatwego zadania. Przyznano 21
równorzędnych nagród w 2 kategoriach wiekowych. Przy ocenie
brano pod uwagę „autentyczność
artystycznego działania, poszukiwanie własnej drogi twórczej, indywidualną formę oraz indywidualny sposób wypowiadania się
poprzez sztukę”. Nagrody – ekologiczne torby, worki na kapcie, flamastry, notesy itp. wręczono 20 listopada w siedzibie PBP.
W kategorii klas I-III szkół
podstawowych nagrody otrzymali: Katarzyna Gałka-Walczykiewicz, Zofia Brzozowska, Hanna

Zakopane | zSP nr 4 w Łowiczu

Z sukcesami na Podhalu
Drugie miejsce zajęli
uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Władysława Grabskiego
w Łowiczu w VIII edycji
międzypowiatowego
konkursu historycznego
„Podhalańskie i spiskie
drogi do niepodległości”.
10 listopada 2015 roku w Zakopanem odbył się finał VIII
edycji konkursu historycznego
„Podhalańskie i spiskie drogi
do niepodległości” adresowany
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatów: tatrzańskiego, kartuskiego, świdnickiego,

.TOMASz MATUSiAK

BMW w oczekiwaniu na badanie techniczne w V-Tec Tuning.
TOMASz MATUSiAK

Ludomira
Goździkiewicza
wspominano 21 listopada, podczas wieczorku przygotowanego w domu ludowym przy ul.
Pijarskiej w Łowiczu – w tym
gmachu Ludomir Goździkiewicz przebywał całymi godzinami, oddając się swojej pracy
i pasji. Na spotkanie przybyła
najbliższa rodzina, przyjaciele
i liczne grono znajomych , dla
których ta postać mocno zapisała
się w pamięci.
Rozpoczęto od minuty ciszy,
którą wszyscy uczcili pamięć Ludomira Goździkiewicza – przypomnijmy, że zmarł on 10 marca
2014 roku, w wieku 79 lat. Najważniejsze fakty z jego biografii,
sylwetkę, a także kilka zabawnych
anegdot przypomniał prof. Czesław Sut, którego Goździkiewicz
był uczniem w łowickim Liceum
Ekonomicznym.
Wystąpienie
uzupełniał o własne wspomnienia
Stanisław Olęcki.
Później każdy z gości miał okazję podzielić się z pozostałymi

TOMASz MATUSiAK

Był działaczem
ludowym,
zootechnikiem,
wielkim miłośnikiem
i propagatorem kultury
łowickiej, a dla wielu
ludzi przyjacielem,
bliskim czy dobrym
znajomym.

poznańskiego i łowickiego oraz
uczniów gimnazjów powiatu tatrzańskiego i miast zaprzyjaźnionych z Zakopanem, tj. Kórnika, Sopotu oraz gminy Suchy
Las. Tematem wiodącym tegorocznej edycji był „Szlak bojowy II Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych – od zesłania do zniewolenia”.
Do finału przystąpiło 5 drużyn ze szkół średnich oraz 8 drużyn z gimnazjów. Powiat łowicki
reprezentowała młodzież z „Ekonomika” w składzie: Paulina
Lichman – klasa 3 LOB, Konrad
Gmosiński – klasa 3 LOC, Paweł
Dylik – klasa 2 LOB. Grupa została przygotowana do konkursu
przez Lenę Otczyk-Kosmalską.

dzikiewicz w marcu), a przedtem
wspólnie leżeli na tym samym oddziale intensywnej terapii. Goździkiewicz żartował wówczas, że
zbierają się tam, bo mają próbę
zespołu.
Spotkanie przy Pijarskiej było
też okazją do zaprezentowania kilku archiwalnych nagrań. Najważniejszym z nich był film „Wesele
łowickie” z 1961 roku, w którym
Ludomir Goździkiewicz wcielił
się w rolę pana młodego.
Folklorystycznych elementów
było więcej – na akordeonie przygrywał Szymon Mońka z zespołu
Ksinzoki. – bohater wspomnień
był wielkim miłośnikiem jego talentu. W rytm granych przez niego melodii ludowych śpiewali
wszyscy uczestnicy spotkania. tm
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Domańska – ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu, Kamila Golędzinowska z Pijarskej SP,
Gabriela Borowiecka z SP w Bielawach, Dominik Kołudzki, Patryk Leśniewski, Kacper Tomaszkiewicz, Daniel Frankowski, Igor
Winiecki – z SP w Popowie, Jakub
Walczyk, Krystian Andraszczyk,
Łukasz Maroszek – SP w Oszkowicach.
W kategorii klas IV-VI szkół
podstawowych nagrody przyznano: Janowi Filipowiczowi, Amelii Siejce, Aleksandrze Łukasik
– z Pijarskiej SP, Amelii Wojdzie
z SP nr 4 w Łowiczu, Weronice
Kołudzkiej-Wójcik, Marii Bogusz
– obie z SP nr 2 w Łowiczu, Szymonowi Milczarkowi z SP w Jamnie i Michalinie Tomaszkiewicz
z SP Popowie. Prace konkursowe
można oglądać w hallu biblioteki
do końca roku.
mwk

– Nasza drużyna tylko jednym punktem ustąpiła zespołowi
z powiatu kartuskiego i tym samym zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych –
mówi Anna Słomska opiekująca
się grupą na wyjeździe.
Finał konkursu był jednym
z punktów podhalańskich obchodów 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie „Ekonomika” z opiekunką Anną Słomską i delegacją łowickiego starostwa gościli
w Zakopanem od poniedziałku
do środy. Mieli okazję uczestniczyć w wieczorze z muzyką
góralską, koncercie pieśni patriotycznych oraz mszy świętej
odprawianej w intencji ojczyzny
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Znaleźli też czas na spacery po zimowej stolicy Polski.
oprac. aa

Łowicz | charytatywna akcja

V-Tec Tuning
zapalił się do działania
21 listopada był doskonałą
okazją do sprawdzenia
stanu technicznego swojego
samochodu – nie dość,
że można to było zrobić
za pół ceny, to jeszcze ze
świadomością, że pieniądze
te trafią na szczytny cel.
Wszystko za sprawą zakładu
V-Tec Tuning działającego przy
ul. Kaliskiej w Łowiczu, który
postanowił włączyć się do akcji
„Zapal się do działania” na rzecz
Kasi Cieślak.
W dniach 20-21 listopada
można było za 50% ceny wykonać badania diagnostyczne na hamowni podwoziowej, takie jak
pomiar mocy silnika czy momentu obrotowego. Zakład nie
przyjmował zapłaty w gotówce,

klienci wysyłali pieniądze przelewem na konto fundacji „Rak&Roll”, a za jej pośrednictwem
zostaną przeznaczone na leczenie
pochodzącej z Kadzielina łowiczanki. W ten sposób udało się
przekazać na rzecz Kasi 700 zł.
Właściciel firmy Jacek Bugajski mówił nam, że kierował nim
zwykły odruch serca. Przyznał,
że sam kiedyś walczył z ciężką
chorobą, dlatego temat jest mu
bliski. – Wtedy nie było takich
akcji, rodzice stawali na głowie,
zadłużali się, żeby mi pomóc
– mówił. – Teraz, na szczęście,
można liczyć też na zorganizowaną pomoc wielu ludzi z dobrym sercem.
Zachęcamy do oglądania filmu z akcji w warsztacie V-Tec
Tuning na naszej stronie internetowej lowicznian.info.
tm

22

26 listopada 2015

nr 48

www.lowiczanin.info

Okruchy życia
WSPOMNIENIA | POzOSTAną w nASzeJ PAMiĘci

Zofia Kobierecka (1924-2012)
Zofia Kobierecka urodziła się 10 maja 1924 roku w Brodnym Towarzystwie
w gminie Kiernozia. Jej ojciec, Józef Żaczek, przed I wojną światową pełnił funkcję
wójta gminy Kiernozia, w czasie wojny trafił do niewoli rosyjskiej, z której wrócił
schorowany. Mama Matylda zajmowała się gospodarstwem i dziećmi.

Zofia Kobierecka
(1924-2012)



zofia Kobierecka zmarła
mając 88 lat, całe swoje
życie spędziła w miejscu
urodzenia, w Brodnym
Towarzystwie. Bliscy
i znajomi pamiętać będą
ją jako ciepłą, miłą osobę,
bardzo pracowitą, religijną
i oddaną rodzinie,
a w szczególności
dzieciom. w pamięci
pozostanie też jako
doskonała kucharka,
która słynęła m.in.
z wypieków drożdżowych
bułek z kruszonką
oraz robótek ręcznych,
zwłaszcza z robienia
swetrów na drutach.

Samo gospodarstwo powstało
przez wykupienie wykrojonego
fragmentu z majątku ziemskiego, którego siedziba była w Brodnym Towarzystwie. Należało ono
do największych i najlepiej rozwiniętych w okolicy, prowadzono
w nim wielokierunkową działalność – hodowlę zwierząt, sady,
łąki i pola uprawne. Rodzice zatrudniali do pomocy służbę.
Zofia Kobierecka wychowała
się wśród pięciorga rodzeństwa:
Marii, Agnieszki, bliźniaczek Lucyny i Julianny oraz Tadeusza.
Była najmłodsza z nich, co nie
oznacza, że była rozpieszczana.
Już jako dziecko pasła gęsi, a potem wraz z wiekiem uczestniczyła
w coraz poważniejszych pracach
w gospodarstwie, gdzie większość
rzeczy trzeba było wykonywać
ręcznie. Uczyła się życia z ziemi.
Ukończyła Szkołę Podstawową w Kiernozi, była średnią
uczennicą, może dlatego, że od
dziecka była nieśmiała, nigdy nie
wychodziła przed szereg, chociaż, jak zauważa wspominająca
ją córka Wanda Kobierecka, już
wówczas zdradzała duży talent
muzyczny.
II wojna światowa wybuchła, gdy Zofia Kobierecka miała 15 lat. Dla rodziny oraz młodej dziewczyny zaczął się trudny
czas. – Mama wspominała wojnę jako czas strachu, m.in. dlatego, że znalazła się na liście osób,
które miały być wywiezione przez
Niemców do Prus na roboty przymusowe. Ukrywała się. Gdzieś
w starej stodole, która pozostała jeszcze z zabudowań starego
majątku, była wykopana jama,
w której była zmuszona leżeć długie godziny, gdy zbliżało się niebezpieczeństwo – wspomina córka. – To leżenie często w zimnie
i wilgoci spowodowało zapalenie
nerwów w jednej z nóg. Dolegliwości z tego powodu odczuwała
do końca życia, nie pomogli lekarze ani też przepisywane przez

nich lekarstwa. Taka pamiątka
po wojnie...
We wspomnieniach Wandy
Kobiereckiej pozostały także opowieści mamy o tym, że w czasie okupacji niemieckiej o włos
uniknęła ujęcia w łapance urządzanej przez okupanta w stolicy,
była wówczas z kuzynką. Kolejna łapanka, zapewne w Łowiczu,
zakończyła się dla niej zatrzymaniem i wysłaniem w transporcie do Warszawy. Tam w budynku przy ul. Skaryszewskiej, wraz
z wieloma innymi zatrzymanymi
osobami oczekiwała na wywiezienie na roboty. – Mama jednak
pozostawała zawsze z tyłu i nie
pchała się do przodu, gdy zabierano kolejnych ludzi udawała, że
coś robi, jest zajęta, sprząta. Prawdopodobnie dotarła do niej wiadomość, że rodzina czyni starania,
aby ją stamtąd wydostać. W końcu doczekała się. Ktoś przyszedł,
zawołał ją, wyszła z budynku bez
ciepłego ubrania, bez butów, tylko
w kapciach. Ten ktoś, kto ją zawołał, kazał jej iść za sobą, po czym
zostawił na ulicy. Musiała sobie
radzić. Pomogli jej zupełnie obcy
ludzie i szczęśliwie wróciła do
domu – opowiada córka Wanda.
W jej pamięci pozostał też obraz opisywany przez matkę z 1945
roku, gdy w miejsce wojsk niemieckich weszli Sowieci. – Łąki
za naszym domem były wypełnione żołnierzami, wojsko całymi
dniami szło też drogą. To, co mamie w tym się najbardziej podobało, to śpiew. Śpiewali z podziałem na głosy, ponoć przepięknie
– opowiada nam. – Mama miała
też swoje spostrzeżenia z wejścia
Niemców i Sowietów. Niemcy,
gdy weszli do gospodarstwa, najczęściej prosili właściciela o jedzenie. Mama szczególnie wspominała grupę żołnierzy, która
w kółko powtarzała: Zane? Zane?
(die Sahne – przyp. red.). Chcieli śmietany, domownicy nie mogli ich zrozumieć, dopiero na migi

się dogadali. Sowieci zaś nikogo
o nic nie pytali, wchodzili wszędzie, wszystko przetrząsnęli, wyciągając z domu to, co im pasowało i zabierając – opowiada Wanda
Kobierecka.
W 1946 roku Zofia poślubiła
Józefa Kobiereckiego, który był
wdowcem. Jego pierwsza żona,
Lucyna, zmarła będąc w ciąży,
w 1943 roku zdążyła urodzić
Lucjana, jedyne dziecko z tego
związku – przy czym Lucyna była
siostrą Zofii, a ona sama chrzestną Lucjana.
Rodzina najpierw mieszkała w
obejściu Józefa, także w Brodnym
Towarzystwie, jednak w innej jego
części, po czym w 1965 roku, po
ukończeniu budowy, zamieszkali
w domu przy drodze prowadzącej
z Kiernozi do Wejsc. Pani Zofii
zależało na tym, chciała być bliżej
rodziny, która osiedliła się na ojcowiźnie. Dom powstawał w systemie gospodarczym. Pani Zofia
wspólnie z mężem pracowali przy
jego budowie. – Mama pomagała
ojcu ścinać drzewa, mieszać zaprawę, nie było rzeczy, której by
nie robiła – wspomina Wanda. Jej
mąż sam zrobił i wypalił cegły.
Z małżeństwa przyszła na świat
piątka dzieci: w 1947 roku Janusz,
w 1950 roku Henryka, w 1954
roku Wanda, w 1959 roku bliźnięta Tadeusz i Stanisław. Ze względu na liczbę dzieci i 15 ha gospodarstwo, którym trzeba było się
zajmować, rodzice byli bardzo zapracowani.
Józef Kobierecki był człowiekiem stanowczym, który bardzo
dbał o obejście, o nowe sprzęty i
urządzenia. Zofii przypadło wychowywanie dzieci, dbanie o dom
i pomoc w gospodarstwie. – Pracowali po równo, nie było zajęcia,
którego by mama nie wykonała,
wywoziła obornik, pracowała w
polu, pieliła, sadziła ręcznie ziemniaki, gdy jeszcze nie było sadzarek, pomagała w żniwach – wspomina córka Wanda. – Te wówczas
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Zofia Kobierecka bardzo lubiła szydełkowanie i robótki na
drutach. Chętnie wykonywała dla
rodziny serwety, chusty i swetry,
zrobiła nawet dywan. Odpoczywała przy tych pracach, podobnie jak przy czytaniu książek, co
uwielbiała od dziecka. – Mama
była chyba jedną z przodujących
czytelniczek w kiernozkiej bibliotece, przyjemności tej mogła się oddać szczególnie po tym,
gdy dzieci już podrosły i miała
mniej obowiązków w domu – powiedziała nam jej córka. Czytała
przede wszystkim klasykę i lekkie
lektury, w tym romanse. W kronice biblioteki jest jej zdjęcie z adnotacją, że należy do najaktywniejszych czytelniczek. Oprócz tego
była wierna od momentu powstania tygodnikowi „Przyjaciółka”,
który prenumerowała i kolekcjonowała przez wiele lat, podobnie
było z pismem „Gospodyni”.
Gdy dzieci podrosły, swoje uczucia przelała na wnuki.
Zwłaszcza na Małgosię i Andrzeja, dzieci Tadeusza, które przez
10 lat z nią mieszkały. Czytała im
książki, opowiadała różne historie
ze swego życia, uczyła wierszyków. Natomiast z wnuczką Katarzyną, córką Henryki, chętnie
wychodziła na pobliskie łąki, aby
wyplatać bukieciki z kwiatów.
Jedną z jej radości były zawsze
wizyty dzieci i wnuków. Jak wspomina Wanda, szczególnie cieszyła
się z odwiedzin swego pasierba
Lucjana, który na różne sposoby
starał się podziękować za jej matczyną miłość. – Lucjan zabierał
mamę samochodem na wycieczki w różne miejsca, do Zakopanego, do Częstochowy, do Lichenia.
Ona bardzo się z nich cieszyła,
bo swoje życie związała mocno z
Brodnym. Pracując i wychowując
dzieci nie miała zbyt wiele czasu
na takie przyjemności. Lucjan zadbał, aby mogła zobaczyć trochę
świata – powiedziała nam Wanda.
Ostatnie pięć lat życia pani Zofia spędziła schorowana, głównie
w łóżku. Nie mogła być już tak
aktywna jak dawniej ani oddawać się swoim przyjemnościom:
czytaniu i robótkom ręcznym,
ze względu na chore oczy. Nie
zrezygnowała jednak ze swoich
przyzwyczajeń: mocnej herbaty
słodzonej 4 łyżeczkami cukru.
Zofia Kobierecka zmarła 15
grudnia 2012 roku w szpitalu
w Łowiczu, pozostawiając po sobie wiele ciepłych wspomnień. tb

Łowicz | Ruszyła Szlachetna Paczka

Wolontariusze szybko
się zgłaszają
39 rodzinom z powiatu łowickiego pomogą w te święta wolontariusze akcji „Szlachetna
Paczka”. Opisy tych rodzin (bez
danych osobowych) zostały udostępnione na stronie internetowej
akcji 21 listopada. Teraz wolontariusze rejestrują darczyńców.
Tempo zgłaszania się chętnych
do pomocy jest wręcz zawrotne.
Tylko w ciągu pierwszych trzech
dni zapisów zgłosili się darczyńcy dla 23 rodzin z 39. Przypomnijmy, że zadaniem darczyńców jest skompletowanie paczek
świątecznych zgodnych z potrzebami rodzin, które są szczegółowo sprawdzane przez wolontariuszy. Beneficjentami są rodziny
z powiatu łowickiego, najbardziej
dotknięte problemami materialnymi i bytowymi, a także ofiary wypadków losowych. Potrzebny jest
sprzęt domowy, meble, jak i pro-

dukty higieniczne czy długoterminowe spożywcze. Pomoc można zaoferować za pośrednictwem
strony internetowej www.szlachetnapaczka.pl, klikając na przycisk „wybieram rodzinę”. Wolontariusze akcji sami skontaktują się
z osobami deklarującymi pomoc.
Paczki zostaną dostarczone rodzinom w czasie wielkiego finału
akcji – 12 i 13 grudnia. Magazyn
w tym roku mieści się w ZSP nr 2
w Łowiczu.
– Zwykle jest tak, że najwięcej
darczyńców zgłasza się właśnie
w pierwszych dniach – mówiła
nam koordynatorka akcji w powiecie łowickim, Katarzyna Mądraczyk. – Wciąż potrzebujemy
pomocy kolejnych ludzi dobrego
serca, aby wszystkie potrzebujące
rodziny dostały pełne paczki, zaspokajające wszystkie ich podstawowe potrzeby.
tm
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Sapy | Ludzie dobrej woli poszukiwani

Mała, dzielna Gabrysia
czeka na pomoc

Szesnastomiesięczna Gabrysia Radomska z Sap w gminie Domaniewice ma wrodzoną wadę ośrodkowego
układu nerwowego, tzw. hipoplazję ciała modzelowatego, cierpi na niedotlenienie i niedokrwienie mózgu
oraz padaczkę. Chętni do niesienia pomocy, a tych przecież wokół nas nie brakuje, mogą pomóc rodzinie
dziewczynki w zapewnieniu jej jak najlepszych warunków i jak najszczęśliwszego życia.
Sapy – wieś w gminie Domaniewice. W małym, zadbanym
domu mieszkają państwo Radomscy: Karolina, Przemysław
oraz czwórka dzieci: sześcioletnia Roksana, trzyletnie bliźniaki
Maja i Szymon oraz najmłodsza,
szesnastomiesięczna Gabrysia.
Do niedawna nie było jej w domu.
Od września leżała w szpitalu,
nie mogła wyleczyć się z infekcji.
Problemów ze zdrowiem dziewczynka ma jednak mnóstwo. Los
nie oszczędza jej już od czasu,
gdy jeszcze przebywała w brzuchu mamy.
– Gabrysia miała się urodzić
zdrowa – opowiada mama dziewczynki Karolina Radomska. – Dla
mnie to ogromny szok. W szóstym tygodniu ciąży badanie wykazało u dziecka torbiele w mózgu. W 21-22 tygodniu okazało
się, że się wchłonęły. Gabrysia
urodziła się o czasie, w 39 tygodniu, miało 9 punktów w skali
Apgar. Ważyła 3,700 kg. Okazało się, że torbiele jednak powstały,
Gabrysia będzie niepełnosprawna,
a przed nami długa droga.
wiele problemów
małej dziewczynki
Lista schorzeń Gabrysi jest
długa. Dziewczynka ma wadę
ośrodkowego układu nerwowego,
a dokładniej hipoplazję ciała modzelowatego (niedorozwój spoidła
wielkiego mózgu, spowodowany
uciskiem wspomnianych wcześniej torbieli). Choroba daje efekty podobne do porażenia mózgowego. Mając szesnaście miesięcy
Gabrysia mierzy 68 cm. Dziecko
w jej wieku powinno biegać, chodzić. Dziewczynka ma również
szpotawe nóżki.
Raczej nie będzie chodzić. To,
że jest dzieckiem leżącym, doprowadza do częstych zapaleń płuc
i tym samym do pobytów w szpitalach, poradniach. Jeszcze do niedawna Gabrysia leżała w szpitalu,
gdyż nie mogła się wyleczyć z infekcji. Wzięła przez ten czas około
siedmiu antybiotyków.
Dziewczynka ma również rozpoznaną astmę wczesnodziecięcą.
– Przy każdej chorobie są duszności, jest sina i my nie wiemy, czy
uda się ją uratować czy będzie koniec – opowiada pani Karolina.

ARcHiwUM ROdzinne

trwały często kilka tygodni, bo
praca była głównie ręczna.
Z tego okresu zapadł w pamięci
pani Wandy klimat wspólnej pracy i... przerw na posiłki podczas
pracy na polu. Wówczas to Zofia Kobierecka przynosiła z domu
upieczone wcześniej drożdżówki
z kruszonką i mleko. – Mama była
znana właśnie z tych drożdżówek,
wszyscy się nimi zajadali, chwalili
– wspomina. Doskonale też gotowała, warto tu wspomnieć o gotowanym chrzanie, czerninie i krupniku, których smaku nie da się
zapomnieć.
Dzieci, a potem wnuki, były
oczkiem w głowie pani Zofii, kochała je ponad życie. – Wówczas,
jak i teraz jestem pełna podziwu
dla mamy, za podejście do nas,
pełne uczucia i wrażliwości. Ale
przede wszystkim za to, że nie
robiła podziału między swoimi
dziećmi a Lucjanem, który wychowywał się razem z nami, a dla
którego była macochą. Nigdy nie
dała mu odczuć, że nie jest jego
biologiczną matką. To pokazuje,
jaką była osobą – mówi Wanda
Kobierecka – Dzięki temu my też
nigdy nie myśleliśmy o nim inaczej niż nasz brat.
Zofia Kobierecka była dla swoich dzieci bardzo wyrozumiała,
nieco inaczej niż jej mąż. Zawsze
stały one na pierwszym miejscu, zawsze była gotowa im pomóc, zdarzało się, że wyręczała je
w pracy, czasem pomagała ukryć
przed mężem psikusy, których
były autorami.
Była także osobą mocno wierzącą w Boga, pójście do kościoła w niedzielę był obowiązkiem
dla rodziny. Ona sama zaś często
zaglądała do swojej książeczki,
modliła się i odmawiała różaniec.
– Pięknie śpiewała. Ci, którym
udało się ją usłyszeć, byli jej głosem zachwyceni. Były to pieśni
religijne, te związane z nabożeństwem majowym, a także zwykłe
piosenki. Śpiewała, gdy tylko mogła, często w czasie zwykłych zajęć w obejściu, np. podczas dojenia krów.
Pamiętam, jak pewnego razu
ktoś z rodziny naszedł ją w oborze, usłyszał i od razu pochwalił zachwycony, a ona zamilkła
i powiedziała, że nie będzie już
śpiewać. Była zawstydzona. Potem ta sama osoba przystawała
za drzwiami, aby posłuchać choć
przez kilka minut jej głosu – opowiada nam Wanda.
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Gabrysia Radomska po przyjściu na świat.

– Robię wszystko, co mogę, staram się. Jeździmy na badania. Nawet jeśli lekarze nie wiedzą, jak ją
leczyć dalej, ja i tak nalegam.
W ostatnich dniach Gabrysia
miała założonego tzw. PEG-a,
czyli sondę umożliwiającą karmienie bezpośrednio do żołądka.
Dotychczas była karmiona sondą
nosowo-żołądkową.
Gabrysia ma tez zdiagnozowaną padaczkę i niedotlenienie
mózgu oraz opóźnienie rozwoju psychoruchowego, potrzebuje rehabilitacji. Rehabilitant z hospicjum przyjeżdża tylko raz w
miesiącu, gdyż jest jedyny na
wszystkie dzieci. Jest szansa, że
Gabrysia będzie w stanie swobodnie usiąść, a nawet jeść. – Nauczyłam ją odruchu jedzenia łyżeczką
serka czy jakiegoś jogurciku, ciągnięcia picia – mówi jej mama.
Dziewczynka przyjmuje też, co
oczywiste przy jej stanie zdrowia,
wiele leków: sterydów, inhalacji,
zastrzyków.
Czego potrzeba Gabrysi
Na co dzień Gabrysia podlega pod hospicjum domowe Fundacji Gajusz. Dwa – trzy razy
w tygodniu przyjeżdżają pielęgniarze, raz w miesiącu doktor.
Dzięki fundacji rodzina ma wypożyczony ssak i koncentrator tlenu.
Rodzice bardzo chcieliby zakupić swój ssak i koncentrator tlenu. Przenośny ssak to koszt około
2 tys. zł. Mobilny koncentrator to
już wydatek rzędu 15 tys. zł.
Gdy Gabrysia skończy dwa
lata, rodzina będzie mogła się
ubiegać o łóżko rehabilitacyjne.
Pomogłoby ono w opiece nad leżącą dziewczynką, której mogą

grozić odleżyny. Podnoszenie Gabrysi staje się coraz poważniejszym obciążeniem, gdyż już waży
ona ponad 10 kilogramów.
Rodzinie przydałyby się także
nakładki wibracyjne do masażu.
Potrzebna jest także wspomniana wcześniej rehabilitacja. – Trzeba z nią ćwiczyć, a mamy czwórkę dzieci – mówi pani Karolina.
– Nie jestem jej w stanie poświęcić tyle czasu, ile wymaga.
Dom wymaga zmian
Problemem państwa Radomskich są także warunki lokalowe.
W ich domu nie ma centralnego
ogrzewania. Pali się w tzw. grzybkach, czyli małych piecykach na
drewno. Przy niepełnosprawnym
dziecku nie jest to dobre rozwiązanie. Po założeniu Gabrysi PEG-a, będzie ona musiała przebywać
w sterylnym środowisku. Musi
być też ciepło, a grzybki w nocy
szybko wygasają. W domu nie ma
także łazienki. Gabrysi przydałby
się własny pokój, w którym panowałyby odpowiednie dla niej warunki. – Ona musi mieć po prostu
kolorowy świat – tłumaczy mama.
– Pokój musi być odizolowany,

aby nie łapała infekcji. Dzieci musiałyby do niej nie wchodzić.
Rodzice, w miarę możliwości,
remontują dom, ale tak gruntowne prace, jak dobudowanie łazienki czy zainstalowanie centralnego
ogrzewania, przekracza ich możliwości. Urząd Gminy nie może im
zaproponować innego lokalu. Radomscy nie chcieliby się zresztą
wyprowadzać z domu, w który już
włożyli sporo środków, własnych
czy też otrzymanych z gminy.
Praca na pełen etat
Warunki do rozbudowy domu
są. Rodzina nie ma jednak na to
środków. Pracuje tylko pan Przemysław. Utrzymanie rodziny,
w tym przewlekle chorego dziecka, kosztuje. Pani Karolina, przy
wymagającej 24-godzinnej opieki Gabrysi nie może podjąć pracy.
– Tak naprawdę, to jest praca na
pełen etat – mówi pani Karolina.
– Chociaż, spotkałam się z osobami, które uważają, że ja mam bardzo dobrze. Siedzę w domu, nie
pracuję, mam pieniądze na dziecko niepełnosprawne. Tyle że ja
muszę ją utrzymać, kupić jej leki,
muszę mieć na wyjazdy, zapłacić
kierowcy. Jak coś się, nie daj Boże,
dzieje, to ja pierwsza udzielam jej
pomocy, ja muszę wiedzieć, co się
dzieje, np. natychmiast zrobić jej
inhalację, rozszerzyć płuca, żeby
się rozkurczyły. Niani nie najmę,
nie wiedziałaby, co ma robić. Lekarze też pytają mnie: co się dzieje, jak się dzieje, od kiedy. Wszystko ja.
Zainteresowani losem Gabrysi mogą wchodzić na założonego
dla niej bloga http://mala-dzielna-gabrysia.blogspot.com. Znajdą
tam informacje odnośnie jej choroby, możliwości pomocy itd. kl

jaK MożNa PoMóC GaBrySi?
najbardziej sformalizowaną
formą pomocy Gabrysi jest
możliwość przekazania
na jej rzecz darowizny.
dane: Fundacja dzieciom
„zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685
warszawa, Bank BPH S.A.
oddział w warszawie, numer
konta 1510 6000 7600 0018

2615 z dopiskiem: 27321
Radomska Gabriela –
darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.
zainteresowani inną formą
wsparcia mogą zgłaszać
się bezpośrednio do mamy
Gabrysi, pani Karoliny
Radomskiej, pod numer
telefonu 695-194-356.

Krwiodawstwo | Rozwinięcie akcji wśród uczniów szkół

Młodzież będzie mogła rejestrować się jako dawcy szpiku
W listopadzie rozpoczyna
się druga tura poborów
krwi w szkołach
ponadgimnazjalnych
Łowicza i powiatu
łowickiego.
Szefowa biura łowickiego Polskiego Czerwonego Krzyża Jolanta Głowacka, która koordynuje akcją zapowiedziała nam, że
tym razem po raz pierwszy młodzi ludzie będą mogli w czasie jej

trwania rejestrować się jako dawcy
szpiku kostnego.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Łodzi zapowiedziało, że przez
cały listopad aż do połowy grudnia w czasie akcji krwiodawczych
uczniowie, ale nie tylko, będą mogli oddać próbkę krwi w celu analizy pod kątem zostania dawcą
szpiku kostnego. – Coś takiego
zostanie przeprowadzone po raz
pierwszy, można powiedzieć nawet w końcu, bo wiele osób zwra-

cało uwagę, w czasie poborów
krwi powinno być to możliwe –
powiedziała nam, zaznaczając, że
osoby, które chcą zostać dawcami
szpiku, będą musiały oddać tego
dnia dodatkowo niewielką ilość
krwi w celu jej przebadania. Zarejestrować się w czasie akcji będą
mogli nie tylko uczniowie szkoły,
ale także osoby z zewnątrz.
Do poniedziałku 16 listopada
chęć przystąpienia do akcji rejestrowania dawców krwi zgłosił
tylko Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 w Łowiczu, pobór
odbędzie się tam 26 listopada.
Inne szkoły, takie jak ZSP nr 2
na Blichu, który ma pobór krwi
wyznaczony na 18 listopada,
II LO – 19 listopada czy Zespół
Szkół Rolniczych w Zduńskiej
Dąbrowie – 30 listopada, jeszcze
nie złożyły takiej deklaracji. Ale
Głowacka spodziewa się, że takie
wpłyną. Pobory krwi w pozostałych szkołach odbywać będą się:
3 grudnia – ZSP nr 3, 4 grudnia –
I LO, 9 grudnia – ZSP nr 4.
tb
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Małgorzata Orzechowska z KGw Strzelcew – i miejsce indywidualnie.

AGnieSzKA AnTOSiewicz

AGnieSzKA AnTOSiewicz

AGnieSzKA AnTOSiewicz

Fotoreportaż

Kazimiera Milczarek

Zofia Wójcik

ŁOK | 6. Przegląd Kabaretowy „Gropa 2015”

Szósty przegląd na szóstkę
Małgorzata Orzechowska z KGW ze Strzelcewa
monologiem słowno-muzycznym
„Po co nam te chłopy” oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Dąbkowic Górnych piosenką
„TeMelina Spa” zdobyły serca publiczności i jury,
wygrywając tym samym 6. Przegląd Kabaretowy
„Gropa 2015”, jaki odbył się w miniony czwartek
w sali kina Fenix.

tegoroczna edycja „Gropy” – tak
jak wszystkie poprzednie – obfitowała w dużą dawkę dobrego humoru.
Werdyktem jury, tytułowa
gropa, czyli ogromny metalowy garnek oraz nagroda pieniężna powędrowały do Małgorzaty
Orzechowskiej z KGW Strzelcew,
która urzekła zgromadzonych widzów autorskim monologiem zatytułowanym „Po co nam te chłopy”. – To prawdziwa opowieść
o drodze, jaką pokonali moi rodzice, zanim stanęli na ślubnym
AGnieSzKA AnTOSiewicz

W tegorocznym pojedynku
na gagi i skecze zmierzyło się
5 zespołów i 8 indywidualnych
uczestników. Przygotowane przez
nich prezentacje oceniało jury
w składzie: przewodnicząca Anna
Wysocka dyrektor Gimnazjum
w Popowie, Krystyna Kurczak
kierownik GBP w Bocheniu,
Andrzej Czapnik dyrektor GBP
w Nieborowie oraz Anna Kozyra i Barbara Wróbel – pracownice
Urzędu Gminy Łowicz. Wyłonienie zwycięzców okazało się niezwykle trudnym zadaniem, gdyż

AGnieSzKA AnTOSiewicz

Za kulisami. Panie z KGw w zielkowicach jako cyganki: władysława więcek, irena Podrażka, zofia Podrażdka, Grażyna więcek, Janina Salamon,
Małgorzata Jarosińska, danuta Mońka. z tyłu Szymon Mońka

Helena Gałązka i Genowefa Dyngus

kobiercu – mówiła jeszcze przed
wejściem na scenę. Zwyciężczyni wkomponowała w swój występ
kilka piosenek, które wykonała,
przygrywając na gitarze. Prezentację skwitowała stwierdzeniem,
że mimo wszystkich wad, jakie
posiadają mężczyźni, świat bez
nich nie byłby taki sam.
W kategorii zespołowej na podium stanęły gospodynie z KGW
z Dąbkowic Górnych, które do
łez rozbawiły publiczność swoim
występem zatytułowanym „Spa”.
W trakcie prezentacji wykonały

piosenkę „TeMelina Spa”, własną aranżację „Mydełka Fa”. Wielością rekwizytów, kolorowymi
szlafrokami, tańcem i ruchem scenicznym wywalczyły sobie zwycięstwo panie z KGW Dąbkowice Górne.
W kategorii indywidualnej
miejsca drugie i trzecie należały
kolejno do Zofii Mycki z KGW
Strzelcew, która zaprezentowała
„Wiersz o starości” i żart o viagrze
oraz Heleny Gałązki z KGW Popów, która przedstawiła program
artystyczny związany ze żniwami.

Miejsce drugie na podium
w kategorii zespołowej wywalczyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zielkowicach, które na
scenie zaprezentowały przyjazd
cygańskiego taboru do Łowicza.
– Morał naszego wystąpienia jest
taki jak w piosence: „dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”, bo
coraz częściej się osiedlają – mówiła Małgorzata Jarosińska, przewodnicząca KGW w Zielkowicach.
Na pozycji trzeciej w zmaganiach zespołowych ulokował się

Zespół Wokalny KGW „Nieborowianki” działający przy GOK
w Nieborowie, którego członkinie
wykonały utwory tj. „Przyjeżdżaj
na winobranie”, „Wieź mnie, koniku” i „Bawmy się”.
Wszystkie występy obfitowały w żarty i piosenki. Konkursowe jury ocenia ogólny wyraz artystyczny skeczu, ale też stroje
i rekwizyty. Za organizację imprezy odpowiada Gminna Rada Kobiet i Gminny Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych
w Łowiczu.
aa
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Aktualności
Gimnazjum w Popowie | Rozmowa z ambasadorem

Mówcie wszystkim, że Polska jest piękna

Na ekranie komputera widać podgląd z kamery, przed którą siedzi
Andrzej Braiter, ambasador RP w Brazylii.

li o pracę w ambasadzie: jakiego
wymaga wykształcenia, jak można dostać się do niej, jak Andrzej
Braiter został ambasadorem, czy
lubi swoją pracę, jak dużo ma
do rozwiązania spraw konfliktowych.
Pytali też o to, czy tęskni za
ojczyzną, jak często przyjeżdża
do Polski, jak duża jest Polonia
w Brazylii i kiedy Polacy przybywali do tego kraju. Były też pytania o to, komu kibicuje podczas
meczów Polska – Brazylia, jak
spędza wolny czas, a jak Boże
Narodzenie, co sądzi o uchodźcach z Syrii oraz co Brazylijczycy mówią o zamachach terrorystycznych we Francji.

w interesie państwa
jest, aby dyplomata
był dobrze
wykształcony.

Słabością rozmowy była kolejność zadawanych pytań oraz to,
że żadne z nich nie nawiązywało
do tego, jak rozmowa przebiegała
wcześniej, a szkoda. Ambasador
mówił wiele ciekawych rzeczy
i obserwujących wideokonferencję dziennikarzy aż korciło, aby
go dalej o coś więcej zapytać. Ale
wyglądało to jak ułożony wcześniej scenariusz, który musi być
zrealizowany.
Co robi dyplomata
Rozmówca, któremu towarzyszyła ekspert do spraw promocji
kultury, Aleksandra Luszczynska,
krótko i skromnie mówił o swojej pracy w służbie dyplomatycznej, którą bardzo lubi, podkreślając, iż to jest służba, w której nie
ma nadgodzin, a na przestrzeni lat
obserwuje się zwielokrotnienie
pracy. On i jego pracownicy obowiązków mają wiele, a dzień zaczyna już o godz. 6.00, odbierając
pocztę mailową, na której zwykle
ma około 200 wiadomości. Piszą do niego urzędnicy z MSW
w Warszawie, pracownicy, stażyści, uczniowie i biznesmeni. – Nie

MiROSŁAwA wOLSKA-KOBieRecKA

Rozmowa nie odbyła się
wprawdzie face to face, ale
przez łącze internetowe, ponieważ ambasador był w swoim mieszkaniu w stolicy kraju,
Brasilii, mając za oknem egzotyczną zieleń pory deszczowej,
a młodzież z Popowa – w murach
szkoły, mając za oknami typową
listopadową szarość. Rozmowa
odbyła się w poniedziałek, 23 listopada i trwała ponad godzinę.
Nieprzypadkowo we wstępie
napisaliśmy o pogodzie, ponieważ pod koniec rozmowy młodzież zapytała, czy Andrzej Braiter może pokazać im widok za
oknem. Gdy przeszedł tam z kamerą, kilkunastu uczniów westchnęło głośno, wyrażając swój
zachwyt i pytając, ile kosztuje
bilet lotniczy do Brazylii (około 1.000 dolarów – padło w odpowiedzi). Dyrektor gimnazjum
w Popowie, Anna Wysocka, powiedziała natomiast, że złota polska jesień też jest piękna.
Rozmówca z Brasilii od razu to
podchwycił, mówiąc, że trzeba to powtarzać wszystkim cudzoziemcom, ponieważ on już
nie raz słyszał, że Polska to kraj,
w którym drzewa nie mają liści
i latają nad nimi czarne ptaki.
Większa część rozmowy upłynęła jednak na standardowych
pytaniach, które uczniowie mieli
przygotowane wcześniej i niekiedy odczytywali je z kartek. Pyta-

MiROSŁAwA wOLSKA-KOBieRecKA

Kilkunastu
gimnazjalistów
z Popowa miało
okazję porozmawiać
z ambasadorem
nadzwyczajnym RP
w Brazylii,
Andrzejem Braiterem.

Białe koszule, marynarki i stroje łowickie. Młodzież z Popowa
na rozmowę z ambasadorem ubrała się tak, jak na ważną uroczystość.

mam dla was dobrych wiadomości. Jak wejdziecie w dorosłe życie, pracować trzeba będzie jeszcze więcej – mówił z przestrogą,
ale życzliwie.
Gimnazjalistom przedstawił
się jako humanista – był wykładowcą literatury brazylijskiej, dyplomatą z ukończonymi studiami
z zakresu stosunków międzynarodowych, sportowcem – był zawodnikiem reprezentacji polskiej
w karate. Mówił, że w interesie
państwa jest, aby dyplomata był
dobrze wykształcony. Służba ta
wymaga wszechstronnej wiedzy
na wiele zagadnień, w których
nie jest ekspertem, jak np. jakie
autobusy produkowane są w Polsce.
Przyznał, że choć wychował
się w Brazylii, to za Polską tęskni i nie jest w tym odosobniony. Pracownicy placówek
dyplomatycznych
możliwość
przyjazdu do kraju mają raz na 2
lata. On ma też obowiązek udziału
w szkole ambasadorów, którą
zwykle łączy z urlopem. – Kraj
trzeba mieć w sercu – podsumował odpowiedź na to pytanie.

Aleksandra Luszczynska dodała, że tam naprawdę nie czuje tam
bardzo tęsknoty, ponieważ żyje
Polską, wśród polskiej społeczności, czyta polskie książki, gotuje
polskie potrawy.
Polacy w Brazylii
Bardzo ciekawie Andrzej Braiter mówił o Polonii w Brazylii,
przyznając, że liczba tej społeczności trudna jest do oszacowania
(teoretycznie jest to co najmniej
1,5 mln osób), ponieważ osoby
urodzone w Brazylii de facto są
Brazylijczykami polskiego pochodzenia, a nie Polakami. Zresztą wielu z nich nie zna języka
polskiego. Duża część pracy ambasady skupia się na tym, aby polską społeczność zachęcać do kontaktów z macierzą i kultywowania
polskich tradycji.
Ambasador przyznał, że
w tej dziedzinie działania placówki skupiły się w kierunku pokazania współczesnej, nowoczesnej
Polski, która jest krajem pięknym
i wartym odwiedzenia. Ambasada
RP w Brasilii przygotowała wędrowną wystawę fotograficzną na

temat naszego kraju i przekazała
ją Polonusom. Zastosowano przy
tym taki wybieg, że środowiska,
do których ona trafia, same muszą
ze sobą nawiązać kontakt, ustalić
kalendarz prezentacji. Ma to uaktywnić te społeczności do działania i nawiązania kontaktów.
Ponieważ pierwsi Polacy przybyli do Brazylii po powstaniu
styczniowym, a potem ich potomkowie często nie mieli kontaktu
z ojczyzną, to w rodzinach kultywujących ojczyste tradycje, zachowały się ona właśnie w takiej
archaicznej postaci, jak w XIX
wieku. Dlatego można w Brazylii
usłyszeć słowo „Moskale” o Rosjanach czy wydawałoby się wątpliwy komplement „dziewka się
spasła”. Etnolodzy mają tam również ciekawe zjawiska do badania,
bo zachowały się też zapomniane
tańce ludowe.
Dyplomata
swoje zdanie
zatrzymuje dla siebie
Na pytania dotyczące kibicowania rozmówca odpowiedział
poprawnie: że w starciu Polska
– Brazylia kibicuje Polsce, ale gdy
grają Brazylia z Francją, to Brazylii. Na pytanie dotyczące europejskiego problemu z uchodźcami nie odpowiedział, tłumacząc,
że może mieć swoje prywatne
zdanie, ale musi je zachować dla
siebie. Jako dyplomata ma obowiązek przedstawiać oficjalne stanowisko polskiego rządu.
Sprawa ostatnich zamachów
terrorystycznych we Francji jest
w Brazylii znana, ponieważ zginęli w nich także Brazylijczycy,
jednak duża odległość od Europy sprawia, że bardziej mówi się
o tym w kontekście bezpieczeństwa podczas przyszłorocznej
olimpiady w Rio de Janeiro, niż
w kontekście europejskim. mwk

Stachlew | Otwarcie ekopracowni

Lekcje przyrody będą jeszcze ciekawsze

Oficjalne otwarcie pracowni miało miejsce 20 listopada.
Uczniowie przywitali przybyłych
gości interesującym programem
artystycznym, którego główną część stanowiła opowieść
o mądrym szewcu Kacprze, który zakochał się w królewnie.
Ta, niestety, została zamieniona
w kaczkę, a w dodatku musiała żyć w brudnym, skażonym
jeziorku. Przedstawienie miało
oczywiście przesłanie ekologiczne i kończyło się dobrze – dzięki
mądrym decyzjom samego szewca, urzędu i innych ludzi, bohaterowie mogli żyć długo i szczęśliwie w czystym środowisku.
Po przedstawieniu dyrektor Ewa Czarnołęcka zaprosiła wszystkich do ekopracowni.
Aby do niej wejść, należało jed-

nak najpierw przeciąć rozpiętą
w przejściu wstęgę.
Nacinanie jej rozpoczęli wiceprezes zarządu WFOSiGW Bohdan Cezary Dzierżek oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska UMWŁ
Ryszard Deluga. To dzięki dotacji utworzenie ekopracowni było
możliwe. Wynosiła ona 26.300
zł, całkowita wartość projektu
to 28.074,08 zł. W przecinaniu
wstęgi brali też udział przedstawiciele władz gminy oraz społeczności szkolnej. Zaszczyt dokończenia przecinania wstęgi
przypadł przewodniczącemu klasy czwartej Michałowi Drożdżewiczowi.
Poświęcenia ekopracowni dokonał miejscowy proboszcz ks.
Andrzej Kłoszewski. Po uroczy-

stości wszyscy zostali zaproszeni do sąsiadującego ze szkołą
budynku OSP na pyszny poczęstunek, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Stachlewie.
W ramach realizacji projektu,
do pracowni zostały zakupione:
ławki i krzesła, meble, rolety, stojaki do map, tablica interaktywna, projektor, laptop, urządzenie
wielofunkcyjne, aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne,
takie jak: globusy, mikroskopy,
kompasy, globusy, zestawy doświadczalne, programy i modele
do nauki przyrody.
Rozmawialiśmy w niej z niemal całą klasą IV. Pracownia oczywiście będzie służyła
wszystkim uczniom szkoły, ale
to właśnie na tej klasie spoczę-

TOMASz MATUSiAK

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stachlewie jest kolejną w naszym
powiecie, w której została otwarta nowoczesna ekopracownia – miejsce, gdzie
młodzież, korzystając z nowoczesnych pomocy naukowych i sprzętu – będzie mogła
zgłębiać tajniki nauk przyrodniczych.

Przedstawienie z okazji otwarcia ekopracowni. Od lewej: Jowita Kowalska, zuzanna Pęszko, Julia Piechut,
wiktoria Markiewicz i Amelia Starzec.

ła główna odpowiedzialność za
opiekę nad nią.
– Lekcje w ekopracowni są
dużo ciekawsze – uważa uczeń

tej klasy Jakub Kłąb. – Ja najbardziej lubię pracować z mikroskopem, ale jest dużo innych,
ciekawych rzeczy. Bardzo lubię

lekcje przyrody, myślę, że pozostali też.
Pozostali uczniowie zgodnie
przytaknęli słowom Jakuba. tm
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Biskup Ordynariusz Diecezji Łowickiej Alojzy Orszulik oraz ks. Stanisław Pawlina podczas uroczystości
poświęcenia kościoła 31 sierpnia 1996 roku.

PARAFiA STAcHLew

PARAFiA STAcHLew

Kościół

Procesja Bożego Ciała do nowo wybudowanej świątyni, rok 1997.

Parafia Stachlew | O historii młodego kościoła i parafii pisze darek Barto

Ten kościół powstał z potrzeby
Parafia Stachlew pod wezwaniem Matki Bożej
Jasnogórskiej została powołana dekretem
Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej z dnia
25 kwietnia 1985 r., wszedł w życie 1 maja 1985 r.

plicy były odprawiane msze św.
niedzielne i świąteczne. Księża
z parafii Maków dojeżdżali też
w tygodniu na katechizację. Z powodu dość uciążliwego dojazdu
do Stachlewa, szczególnie zimą,
ks. biskup wysunął propozycję,
by w Stachlewie powstał samodzielny ośrodek duszpasterski.
Tak też się w końcu stało, po
wielkim trudzie... Ale „ziarenko”
zostało rzucone właściwie wtedy.
Zwolenników i przeciwników
tej propozycji było po równo zarówno wśród mieszkańców, jak
i we władzach kościelnych, nie
wspominając o państwowych.
W roku 1984 salę katechetyczną przeznaczono na dom dla
pierwszego księdza, który zamieszkał tam na stałe – był to ks.
Waldemar Kaniewski. Zajęcia
religii odbywały się w prywatnym domu obok. Kaplica służyła mieszkańcom przeszło dekadę.
Starania o utworzenie ośrodka
duszpasterskiego rozpoczął ks.
Waldemar Kaniewski, ale z różnych względów jego planów nie
zrealizowano, chodziło o to, że
jego plany kościoła przerastały
możliwości tak małej parafii.

Kościół św. Stanisława Męczennika Parafii Stachlew pod wezwaniem
Matki Bożej Jasnogórskiej, rok 1999.

Proboszcz
razem z ludźmi
W 1987 r. bp. K. Romaniuk
mianował proboszczem ks. Stanisława Pawlinę, który wznowił
działania zorganizowania placówki parafialnej z prawdziwego
zdarzenia z kościołem, plebanią
i cmentarzem.
Na początku nowy proboszcz
powołał radę parafialną składającą się z 12 osób. Byli to: Marian
Kowalski, Wacław Niedźwiadek,
Stefan Bakalarski, Marian Kowal-

ski, Marian Wiercioch, Cierant,
Ryszard Brzozowski, Eugeniusz
Pracki, Stanisław Smolarek, Roman Wójt, Eugeniusz Kosmatka,
Stanisław Markowicz.
Pierwszą inicjatywą było załatwienie odpowiedniego terenu, na którym mógłby powstać
cmentarz. Grunty pod cmentarz
zostały nabyte od państwa Józefa i Wiktorii Szymańskich, Marii
i Jana Pawelców, Teresy i Stefana
Koterów, Zofii i Józefa Pokorów.
Po uporaniu się z formalnościa-

PARAFiA STAcHLew

Stachlew niegdyś należał do
parafii św. Wojciecha w Makowie.
Z terenu macierzystej parafii
przyłączono do nowej następujące miejscowości: STACHLEW I
(szkolny), STACHLEW II (od kolei), STACHLEW III (kapliczny),
SIELCE LEWE, SIELCE PRAWE. Z terenu parafii św. Macieja
w Bełchowie przyłączono część
wsi Polesie od nr 1 do nr 61.
Pod koniec lat 70 z inicjatywy proboszcza Makowa ks. Mariana Godlewskiego, bez zezwolenia władz administracyjnych
i, o dziwo, nawet kościelnych, rozpoczęto budowę kaplicy. Zaadaptowano na ten cel oborę gospodarczą w Stachlewie III. Budowę
utrudniały ówczesne władze, co
jakiś czas nasyłając Milicję Obywatelską, która zakładała plomby
na budowie. Zdarzało się, że milicjanci przyjeżdżając na plac budowy zastawali tylko chodzącą betoniarkę, a budowniczowie ukrywali
się w pobliskich zbożach i łąkach,
ostrzeżeni przez starsze osoby,
które siedziały na drogach dojazdowych i po zobaczeniu tak zwanego gazika MO, machały do siebie chustkami.
Pomimo wszystkich trudności i nieporozumień, poświęcenia kaplicy dokonał ks. bp. Jerzy Modzelewski z Warszawy
9 XI 1980 roku. Dla mieszkańców Stachlewa było to wydarzenie podniosłe i bez precedensu,
które wieńczyło ich ciężką pracę
i trud, który włożyli, aby z obory powstała kaplica i służyła jako
Dom Boży. Pewnie wtedy nie
przypuszczali, że ta nieduża kaplica stanie się małym krokiem,
który doprowadzi do powstania
parafii. O do tego czasu w ka-

mi i uzyskaniu zgody obszar pola
przeznaczony na wieczny spoczynek został ogrodzony. Wykonano drogi dojazdowe, wytyczono alejki, a pośrodku postawiono
krzyż, który jest znakiem rozpoznawczym.
W sierpniu 1988 roku cmentarz został poświęcony przez biskupa Mariana Dusia. Kończąc
modlitwę na placu cmentarza,
ksiądz biskup powiedział znamienne słowa „czuwajcie, bo nie
znacie dnia ani godziny waszej”

po czym dodał „ciekawe, kto będzie pierwszym mieszkańcem
waszego cmentarza”.
Mieszkańcy zaczęli rozglądać
się wokół siebie, ale chyba nikt
nie przewidział, że pierwszą osobą będzie trzymiesięczne dziecko...
Następnie zdecydowano się odkupić działkę w sąsiedztwie szkoły podstawowej na skraju Stachlewa I. Grunty nabyto od państwa
Heleny i Franciszka Kosmatków,
Heleny i Edwarda Rutów oraz
państwa Siewierskich. Ksiądz
proboszcz, z pomocą swoich parafian, przystąpił do organizowania materiałów budowlanych
oraz środków finansowych z myślą o wzniesieniu świątyni, domu
parafialnego i budynków gospodarczych. Wkrótce powstały plany budowy kościoła. Zadania
tego podjęli się: architekt Aleksy
Dworczak wraz z konstruktorem
Januszem Frejem. Po zatwierdzeniu planów przez władze administracyjne i kościelne przystąpiono
do prac budowlanych.
1989 rok: pierwszym punktem
działania wspólnoty było pobudowanie kapliczki NMP Niepokalanej na placu budowy, pustym
polu, rżysku, na wzór św. Maksymiliana Kolbe, który w latach 20tych też rozpoczął swoje wielkie
dzieło właśnie od postawienia kapliczki Niepokalanej.
Następnie pobudowano budynek gospodarczy o wymiarach
30x5 m, który służył jako garaż
i magazyn dla materiałów budowlanych oraz jako jadalnia dla pracowników, a po ukończeniu jako
nowe mieszkanie dla księdza proboszcza i jego mamy. Głównym
majstrem przy pracach budowlanych był pan Franciszek Zbącki
z Sielc Prawych.
Kto budował
Po otrzymaniu planu realizacyjnego pod budowę kościoła i domu

parafialnego, który miał też służyć
jako dom katechetyczny, został
zaproszony majster budowlany
p. Kazimierz Łopata z Wicia, aby
wytyczyć ławy fundamentowe.
Zaproszenie przyjął, wytyczył,
jednak dalszej pracy się nie podjął.
W okresie budowy było kilku
majstrów prowadzących prace budowlane:
– Andrzej i Jerzy Dzikowscy
z Samic,
– Franciszek Zagawa z Bełchowa,
– Tadeusz Żałoba z Serocka,
– Stanisław Maciejak z Woli
Makowskiej.
Nad całością czuwał i doglądał prac ks. proboszcz Stanisław
Pawlina, niejednokrotnie z kielnią w ręku. 5 stycznia 1992 roku
otrzymał on zresztą oficjalne potwierdzenie, oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika
budowy.
Prymas
i kamień węgielny
Ks. proboszcz oraz mieszkańcy wspólnoty parafialnej zaprosili do Stachlewa J.E. Ks. Prymasa Polski Józefa Glempa, by
poświęcił, pobłogosławił plac
budowy oraz wmurował kamień
węgielny. Kamień ów został poświęcony przez Ojca Świętego
Jana Pawła II, podczas kolejnej
jego pielgrzymki do Ojczyzny
w Warszawie. 12 IX 1991 roku
Prymas Polski Józef Glemp odprawił Mszę św. przy polowym
ołtarzu na placu budowy i dokonał wmurowania kamienia węgielnego. W słowie wstępnym
podziękował i wyraził wdzięczność za zaproszenie – „Bardzo
lubię odwiedzać takie małe parafie, małe wspólnoty, jak Wasza,
ponieważ jest tu prawdziwe życie
chrześcijańskie, zwłaszcza entuzjazm przy budowie nowej świątyni – tak jak życie pierwszych
chrześcijan” – mówił.
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zaangażowanie ludzi
Wizyta zgromadziła ok. 1,5 tys.
osób i odbiła się głośnym echem
w całej okolicy i regionie. Mocne i gorące słowa zachęty wygłoszone przez Prymasa, skierowane
do tak wielkiej rzeszy zebranych,
wpłynęły pozytywnie na wszelkie zaangażowanie się w prace
i ofiarność przy budowie, nie tylko
wspólnoty parafialnej Stachlewa
i Sielc, ale także okolicznych parafii. Fundusze i materiały budowlane gromadzone były w
przeróżny sposób, oficjalny i półoficjalny. Środki pieniężne pozyskiwane były w innych parafiach,
w Makowie, Bełchowie, Godzianowie, Pszczonowie i Łyszkowicach.
Niech jako przykład posłużą wspomnienia ks. Stanisława:
„Któreś zimowej niedzieli kilku radnych udało się z kwestą
na rzecz budowy do sąsiedniej parafii Pszczonów. Przed wieczorem
wrócili, by pozyskane fundusze
przekazać. Jeden z radnych powiedział: – Proboszczu, dużo tego
nie ma, ale tak zmarzliśmy, że
musi ksiądz postawić „coś mocniejszego” – i tak dyskutowaliśmy
do późna w nocy.
Pomoc innych parafii
Pomoc finansową otrzymano również np. z parafii Kocierzew. Tak się złożyło, że proboszczem w Kocierzewie był wtedy
ks. Zbigniew Skiełczyński. Opowiadał mi, jak to ogłosił w swej
parafii, że taca z kolejnej niedzieli będzie przeznaczona dla księdza
Pawliny na rzecz budowy kościoła w Stachlewie. Odzew ze strony wiernych był natychmiastowy.
Powiem tylko, że ofiary złożone
na kościół w Stachlewie przekraczały dziesięciokrotnie zwykłą
tacę niedzielną w Kocierzewie.
Niejednokrotnie ks. proboszcz
był zapraszany na rekolekcje, odpusty, skąd też pozyskiwał środki pieniężne. Zdarzało się, że
pieniądze były pożyczane od prywatnych osób i po jakimś czasie oddawane, zaznaczyć należy,
że niektórzy nie chcieli zwrotu
pieniędzy. Tak mała parafia nie
udźwignęłaby sama nakładów finansowych oraz pracy.
Było to wielkie przedsięwzięcie w dobie kryzysu gospodarczego. W dużej mierze stało się
to możliwe i realne dzięki zaangażowaniu się w dzieło budowy
rady parafialnej, mieszkańców,

ks. proboszcza, jego przyjaciół
oraz „ziomków” z Wicia i Kocierzewa.
Poświęcenie kościoła
W roku 1996 – 31 sierpnia –
starania proboszcza i parafian zostały nagrodzone. Uroczystości
poświęcenia kościoła rozpoczęto od rekolekcji. Uroczystą mszę
św., w trakcie której dokonano
poświęcenia, celebrował biskup
ordynariusz diecezji łowickiej
Alojzy Orszulik, homilię wygłosił bp. Władysław Miziołek
z Warszawy.
Ks. biskup w swej homilii nawiązał do historii parafii, mówił o trudzie, z jakim wiąże się
budowa ośrodków duszpasterskich w małych miejscowościach, wyraził swe uznanie dla
wytrwałości proboszcza i parafian, kończąc słowami: „Niech
ta Świątynia pobudza nasze sumienia, byśmy byli wierni Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii”.

Fundusze
i materiały budowlane
gromadzone były
w przeróżny sposób,
oficjalny i półoficjalny.
Z kolei ks. biskup Alojzy Orszulik powiedział: „Nowa świątynia Stachlewska wzbogaciła
zasoby całej diecezji. Niech mury
tej świątyni będą wypełnione żywym Kościołem”.
W uroczystości poświęcenia
kościoła uczestniczyli górnicy
z Jastrzębia Zdroju, wojewoda
skierniewicki, wójtowie z gmin
Łyszkowice, Maków oraz radni
samorządów lokalnych.
W dniach 10-17 V 1998 r. w
parafii odbyły się pierwsze misje
święte. 8 maja 1999 r. bp. Alojzy
Orszulik dokonał konsekracji kościoła i ołtarza, czyli namaszczenia i poświęcenia. Namaszczenie
kościoła oznacza poświęcenie go
dla kultu chrześcijańskiego całkowicie i na zawsze. Zgodnie
z tradycją dokonuje się 12 lub
4 namaszczeń, przez co zaznacza się, że kościół jest obrazem
Świętego miasta Jeruzalem. Został sporządzony akt poświęcenia i namaszczenia kościoła podpisany przez biskupa, proboszcza
i delegatów wspólnoty.
Podczas VII pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Ojczyzny
i Łowicza 14 VI 1999 r. zostały
poświęcone korony dla obrazu
NMP Jasnogórskiej w kościele
w Stachlewie.
Warto to przypomnieć – bo
powstanie kościoła w tak małym
środowisku jest wydarzeniem
niezwykłym. Bez wielkiej wiary ks. Stanisława Pawliny, pewnie kościół tak szybko by nie powstał. 

Łowicz | Bazylika katedralna

Otwarcie roku jubileuszowego
28 listopada rozpoczyna się
nowy rok liturgiczny Kościoła
Rzymsko-Katolickiego. Będzie
on szczególnie ważny dla Kościoła w Polsce jako rok jubileuszowy
– mija 1050 lat od przyjęcia przez
nasz kraj chrześcijaństwa.
W bazylice katedralnej w Łowiczu, tego dnia, na mszy świętej o godzinie 18.00, dwuosobowe delegacje ze wszystkich parafii
diecezji łowickiej otrzymają jubi-

leuszowe świece, które później zapłoną w ich kościołach.
Biskup ordynariusz diecezji
łowickiej prosi wiernych o obecność, a tych, którzy nie mogą
do bazyliki przybyć, o modlitwę
we własnych parafiach. Szczególnie dobrze widziane będą podczas
uroczystości stroje ludowe.
Rokowi jubileuszowemu przyświeca hasło: „Gdzie chrzest, tam
nadzieja”.
tm
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Łowicz | na 20-lecie szkół pijarskich

Dwanaście gwiazd
na dwadzieścia lat
Ciekawą pozycją
książkową, wydaną na
20-lecie odrodzonych
szkół pijarskich
w Łowiczu, jest
kolorowa, wydrukowana
na ładnym, kredowym
papierze, w drukarni
Poligrafia w Łowiczu,
książka pt. „Koronka
Dwunastu Gwiazd”.

Ma ona troje autorów. Pierwszym, bez którego by nie powstała, jest św. Józef Kalasancjusz,
urodzony w roku 1557 w Peralta
de la Sal w hiszpańskiej Aragonii, założyciel zakonu pijarów. On
to ułożył dla uczniów szkół, które
zaczął zakładać, „Koronkę Dwunastu Gwiazd” – modlitwę skoncentrowaną wokół Matki Bożej
(w Apokalipsie ukazanej w koronie z dwunastu gwiazd), ale służącą kontemplacji Boga – jako Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Tekst jest
prosty, ma trzy części, w pierwszej
następują wezwania do wielbienia
Boga Ojca, który wybrał Maryję na swoją Córkę, w drugiej – do
wielbienia Syna, który wybrał ją
na swą Matkę, w trzeciej wreszcie
– do wielbienia Ducha Św., który
wybrał ją na swą Oblubienicę.
Drugim autorem książki jest
Paweł Kolas, rodzic dzieci uczących się w szkołach pijarskich,
przed laty dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury i wicebur-

Oto jak Elżbieta Lewandowska zilustrowała jedno z wezwań Koronki
„Uwielbiajmy ducha świętego i Jemu dziękujemy, że wybrał Maryję
na swoją oblubienicę”.

mistrz miasta. On zadał sobie
trud, by każde z wezwań koronki opatrzyć cytatami z Pisma Św.,
pism Ojców Kościoła, liturgii czy
nauczania papieskiego, tak dobranymi, by ułatwiały ich rozumienie. Najlepiej zilustrować to
na przykładzie. Jedno z wezwań
brzmi:
– Niech będzie uwielbiony
Duch Święty, który wyniósł Ją
ponad wszystkie stworzenia.
Towarzyszą temu wezwaniu
cytaty z Magnificat, zapisanego w Ewangelii wg św. Łukasza,
z jednego z Psalmów, z Liturgii
św. Jana Złotoustego, wreszcie
z Godzinek – wszystkie wskazujące na wyjątkowość Maryi, wielkość i niezwykłość powołania
człowieka i fakt, że dzięki Boże-

mu wybraniu Ona to powołanie
najlepiej wypełniła.
Paweł Kolas nie poprzestał jednak na tym. Czując zapewne, jak
głęboko modlitwa Koronką wprowadza w tajemnice Boga, którego nie da się ogarnąć, a przedstawić da tylko za pomocą przenośni
i symboli, w drugiej części książki zamieścił krótki wykład symboliki chrześcijańskiej, w tym
symboli Trójcy Świętej. Przedstawił najbardziej popularne symbole, stosowane od czasów najdawniejszych – Kościoła pierwszych
wieków, przez średniowiecze,
do czasów współczesnych. Przeczytać więc możemy m.in. o obrazie trzech aniołów w gościnie
u Abrahama, o Trójcy „Trójgłowej”, o „Tronie łaski”, licz-

bie trzy, o trójkącie równobocznym, o świeczniku trójramiennym
– w odniesieniu do Trójcy Św.,
o „oku opatrzności, dłoni czy
ogniu” – jako symbolach Boga
Ojca, o veraiconach, rybie czy baranku jako symbolach Chrystusa, wreszcie o różnych symbolach
Ducha Św. – nie tylko używanej
powszechnie od kilkuset lat gołębicy. Łącznie wspomina autor
o kilkudziesięciu różnych symbolach.
O każdym z nich pisze Paweł
Kolas konkretnie: skąd się wziął,
do czego nawiązuje, dlaczego
w pewnym okresie był dla wierzących szczególnie ważny. Uzupełnieniem są fotografie, pokazujące fragmenty fresków, obrazów
i rzeźb, w których te symbole zawarto. Co ciekawe, wszystkie one
pochodzą z jednego miejsca: z kościoła pijarskiego w Łowiczu lub
ze szkolnej kaplicy.
Wreszcie trzeci autor książki:
to Elżbieta Lewandowska, grafik,
związana od lat ze szkołą. To ona
stworzyła zamieszczone w książce projekty wycinanek, nawiązujących wprost do łowickiej sztuki
ludowej, a będące ilustracjami do
poszczególnych wezwań modlitewnych koronki.
Sumarycznie: ciekawe wydawnictwo, czerpiące pełnymi garściami z tradycji pijarskiej, mogące
się przydać każdemu, kto, wchodząc do jakiegokolwiek kościoła,
chce nieco więcej rozumieć z tego,
czym przemawiają doń kościelne
obrazy, freski i rzeźby.
wal

Łowicz | Szkoła i parafia na Korabce współorganizowały Maraton świętych

„Święci” biegali po Orliku
Kilkunastu „świętych”
biegało, grało w piłkę,
brało udział w różnych
konkurencjach sportowych
i quizach sprawdzających
wiedzę na boisku Orlik
przy ul. Grunwaldzkiej
w Łowiczu.
Był to Maraton Świętych
– popołudniowe spotkanie o charakterze religijnym i integracyjnym, zorganizowane wspólnie
– po raz trzeci w historii szkoły
– przez szkolnego katechetę oraz
miejscową parafię na Korabce.
W postacie świętych wcielili się
uczniowie zespołu szkół z Korabki.
Organizatorzy zaprosili na
spotkanie całe rodziny, nie tylko
społeczność szkolną i nie tylko
z Korabki. Frekwencja była średnia – a to głównie ze względu
na nie najlepszą pogodę oraz pewnie też z tego względu na to, że
tego wieczoru w Łowiczu odbywało się wiele innych popołudniowych uroczystości.
Przykładem niech będzie chociażby uroczystość pasowania
pierwszoklasistów na uczniów odbywająca się po sąsiedzku – w budynku szkoły.
Spotkanie poprowadził szkolny katecheta Piotr Miazek. Każ-

MARcin KUcHARSKi

W homilii ks. Prymas mówił:
„Byście byli odporni na wszelkie trudności, które czekają przy
wznoszeniu Domu Bożego”, dalej zachęcał: „Zaufajcie Bogu,
opiece NMP Jasnogórskiej, która
jest waszą patronką i naszą Matką, jak również patronowi waszego kościoła, św. Stanisławowi.
Proszę was o modlitwę w intencji
budowy, do pomocy, do ofiarności, jak również by uniknąć nieszczęśliwych wypadków przy
budowie”.

nr 48

„Święci”, choć zmarznięci, bywają też uśmiechnięci.

dy ze „świętych”, w których
wcielili się uczniowie, miał za zadanie „poprowadzić do świętości” wybraną przez siebie osobę
z publiczności.
Chodziło przede wszystkim
o wspólną zabawę. Święci wspólnie z wybranymi przez siebie osobami brali udział w róż-

nych konkurencjach sportowych.
Wcześniej każdy z nich powiedział kilka słów o sobie – tzn.
o świętym.
Konkurencje sportowe były
łatwe i proste, wszak chodziło
o zabawę, a nie o rywalizację
sportową. Podczas spotkania serwowana była dla rozgrzewki go-

rąca herbata, można było też
skosztować słodkości.
Na koniec spotkania – tak
samo jak w ubiegłym roku
– święci i nieświęci wspólnie
wzięli udział w „Biegu do Nieba” – pobiegli razem w kierunku
zawieszonego w bramce napisu
„niebo”.
mak
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Kiernozia | Xi Gminny Przegląd dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Plastycznej

50 nagród i wyróżnień oraz Grand Prix
Jury przeglądu plastycznego, który został
rozstrzygnięty 10 listopada w Kiernozi, przyznało
aż 50 nagród i wyróżnień. Ponadto nagrodę
Grand Prix przyznano uczennicy klasy III B
kiernozkiego gimnazjum Magdzie Witeczek.
Uczennicę doceniono za szczególne osiągnięcia artystyczne
w konkursach gminnych i powiatowych, za wielokrotne przygotowanie prac na własne wystawy w GOK, duże zaangażowanie
i wkład pracy – także pomoc np.
w przystrajaniu sali ośrodka.
Magda interesuje się plastyką
od wielu lat, jest to jednak tylko
jej hobby, które zamierza rozwijać
w wolnych chwilach, nie wybiera się do profilowanej na plastykę szkoły ponadgmnazjalnej. Najczęściej tworzy szkice i rysunki
ołówkiem. Zwykle są to portrety jej znajomych oraz zwierzęta. – Magda często nam pomaga

robić dekoracje w ośrodku kultury na różne okazje, aktywnie
uczestniczy w zajęciach plastycznych i brała od kilku lat chyba we
wszystkich naszych konkursach
plastycznych. Organizowaliśmy
też już trzy miniwystawy jej szkiców – powiedziała nam szefowa
GOK Bożena Olczak.
Na gminny przegląd wpłynęło łącznie 146 prac wykonanych przez 139 dzieci i młodzieży
z gminy Kiernozia. Komisja postanowiła przyznać wspomniane 50 nagród i wyróżnień w pięciu kategoriach wiekowych: grupa
przedszkolna, klasy I-II, klasy III-IV, klasy V-VI i klasy gimnazjal-

Z nagród w przeglądzie najbardziej cieszyły się najmłodsi uczestnicy.

Łowicz | Mistrz jojo

ŁOK | Listopadowy dKF „Bez nazwy”

Przed dwoma laty Marcel Ołubek, wówczas uczeń ZSP nr 3
w Łowiczu, dotarł do finału szóstej edycji show telewizji TVN
Mam Talent. Swoimi popisami
z jojo zachwycił jurorów i telewidzów, którzy oddali na niego
głosy. Teraz organizator Łowicz
YOYO Contest próbuje swoich sił
w brytyjskiej edycji programu.
Występ w polskim Mam Talent
w 2013 roku sprawił, że Ołubek
stał się osobą rozpoznawalną, ale
to nie przyciągnęło do niego sponsorów.
– Po występie w polskim Mam
Talent ludzie zapraszali mnie na
różne eventy, postrzeganie mnie
przez wielu ludzi też się zmieniło,
lecz w Polsce za nazwisko raczej
pieniędzy się nie dostaje, a wręcz
przeciwnie, biegałem tak naprawdę za swoje, przed programem,
jak i po – wyznał nam.

W przyszłym tygodniu ramię
w ramię z festiwalem Tipes Topes organizowana jest listopadowa
odsłona Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Bez Nazwy”. Wyświetlone będą 3 filmy – po jednym seansie każdy.
27 listopada o godz. 18 zostanie wyświetlony film dokumentalny „Sól ziemi” z 2014
roku. Pokazuje on portret brazylijskiego fotoreportera Sebastiao Salgado, który podróżował
po całym świecie przez 40 lat. Dokumentował ludzkość w okresie
dramatycznych zmian, będąc tym
samym świadkiem najważniejszych wydarzeń na świecie: konfliktów wojennych, klęsk głodu
i przymusowych emigracji.
28 listopada o godz. 18
DKF „Bez nazwy” zachęca do
wspólnego oglądania dramatu „Intruz” w reżyserii Magnusa von
Horns. Fabuła filmu reklamowana jest następująco: John wycho-

Marcel Ołubek wystąpił
w brytyjskim Mam Talent

ReKLAMA

MATeUSz GAnc

Sytuacja sprawiła, że chłopak
zdecydował się na emigrację zarobkową. W Wielkiej Brytanii
była już jego mama, więc spakował walizki i wyleciał do Londynu. Nad udziałem w brytyjskiej
edycji programu nie zastanawiał
się długo:
– Jak wiadomo na świecie,
Mam Talent powstało z Wielkiej
Brytanii, reszta tych programów
jest tylko follow up’em. Nie powiem, bo satysfakcja po finale i
wygranym półfinale polskiej edycji była niesamowita, lecz ambicja pozwala mi na więcej, dlatego zdecydowałem się na kolejny
ważny krok w mojej karierze.
Brytyjscy fani programu mogli zobaczyć Polaka żonglującego
jojem 1 listopada. Występ spodobał się jurorom, dzięki czemu łowiczanin wystąpi w drugim etapie
przesłuchań, których termin jesz-

Weekend z dobrym filmem

Marcel Ołubek.

cze nie jest znany. Chłopak wciąż
czeka na kontakt ze strony organizatorów.
Pytany przez nas o plany
na przyszłość Ołubek odpowiada, że chce zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy i wkrótce wrócić
do Polski, by rozpocząć tutaj
studia. W tej chwili intensywnie przygotowuje się do Polish
YoYo Nationals, które odbędą się
w grudniu w Katowicach.
mg

dzi z więzienia po zamordowaniu
swojej dziewczyny. Teraz musi się
przekonać, że prawdziwy ból dopiero ma nadejść.
29 listopada o godz. 18 zaplanowano seans „Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu” Roya Anderssona. Film
został nagrodzony w Wenecji Złotym Lwem dla Najlepszego filmu
roku 2014. To komedia o dwóch
zaprzyjaźnionych sprzedawcach
w małym szwedzkim mieście. Jonathan i Sam sprzedają śmieszne
gadżety, tj. sztuczne wampirze kły
i straszne gumowe maski. Niestety, ich interes nie idzie najlepiej.
Gdy popadają w kłopoty finansowe, ich przyjaźń i biznes zostają wystawione na poważną próbę.
Film stanowi zbiór absurdalnych
skeczy.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie kina Fenix codziennie
na godzinę przed pierwszym seansem.
aa

ne. – Wszystkie prace zasługują
na uznanie i nagrody, więc każdego uczestnika nagrodzono za
udział – powiedziała nam Bożena
Olczak. Wystawa pokonkursowa
eksponowana będzie w sali ośrodka kultury do końca listopada.
W podsumowaniu przeglądu udział wzięli też nauczyciele,
opiekunowie i rodzice oraz wójt
Beata Miazek, która wręczała nagrody i podziękowania.
Jury przyznało następujące nagrody w poszczególnych grupach.
Przedszkole: Sebastian Kamiński
lat 4, Maja Cichosz lat 4, Karina
Kopeć lat 5 (oraz 10 wyróżnień).
Klasy I-II: Martyna Dudkowska
z klasy Ia, Ania Ryfa z Ic oraz Natalia Lus z Ia (+ 15 wyróżnień).
Klasy III-IV: Wiktoria Cichosz
z IVb, Maja Plichta z IIIb, Julia
Chudzyńska z IVb (+ 5 wyróżnień). Klasy V-VI: Kacper Szymczak z klasy VI Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii, Ania Łopata z kl. VI oraz Michasia Mika
z kl. VI (+ 3 wyróżnienia). Gimnazja: Magda Witeczek z kl. III,
Maria Marczewska z kl. II oraz
Małgorzata Latoszewska z kl. I
(+ 3 wyróżnienia).
mak

Sanniki

Czytanie „Lalki”
w strojach z epoki
Do wzięcia udziału w akcji
Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa zachęca
Gminna Biblioteka Publiczna
w Sannikach.
Wybranych fragmentów tej
lektury będzie można posłuchać w sobotę, 28 listopada
o godz. 17 w sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sannikach.
Wydarzenie zapowiada się
ciekawie m.in. z tego względu ma to, że czytającymi będą
np. wójt gminy Sanniki Gabriel
Wieczorek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Sannikach
Jerzy Jabłoński.
Panowie już się do tego
przygotowują. – Byliśmy już
przymierzyć stroje z wypożyczalni Muzeum Narodowego
w Warszawie. Będzie ciekawie – zapowiada wójt Wieczorek. Spotkanie jest otwarte dla
wszystkich.
mak
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Bolimów | Propozycja dla dzieci

– Mamy 10 stanowisk komputerowych, z których dzieci
będą mogły korzystać, zarówno
indywidualnie, jak i w zorganizowanych grupach. Kurs oferuje bardzo urozmaicone sposoby
poznawania języka, które z pewnością je zaciekawią – powiedziała nam dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Bolimowie
Irena Śmigiera-Milewska.
Oferta skierowana jest do
dzieci w wieku 6-12 lat, które
na platformie FunEnglish znajdą
setki multimediów, które uatrakcyjnią naukę. Kurs został stworzony dzięki połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym
nauczaniem. Składa się z 6 bloków, na każdy z nich przypada
11 podrozdziałów, gdzie dzieci znajdą ponad 60 gier eduka-

cyjnych, setki filmów, fotolekcji
i ćwiczeń opracowanych tak, aby
poruszając się wyłącznie w języku angielskim szybko i sprawnie przyswoić sobie umiejętność posługiwania się językiem,
w czym pomocni są spikerzy.
Kurs zakłada przyswojenie około 1.000 zwrotów koniecznych w
wielu sytuacjach komunikacyjnych. – Kurs może być traktowany jako dodatkowa forma edukacji dzieci, dzięki niemu utrwalą
i powiększą zdobytą już wiedzę
– powiedział nam dyrektorka.
W przypadku indywidualnych lekcji, warto wcześniej
zarezerwować dziecku miejsce przy jednym z komputerów.
Na miejscu będzie też możliwość uzyskania pomocy od jednej z bibliotekarek, ale tylko
w zakresie obsługi komputera
i programu, dziecko będzie
samo odpowiadało na pytania
i wykonywało zadania. Placówka będzie chciała w najbliższych
dniach zachęcić do udziału
w kursie 5-6 letnie dzieci
z przedszkola w Bolimowie,
które mogłyby odwiedzać bibliotekę w czasie swoich zajęć
w placówce. Kurs jest nieodpłatny, biblioteka ma dostęp do platformy go oferującej do października 2016 roku.
tb

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w zielkowicach.

AGnieSzKA AnTOSiewicz

Biblioteka Publiczna
w Bolimowie po rocznej
przerwie ponownie zaprasza
dzieci na internetowy kurs
języka angielskiego
w ramach programu
nauczania indywidualnego
opartego o platformę
edukacyjną „FunEnglish
w bibliotece”, który
zapewnia spółka Funmedia.

AGnieSzKA AnTOSiewicz

Biblioteka zaprasza
na kurs języka angielskiego

Stół był suto zastawiony. Seniorzy częstowali się wypiekami pań z KGw.

Parma | dzień Seniora

Okazja do rozmów i wspólnej zabawy

Około 80 mieszkańców wsi
Parma spotkało się w środę, 11 listopada, na Dniu Seniora zorganizowanym w tamtejszym Domu
Ludowym dzięki zaangażowaniu
radnego gminy Łowicz Dariusza Skulimowskiego, sołtysa wsi
Aleksandry Sulwińskiej i Rady
Sołeckiej Parmy.
Jako że Dzień Seniora odbywał się w dniu szczególnym,
11 listopada, spotkanie rozpoczęło się od występu dzieci Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach, w trakcie którego wykonując patriotyczne wiersze i piosenki przybliżyły
najważniejsze wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Część artystyczną zaprezentowali głównie
uczniowie klas IV-VI, ale i kilkoro młodszych dzieci. Wśród nich

najmłodszy Adam Królik z klasy
I. 30-osobowa gromadka otrzymała w nagrodę pączki, które radny Dariusz Skulimowski pozyskał
od sponsorów.
– Święto Niepodległości jest
dla mnie bardzo ważne. Wtedy moi rodzice nie idą do pracy
i wywieszają biało-czerwoną flagę – mówił Filip Rykała z Parmy.
Wyjaśnił też, że na Dzień Seniora
przybyli jego dziadkowie, którzy
obejrzeli apel z udziałem wnuczka.
Następnie zgromadzeni goście zasiedli do stołu, by skosztować przysmaków przygotowanych
przez miejscowe KGW i Radę Sołecką. Nie zabrakło pysznego rosołu, a następnie obiadu i deseru.
Wraz z mieszkańcami wsi
wspólnie bawili się wójt gminy
Łowicz Andrzej Barylski, pro-

boszcz parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Bobrownikach ks. Piotr
Sapiński oraz prezes WTZ „Tacy
Sami” Wiesław Sierota.
– Chcemy integrować osoby powyżej 50. roku życia. Jeśli spotkanie stanie się tradycją,
z utęsknieniem będą wyczekiwać
kolejnego – mówił Dariusza Skulimowski. – Robimy bale, Andrzejki, Sylwestra, chcemy rozruszać lokalną społeczność. Jeszcze
nie wywiesimy zaproszenia, a już
mamy komplet gości. Widocznie czekają na to z utęsknieniem
– mówił Bogdan Bąba, członek
Rady Sołeckiej wsi Parma.
rozmawiali,
wspominali, żartowali
W miłej atmosferze spędzali czas seniorzy i seniorki, którzy
zgodnie przyznali, że mało mają

okazji, by wspólnie zasiąść do stołu i powspominać dawne czasy.
– Miło jest się spotkać w gronie znajomych. Można powspominać dawne czasy, pożartować
, porozmawiać i poczęstować się
przysmakami – mówiła nam Ewa
Anyszewska. – Zauważyłem, że
z roku na rok coraz młodsze osoby przychodzą na nasze spotkania, ale nie brakuje też tych, które uczestniczą w nich od wielu lat
– dodał jej mąż, Wiktor Anyszewski. - W ten sposób może się zintegrować cała wieś – skwitowała ich
znajoma, Danuta Wysocka.
Licznie zgromadzonym gościom przygrywał zaprzyjaźniony zespół Progress ze Stachlewa.
Dyskotekę dla mieszkańców Parmy przewidziano wieczorem, ale
pierwsze popisy taneczne zaczęły
się dużo wcześniej.
aa

Domaniewice | Podsumowanie konkursu

Kto najładniej przedstawił
postać z bajki
Aż 152 prace oceniło jury
w konkursie „Moja ulubiona postać z bajki, baśni lub legendy” organizowanym przez GOK w Domaniewicach i gminne biblioteki
z Łyszkowic i Łowicza.
Konkurs adresowany był do
uczniów klas I-IV szkół podstawowych z gmin Domaniewice,
Łyszkowice oraz Łowicz. Jury
w składzie: Monika Wojtczak,
Krystyna Kurczak, Bożena Kasperek i Anna Kaczuba w dwóch
kategoriach wiekowych przyznały
20 nagród i 29 wyróżnień.
W kategorii klas I-II nagrody trafiły do: Anny Górczyńskiej
i Oliwii Wawrzyńczak (SP Dąbkowice), Nikoli Kopani, Mileny
Jóźwickiej, Natalii Michalak (SP
Domaniewice), Aleksandry Siekiery (SP Popów), Natalii Graszki
ReKLAMA

(GOK Domaniewice), Oliwii Flis
(SP Łyszkowice) oraz Wiktorii
Ochockiej i Sebastiana Gędka (SP
Kalenice). Wyróżniono 16 osób.
W kategorii klas III-IV przyznano 10 nagród i 13 wyróżnień.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
Patrycja Haczykowska (SP Popów), Mateusz Ufa, Patrycja Walczak, Kornelia Janczak (SP Kalenice), Adrianna Sumińska (SP
Łyszkowice), Weronika Bartosiewicz, Zuzanna Gładka (SP Seligów), Oliwia Kucińska, Oliwia
Wiesiołek i Weronika Osówniak
(SP Domaniewice).
Przy okazji podsumowania laureaci oraz najmłodsze dzieci ze
szkół w Dąbkowicach Górnych,
Stachlewie i Domaniewicach
obejrzały przedstawienie teatru
Art-Re „Kozucha kłamczucha”. kl

RZUT OKIEM | SzLiFUJą RePeRTUAR POd OKieM dOświAdczOneJ SOLiSTKi
Repertuar do Regionalnego
Festiwalu Piosenki
Polskojęzycznej w Zdunach
szlifują pod okiem (i uchem)
Beaty Lewaniak – członkini
zespołu „Kiernozianie” –
uczestnicy warsztatów wokalnych
„Studio piosenki” w Kiernozi.
Spotkania warsztatowe odbywają
się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Kiernozi w piątki o godz. 15.
Oprócz tego soliści trenują
w domach. czasu na
przygotowania jest coraz mniej,
bowiem ostateczny termin
dostarczania zgłoszeń mija
27 listopada. Festiwalowe
przesłuchania będą się odbywały
4 grudnia, zaś koncert galowy
z ogłoszeniem wyników
planowany jest
dwa dni później. mak
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Łowicz | Thesis i Traces to nowhere

Kolejny rockowy wieczór
Dwa zespoły grające mroczną, rockową muzykę i szukające
w niej oryginalnych rozwiązań,
mogliśmy usłyszeć wieczorem,
21 listopada, w klubie Pracownia
w Łowiczu. Były nimi Traces to
Nowhere i Thesis.
Traces to Nowhere jest zespołem znanym stałym bywalcom
Pracowni. Muzycy występowali
tu już kilka razy i – jak sami nam

mówili – zawsze chętnie tu powracają. Nazwa zespołu nawiązuje do
serialu „Miasteczko Twin Peaks”,
nic wiec dziwnego, że utwory są
utrzymywane w mrocznym, czasem zagadkowym klimacie. Charakteru nadaje im melodyjny wokal Karoliny Mazurskiej.
Thesis, chociaż często występuje razem z Traces to Nowhere,
w Łowiczu grał po raz pierwszy.

Łowicz | Projekt Muzyczny plac zabaw

Koncert tym razem na strychu
Na piąty już koncert w ramach
projektu Muzyczny plac zabaw
zaprasza w niedzielę, 29 listopada,
o godz. 11.00, Łowicki Ośrodek
Kultury. Tym razem koncert odbędzie się nie na dziedzińcu ośrodka
kultury, jak to bywało do tej pory,
ale na zaadaptowanym na tego
rodzaju spotkania strychu ŁOK.
Wystąpi Hanna Gieda (alt) z towa-

rzyszeniem części muzyków z Orkiestry Sonus.
Projekt Muzyczny plac zabaw
to cykl otwartych koncertów dla
dzieci i ich rodziców czy też innych opiekunów, którzy z nimi
przyjdą. Koncerty mają charakter
rodzinnych, niedzielnych spotkań,
zajęć muzycznych, których zadaniem jest umożliwienie dzieciom

www.lowiczanin.info

Zespół łączy muzykę post punkową i metalową, ale w odróżnieniu
od wielu młodych kapel tego nurtu, nie zadowala się krótkimi, prostymi piosenkami. Ich utwory to
długie, progresywne kompozycje,
często przekraczające nawet 10
minut. Banalne też nie są ich teksty, śpiewane po polsku.
Koncertom towarzyszyła sprzedaż płyt i gadżetów zespołów.
Thesis w najbliższym czasie planuje wydanie najnowszej płyty na
winylu, na razie fani musieli się
zadowolić kompaktami.
tm

wraz z opiekunami obcowania
z muzyką na żywo, aktywna zabawa oraz zetknięcie z instrumentami. Dotychczas odbyły się cztery
spotkania – koncerty: L’ombelico
Del Mondo prezentował sambę
i rytmy zachodniej Afryki, Spore
Poruszenie – funky i pop, Orkiestra Sonus – muzykę klasyczną,
Infernal Bizarre – rock i metal.
Bilety obowiązują dzieci (5 zł).
Dorośli oraz trzecie i następne
dziecko uczestniczą w koncercie
za darmo.
mak

Walewice

Opowieści
pędzlem
i dłutem

Pałac w Walewicach
zaprasza na otwarcie
kolejnej ciekawej
wystawy.

Tym razem w stylowych wnętrzach będzie można podziwiać
obrazy Ewy Dworzańskiej i rzeźby Romana Giereja. Wernisaż rozpocznie się w piątek, 27 listopada,
o godzinie 18.00.
Poza ciekawą ekspozycją malarstwa i rzeźby artyści przewidzieli dla gości liczne atrakcje
w postaci np. loterii wizytówkowej. To ostatnio coraz popularniejsza forma bezpłatnej loterii. Aby
wziąć w niej udział, trzeba mieć
przy sobie wizytówkę. Do wygrania będą piękne prace. Z uwagi na
przed-andrzejkowy czas wernisażu zaplanowano także lanie wosku i inne wróżby. Warto spędzić
ten listopadowy wieczór w pałacu
w Walewicach.
ewr

RAdOSŁAw TAFLińSKi
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Wesoły Cmentarz w Rumunii.

Domaniewice | ciekawa wystawa

Łowicz | Przedstawienie w ramach projektu „wirujący senior”

Nekropolie świata w obiektywie
Radosława Taflińskiego

Ale Babki udowodnią, że tańczyć
można w każdym wieku

Spektakl taneczny będzie można obejrzeć w niedzielę, 29 listopada, o godzinie 15.00, w sali kina
Fenix przy ŁOK. Wstęp wolny.
– Tańczyć można w każdym
wieku. Zapraszam na premierę. Tym razem Grupa Teatralna Ale Babki w odsłonie tanecznej – zachęca do odwiedzenia
kina reżyserka przedstawienia
oraz opiekunka grupy Ale Babek
Magdalena Kłosińska i mówi dalej: – W każdym wieku możemy
realizować marzenia. Nie ma znaczenia moment rozpoczęcia naszej aktywności.
Choreografię na potrzeby tańczących seniorek przygotowały
ReKLAMA

MAGdALenA KŁOSińSKA

Grupa teatralna Ale Babki
i Łowicki Ośrodek Kultury
zapraszają na spektakl
podsumowujący trwający
od kilku tygodni,
finansowany z tzw. Małych
grantów, projekt „Wirujący
senior”.

Próby przed spektaklem tanecznym seniorów.

Agnieszka Madej ze Skierniewic
oraz córka reżyserki Marcelina
Kłosińska.
Na scenie pojawi się 9 osób,
osiem z nich będzie tańczyło,
a jedna z pań będzie miała rolę
nie do końca związaną z tańcem
– zdradza rąbek tajemnicy przed
premierą reżyserka spektaklu.

Jego bohaterką jest osoba samotna, w sile wieku, która w pewnym
momencie – jak mówi Kłosińska
„dostaje powera” i postanawia żyć
pełnią życia. Spektakl nie będzie
długi – będzie trwał około 15-20
minut. W tym czasie seniorki zaprezentują różne gatunki tańca,
m.in. street dance, house dance,

jazz i funky. Przygotowania trwały od września i były to cykliczne
spotkania warsztatowe. W przedstawieniu wystąpią: Wiesława Kosęda, Zuzanna Koniutis, Henryka
Opalińska, Anna Pomarańska, Jolanta Kowalska, Natalia Białecka,
Halina Gawinek, Adrianna Smolec i Romana Stankiewicz. mak

Do 30 listopada w bibliotece w Gminnym Ośrodku Kultury
w Domaniewicach można oglądać
wystawę fotograficzną Radosława
Taflińskiego, na której prezentowane są nekropolie świata.
Na 30 fotografiach obejrzeć
można cmentarze żydowskie, ale
też nekropolie i nagrobki z takich
krajów jak: Litwa, Indie, Norwegia, Rumunia, Ukraina czy też
z Półwyspu Krymskiego.
Jak opowiedział nam Radosław Tafliński, tematyką nekropolii zainteresował się dzięki swojej
znajomej z Krakowa, która na co
dzień, poza słuchaniem ciężkiej,
gotyckiej muzyki, lubiła spacerować po cmentarzach. Kilka razy
pokazywała je także domaniewickiemu fotografowi. – Stwierdziłem, że to naprawdę dość fajny
temat do fotografowania – mówi
Radosław Tafliński. – Podczas
moich podróży zawsze staram się
wejść na cmentarz.
W sumie fotograf wykonał
przez kilkanaście lat swoich wypraw kilka tysięcy zdjęć na nekropoliach. Jego ulubionym miejscem jest cmentarz żydowski
w Częstochowie. Nekropolia ta
znajduje się na terenie często-

chowskiej huty, dostanie się na nią
wymagało więc przepustek. Dzięki nieco utrudnionemu dostępowi, cmentarz uniknął dewastacji.
– Wrażenie robi niesamowita ilość
bluszczu – opowiada fotograf.
– Nagrobki, bluszcz, pochylone
drzewa. Sceneria jak z horrorów.
Aż dziw, że jeszcze nikt nie kręcił tam scen do tego typu filmów.
W czasie podróży Radosław
Tafliński zwrócił też uwagę choćby na „Wesoły Cmentarz” w rumuńskiej Sapancie, przy granicy
z Ukrainą. Dlaczego „Wesoły”?
Otóż większość drewnianych nagrobków ma charakterystyczny,
żywy amarantowy kolor, a ich cecha szczególna to umieszczanie
na nich wierszyków lub rzeźbionych scenek z życia pochowanego mieszkańca wsi. Na nagrobku
rolników są np. sceny orki końmi,
u kierowców pojawiają się samochody, a zmarły urzędnik przedstawiany jest za biurkiem.
Wystawę zdjęć Radosława Taflińskiego oglądać można do końca listopada w godzinach otwarcia
biblioteki, czyli w poniedziałki,
środy i czwartki od 10.00 do 16.00
oraz we wtorki i piątki od 10.00 do
18.00.
kl

www.lowiczanin.info

nr 48

Łowicz | Książka zdzisława Kryściaka oficjalnie zaprezentowana

Wystawa, trzy koncerty
i film na jesienną chandrę
Wystawa prac plastycznych
Oli Grzegorek, zatytułowana
„Z muzyką w tle”,
zaplanowana na piątkowy
wieczór, 27 listopada,
w Klubie Pracownia
w ŁOK to pierwsze
wydarzenie w ramach
tegorocznej, 13. edycji,
festiwalu Tipes Topes.

ToMaSz
MaTuSiaK
tomasz.matusiak@lowiczanin.info

Miejsce wybrano nieprzypadkowo, nie tylko dlatego, że wydawcą książki jest Łowicki Ośrodek
Kultury, a dyr. Maciej Malangiewicz osobiście pomagał w opracowywaniu materiałów, ale też dlatego, że w tym budynku działał
teatr „Eos”, z którym Rybacki był
w sposób szczególny związany.
Obok Zdzisława Kryściaka zasiadł drugi z twórców publikacji,
Jacek Rutkowski, który odpowiadał przede wszystkim za oprawę
graficzną. Spotkanie było dla nich
okazją, by wprowadzić zainteresowanych w treść i styl książki,
ale też do złożenia podziękowań
wszystkim tym, którzy wspierali
przygotowania książki, jak i inne
działania z okazji Roku Karola
Rybackiego, o których szczegółowo przypomniano. Zgromadzony
w książce materiał ikonograficzny można było obejrzeć na dużym,
kinowym ekranie.
Przybyli goście nie tylko z Łowicza, ale z różnych stron kraju, np.: córka Jana Wegnera Ewa
Wegner-Wróblewska z Warszawy,
wnuk gen. Mikołaja Bołtucia Jan
Bołtuć z Łodzi czy Sebastian Wicher z Białegostoku, historyk sztuki i działacz kulturalny.

z tak znakomitego
materiału musiało
powstać coś wielkiego.
Jacek Rutkowski
Zebrane informacje podzielone
są na cztery zasadnicze rozdziały:
„Życie rodzinne”, „Drukarz i wydawca”, „Literat”, „Społecznik”,
a ich uzupełnieniem są fragmenty wspomnień samego bohatera,
a także artykuł na jego temat z gazety „Russkoje słowo” z 17 lutego
1915 r., którego autor nie szczędzi
słów uznania dla „redaktora maleńkiej gazety Łowiczanin”.

Łowicz | Kolejny z niezapomnianych koncertów

Steve Hackett i jego znakomici goście
Co czwartek w klubie Art Piwnica w Łowiczu przy ul. 3 Maja
można obejrzeć nagranie video
jednego z legendarnych, rockowych koncertów. Tym razem, 26
listopada, będzie to występ SteReKLAMA

ve Hacketta i jego gości w Tokio
w 1996 roku.
Hackett to jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka,
grał m.in. w Genesis, którego koncert emitowany był w Art Piwnicy

tydzień wcześniej, muzyk ma też
bogaty dorobek solowy. Na nagraniu zobaczymy wiele innych
znanych fanom rocka postaci, na
koncert w Tokio zaprosił bowiem
m.in. członków takich grup jak:

TOMASz MATUSiAK

Publikacji wspominających o Karolu Rybackim było kilka, m.in. biogram
w Polskim Słowniku Bibliograficznym. Na pełną biografię ten wielki
społecznik i drukarz z Łowicza czekał jednak do 80. rocznicy śmierci.
Napisał ją przewodnik PTTK Zdzisław Kryściak, a oficjalna premiera
miała miejsce 22 listopada w sali kina Feniks.

Lektura książki może przynieść
wiele zaskakujących informacji.
Możemy się np. dowiedzieć, jakie
były losy córek Karola Rybackiego i jaki ma to związek z dynastią
Windsorów, ile osób potrzeba było
zatrudnić, aby w 1935 roku prowadzić drukarnię, albo też jaka była
rola bohatera książki w powstaniu
pomnika „Synom Ziemi Łowickiej”. Ciekawe są wspomnienia
samego Rybackiego, także odnoszące się do akcji strażackich. Możemy w nich przeczytać też o rozporządzeniu naczelnika powiatu
kamerjunkra Stołypina, które nakazywało, aby wszystkie schodki
do sklepów przy Zduńskiej zostały wsunięte do wewnątrz. „I pomyśleć, że ludzie przez lat kilkaset przewracali się ustawicznie, aż
przybył taki barbarzyńca z północy i przyprowadził miasto do porządku” – wspomina Karol Rybacki, a tekst pełen takich smaczków
przytacza w całości Zdzisław Kryściak.
W bibliografii autor wskazuje
na materiały źródłowe pochodzące
ze zbiorów, m.in.: Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział
w Łowiczu, Archiwum Państwowego w Łodzi, Muzeum w Łowiczu, ŁOK i bibliotek, a także
z kolekcji prywatnych: Andrzeja
Biernackiego, Michała Chmielnickiego, Barbary Karwat, Agnieszki
Krajewskiej, Jana Rucińskiego,
Karoliny Wandy Rutkowskiej, Pio-

Zdzisław Kryściak z napisaną
przez siebie książką.

tra Rybackiego, czy wreszcie – ze
zbiorów własnych. Przywołuje też
ok. 30 dotychczas wydanych publikacji wspominających Rybackiego, w większości są to pojedyncze artykuły bądź fragmenty
publikacji traktujących o szerszych
zagadnieniach.
– To czy temat został wyczerpany w całości, czy też może czegoś zabrakło, pozostawiam już do
oceny czytelnikom i recenzentom
– mówił podczas promocji książki
Zdzisław Kryściak.
– Z tak znakomitego materiału musiało powstać coś wielkiego
– uważa z kolei Jacek Rutkowski.
– Warto też powiedzieć, że chcemy, aby książka ta rozpoczęła całą
serię biografii wielkich łowiczan,
o której od pewnego czasu myślimy. Dobrze się stało, że pierwszym z nich będzie właśnie Karol
Rybacki.
Egzemplarze książki wciąż
można nabyć za 25 zł w Łowickim
Ośrodku Kultury. Trafi ona też do
bibliotek i szkół działających na terenie powiatu łowickiego. 

Genesis, King Crimson, Yes, Asia
czy Weather Report. To właśnie
ich kompozycje tworzą repertuar
koncertu.
Wstęp na wszystkie wydarzenia z cyklu jest wolny. Ich organizatorem jest Łowickie Towarzystwo Muzyczne im. Mikołaja
Zielińskiego. Początek o godzinie
19.00.
tm
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Łowicz | 13. edycja Tipes Topes

Karol Rybacki
doczekał się biografii
interesujący efekt
rocznej pracy
Książka „Karol Rybacki. 18591935” powstawała przez ostatni rok. Jej wydanie było jednym
z głównych punktów obchodów
Roku Karola Rybackiego ogłoszonego przez łowicki oddział PTTK.
Publikacja liczy 132 strony tekstu,
z licznymi fotografiami i skanami.
Jest w niej m.in. 15 z 18 zachowanych do naszych czasów fotografii
przedstawiających Karola Rybackiego. Otwiera ją motto „Nie byłem nigdy niewolnikiem i da Bóg
– nie będę” – są to oczywiście słowa samego Karola Rybackiego.

26 listopada 2015

Autorka prac to młoda łowiczanka, obecnie studentka, która
w ŁOK-u prowadziła w ubiegłym
roku spotkania w ramach Małych
Grantów „Siadaj i opowiadaj”.
Jak zapowiedział Zbigniew
Stelmaszewski z ŁOK, który koordynuje festiwalowe wydarzenia,
prace Oli będzie można oglądać
już od godz. 19.00. Na plakacie
Tipes Topes podana jest 20.00,
o której to zaplanowano wernisaż.
Po tym plastycznym wstępie na
scenie w pracowni wystąpi o godz.
21.00 zespół „Kobiety” z Gdańska,
którego wokalista i lider, Grzegorz
Nawrocki, w tym dniu obchodził
będzie urodziny. Na pewno będzie to zaakcentowane – zapowiada Stelmaszewski. O samej muzyce zespołu powiedział nam, że to
pop z najwyższej półki, z nutą alternatywną. Muzyka w wykonaniu „Kobiet” z pewnością porwie
wszystkich do tańca.

W sobotę zaplanowano dwa
koncerty,
podczas
których
w Klubie Pracownia ustawione
będą krzesełka, aby wsłuchać się
w muzykę i ją kontemplować.
Jako pierwszy o godz. 20.00 zagra Piotr Kurek z Warszawy, specjalizujący się „gęstej” w muzyce
elektronicznej, łączącej dźwięki
syntezatorów z dźwiękami tradycyjnych instrumentów.
Od godz. 21.00 zaplanowano
„Starą rzekę” – muzykę eksperymentalną w wykonaniu zespołu
Kuby Ziółka z Bydgoszczy, który
tworzy wiele projektów muzycznych, różniących się od siebie.
Tipes Topes zakończy film
Roya Anderssona „Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu”, który można będzie obejrzeć
w kinie Fenix w niedzielę, 29 listopada o godz. 18.00. Film jest
surrealistyczną komedią o dwóch
zaprzyjaźnionych sprzedawcach
śmiesznych artykułów, żyjących
w małym szwedzkim miasteczku. Film został nagrodzony Złotym Lwem podczas 71. Festiwalu
Filmowego w Wenecji, jako najlepszy film 2014 roku, ale jest jednym z nielicznych obrazów Roya
Anderssona, które trafiły na duży
ekran, może być więc gratką dla
kinomaniaków.
Bilety na każdy dzień festiwalu kosztują 10 zł, będą do nabycia
w kasie kina.
mwk

Łowicz | Vii Konkurs na Łowicką Szopkę

Pora na przygotowanie szopki
Święta Bożego Narodzenia
coraz bliżej, więc pora już
zacząć robić świąteczne
szopki! Już po raz siódmy
organizowany jest konkurs
na Łowicką Szopkę.
Zgłoszenia, wraz z gotowymi
pracami, będą przyjmowane do
11 grudnia w budynku Muzeum
w Łowiczu, na którego stronie internetowej można znaleźć szczegółowe informacje na temat formularza zgłoszeniowego. Muszą
to być kompozycje przestrzenne,
zarówno dynamiczne, jak i statyczne, w których ważne będą elementy typowo regionalne – nawiązujące do historii i architektury
miasta czy kultury ludowej. Można nawet wprowadzać elementy

wymagające podłączenia do prądu, ale musi to zostać wyraźnie
zgłoszone. W konkursie może
wziąć udział każdy, od przedszkolaków po dorosłych – będą cztery
kategorie wiekowe. Dopuszczalne
są prace zespołowe.
Rozstrzygnięcie
konkursu,
czyli ogłoszenie wyników wraz
z wręczeniem nagród, planowane
jest na 16 grudnia, na godz. 12.00.
Do 31 stycznia prace będą prezentowane w muzeum na wystawie
pokonkursowej.
Organizatorami
konkursu
na Łowicką Szopkę Bożonarodzeniową są: Urząd Miejski
w Łowiczu, Muzeum w Łowiczu,
Łowicki Ośrodek Kultury i koło
przewodników PTTK im. Anieli
Chmielińskiej.
tm
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Szkoła na Blichu | edukacyjna wycieczka

i Śmietanki przygotował płetwę
rekina, śledzia solonego z twarożkiem śmietankowym i szczypiorkiem oraz wędzoną makrelę
z twarogiem wiejskim i pomidorami.
Podczas zwiedzania młodzież
obejrzała bardzo ciekawe dekoracje potraw, które powstały z udziałem produktów mleczarskich,
a także zbierała ulotki, przepisy gastronomiczne i broszury. –
Zgromadzone materiały stanowić
będą cenne pomoce dydaktyczne,
które zostaną wykorzystane na zajęciach z gastronomii, technologii
kierunkowych, zajęciach praktycznych – mówi Sumiński. tb

Uczniowie byli na Mleko Expo
Uczniowie szkoły blichowskiej odwiedzili w czwartek, 19
listopada, Warszawę, gdzie w Pałacu Kultury i Nauki odbywały
się XXIV Targach Mleczarskich
„MLEKO EXPO 2015”.
Ponieważ w szkole nie ma
obecnie klas uczących się w kierunku mleczarskim, czy produkcji zwierzęcej, w wycieczce udział
wzięli uczniowie klas I, II, III kierunków żywieniowych. Jak twierdzi na rzecznik prasowy placówki,
Piotr Sumiński, szkoła jest zain-

teresowana tematyką mleczarską,
ponieważ jej uczniowie biorą
udział i odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.
– Dzięki tym wyjazdom poszerzają swoją wiedzę, śledząc
na bieżąco nowinki mleczarskie.
Kadra pedagogiczna również
bardzo ceni tego typu wyjazdy,
tym bardziej, że w przyszłości
szkoła chce podjąć się organizacji etapu centralnego wspomnianej olimpiady – mówi Sumiński.

Podczas trwania targów młodzież skupiła się na degustowaniu produktów i przetworów mleczarskich. Wzięła również udział
w konkursie „Twarogowy i Twarożkowy, Śmietanowy i Śmietankowy hit”.
Atrakcją wyjazdu okazało się
spotkanie z Piotrem Lisakowskim, uczestnikiem II edycji Top
Chef, który reprezentował Spółdzielnię Mleczarską Udziałowców „Strzałkowo”. Na Dzień
Twarogu i Twarożków, Śmietany

Łyszkowice | Ogródek dydaktyczny otwarty i poświęcony

Kącik do zabawy i nauki

Otwarcie było okazją do podziękowania wszystkim osobom,
które przyczyniły się do powstania ogródka. Był więc wiceprzewodniczący zarządu WFOŚiGW
w Łodzi Bohdan Cezary Dzierżek, najważniejsi przedstawiciele gminnych władz samorządoReKLAMA

TOMASz MATUSiAK

Jest już nowy ogródek
dydaktyczny „Skrzat”
przy Przedszkolu
w Łyszkowicach. 12
listopada nastąpiło uroczyste
otwarcie, z przecięciem
wstęgi i poświęcenie obiektu.
Pozostaje jedynie czekać,
kiedy wraz z nastaniem
wiosny zakwitną posadzone
w nim rośliny, a pogoda
pozwoli dzieciom bawić się
i uczyć w tym miejscu.

Natalia Jankowska i Jakub Szkup w tradycyjnych łowickich strojach
biorą udział w przecinaniu wstęgi.

wych i urzędu, a także sponsorzy
i osoby pomagające w budowie
ogródka, w tym wielu rodziców.
Był też Leszek Uczciwek z Bolimowa, właściciel firmy leśno-ogrodniczej ULiO, która wykonała zlecenie.
Uroczystość rozpoczęła się
wewnątrz przedszkola. Dzieci ze
wszystkich grup, pod opieką nauczycielek przygotowały dla gości występy artystyczne, a także
kwiaty. Złożyły też ślubowanie,
w którym zobowiązały się do dbania o ogródek i pilnej nauki z jego
wykorzystaniem.
ReKLAMA

Po części artystycznej, goście
wyszli oglądać ogródek. Wzięli
udział w symbolicznym przecinaniu wstęgi. Przeszli się wzdłuż
wysypanej żwirem ścieżki z tablicami dydaktycznymi, podzielonej na część owocową, warzywną i kwiatową. Wiosną znajdą
się przy niej nie tylko tablice, ale
też prawdziwe rośliny. Miejscowy proboszcz, ks. Jerzy Modelewski, poświęcił i pobłogosławił
plac wraz z wszystkimi jego elementami. Potem wszyscy zostali
zaproszeni na obiad, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiej-

skich w Łyszkowicach, w którym
większość pań to mamy dzieci,
które do przedszkola uczęszczały
w przeszłości – choć dzieci te
są już w szkole, to współpraca
z KGW i przedszkola trwa nadal.
Na ogródek składa się wspomniana już ścieżka z tablicami
dydaktycznymi do nauki przyrody, nasadzenia, drewniana altana
z ławeczkami i stolikami i inne,
mniejsze obiekty, takie jak karmniki czy hotel dla owadów, wykonane przez miejscowego stolarza
Waldemara Kolisa. Rodzice dokupili też dwie figurki skrzatów.
Główna inwestycja kosztowała
43 tys. zł, z czego 27.680 zł pokryła dotacja WFOŚiGW w Łodzi, resztę sfinansowała gmina.
Pomysłodawcą zwrócenia się
o dofinansowanie na ogródek był
radny gminy Tomasz Małkus.
Niezależnie od projektu, powstała
też brama wjazdowa od tej strony
przedszkola, co w razie potrzeby
może znacząco ułatwić ewakuację.
Na wykorzystanie czeka jeszcze druga część placu, przekazana przedszkolu przez gminę na
początku tego roku szkolnego.
Na razie została ona wyrównana
i posiana trawą, a w przyszłości,
w zależności od kolejnych dotacji, będzie stopniowo zagospodarowywana.
tm
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Aktualności

Uczniowie Blichu w czasie spaceru po stoiskach targów w PKin.

Telewizja | Maciej Rybus w Turbokozaku

Stresik większy niż na meczu
Maciej Rybus walnie przyczynił się nie tylko do awansu reprezentacji Polski na Euro 2016, ale
też do sukcesu ubiegłorocznej akcji Gwiazdy na Gwiazdkę. Wówczas wylicytował w akcji prawo
wzięcia udziału w „Turbokozaku”
– części programu „Liga+ Extra”.
Program można było oglądać
w ubiegłą niedzielę, 22 listopada.
Łowiczanin grający w narodowej
kadrze, a na co dzień w czeczeńskim Tereku Grozny, musiał zaprezentować swoje umiejętności
w poszczególnych elementach gry
– dryblingu sam na sam, strzelaniu
rzutów karnych (normalnie i z zawiązanymi oczami), „płachcie na
byka” (czyli strzelaniu w konkretne punkty na rozpostartej płachcie), strzelaniu na bramkę bezpo-

średnio z rzutu rożnego, strzelaniu
w poprzeczkę, strzelaniu z połowy
boiska, żonglerce, czy wreszcie
w najbardziej zwariowanej dyscyplinie, w której zawodnik najpierw wykonać określoną liczbę
obrotów wokół trzymanej dłonią
piłki, a następnie strzelić na bramkę, mimo wirowania w głowie.
Zdobył 142 punkty – to wynik
bardzo dobry, chociaż słabszy od
reprezentacyjnego kolegi Kamila Grosickiego, którego Maciek
bardzo chciał pokonać. Co ciekawe, w rozmowie z dziennikarzem
NC+ stwierdził, że przed programem miał większy „stresik” niż
przed rozegranym dzień wcześniej towarzyskim meczem z Islandią (program był nagrywany 14
listopada).
tm

Bolimów | Biblioteka Publiczna

W grudniu nieczynne
Co kilka lat bibliotekarze zamykają książnicę w której pracują, a by policzyć i sprawdzić stan
książek, które udostępniają czytelnikom. Skontrum ujawni, ile książek zginęło z półek, ile nie zostało
oddanych, a ile jest w bardzo złym
stanie. Tak też będzie w grudniu
w Bolimowie.
Od 7 grudnia do 24 grudnia
książnica przy ulicy Łowickiej
zostanie zamknięta dla czytelni-

ków. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Irena Śmigiera-Milewska powiedziała nam, że przez te
dwa tygodnie bibliotekarze będą
musieli wziąć do ręki każdą z pozycji znajdujących się na półkach
– w sumie jest ich prawie 21 tysięcy. Dlatego stali czytelnicy powinni odwiedzić książnicę przed
7 grudnia.
Bibliotekarze będą wdzięczni
także za zwroty książek.
tb
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Opinie
Kultura fizyczna | Tadeusz Rutkowski apeluje o troskę najmłodszych sportowców

Biedny sport szkolny
w coraz bogatszym kraju

dać na piersi ucznia tylko dlatego, że mają kolorową zawieszkę?
I to wszystko pod warunkiem, że
szkoła wcześniej wpłaciła na SZS
składkę.
Dlaczego w etapie rejonowym,
czyli wyższym od powiatowego,
w którym rywalizują mistrzowie
i ewentualnie wicemistrzowie powiatów, jedyną nagrodą jest dyplom, czyli kartka papieru wartości może 5 groszy, którą można
sobie wydrukować na komputerze? Dlaczego jest tak, że w końcówce roku kalendarzowego niektóre rozgrywki rejonowe i finały
wojewódzkie przenoszone są na
następny rok budżetowy, gdyż
wojewódzkiemu SZS brakuje
pieniędzy na ich organizację?

organizatorzy biegów
potrafią
Kiedy rozważam sprawę
wiecznie biednego SZS i braku wystarczających pieniędzy
na sport szkolny, pojawiają się
u mnie jeszcze innego rodzaju
wątpliwości. W ostatnich latach
bardzo popularne w całej Polsce stało się organizowanie imprez biegowych. Obecnie chyba
nie ma w naszym kraju miasta,
miasteczka czy gminy, w których
przynajmniej raz w roku nie odbywa się jakaś impreza biegowa
organizowana z wielkim rozmachem. W organizację wielu tych
imprez angażują się lokalne samorządy.
Nie chodzi mi o to, żeby krytykować ideę popularyzowania biegania, a wręcz odwrotnie. Osobiście prowadzę treningi
z grupą młodych biegaczy
w wieku szkolnym, którzy corocznie uczestniczą w szeregu
takich biegów. W imprezach tych
są zazwyczaj piękne i wartościowe nagrody. Dysproporcja wartości tych nagród z nagrodami
w sporcie szkolnym jest często
porażająca. Oczywiście, że biegi
główne w tych imprezach odbywają się często na zasadach komercyjnych, czyli od uczestnika pobiera się wpisowe (czasem
dość wysokie), z którego organizatorzy pokrywają przynajmniej
część kosztów nagród. Jednak
moi podopieczni uczestniczą
zwykle w biegach młodzieżowych, które towarzyszą biegom
głównym. Udział w tych biegach
jest bezpłatny, za to nagrody są
często takie, o jakich uczestnicy
sportu szkolnego mogą tylko pomarzyć. Oprócz pięknych, dużych i drogich medali są często
wartościowe nagrody rzeczowe w
postaci markowego sprzętu sportowego (piłki, rakiety tenisowe,
sprzęt do ćwiczeń siłowych), ponadto sprzęt elektroniczny (aparaty cyfrowe, odtwarzacze, nośniki elektroniczne, słuchawki),
a także inny sprzęt jak np.: żelazka, suszarki do włosów, wyciskarki soków, karimaty. Wszystko to
jest najczęściej produkcji znanych
i cenionych firm, zatem nagrody
są drogie i wartościowe.

Dawać na super
stadiony czy na sport
szkolny?
Jak to jest, że wydajemy kosmiczne sumy na obiekty sportowe, a brakuje nam środków na
sport szkolny?
Gdybym o to zapytał wprost
konkretne osoby, zapewne najczęściej otrzymałbym odpowiedź, że gminom, miastom lub
powiatom brakuje na ten cel pieniędzy. Czy aby na pewno? Czy
odpowiednich organów nie stać
na lepsze finansowanie sportu
szkolnego? Czy brakuje pieniędzy na sport szkolny, czy brakuje
woli tych, którzy o tym decydują? A może cały system finansowania Szkolnego Związku Sportowego w Polsce jest zły. Może
nikt nigdy się nad tym nie pochylił. Lepiej wydawać setki miliardów złotych na drogie obiekty
sportowe oraz organizować prestiżowe imprezy sportowe i tym
się chwalić przed całym światem, niż dawać środki na sport

Czasem nawet
jest więcej nagród
niż uczestników
Niekiedy dochodzi nawet do
pewnych absurdów. W czerwcową sobotę pojechałem z moimi
biegaczami do miasta położonego pod Warszawą, liczącego ponad l0 tys. mieszkańców. Odbywa
się tam corocznie bieg na dystansie l0 km oraz towarzyszące mu
biegi młodzieżowe na krótszych
dystansach w kilku kategoriach
wiekowych. Mimo że impreza
ta jest organizowana od wielu lat
i w tym roku była piękna pogoda oraz wartościowe nagrody, to
biegi młodzieżowe okazały się
totalną klapą frekwencyjną. Wynika z tego, że organizatorzy nie
zadbali odpowiednio o popularyzację tej imprezy w miejscowych i okolicznych szkołach.
W biegu gimnazjalistek na dystansie l500 m wystartowało sześć
zawodniczek, w tym dwie z miejscowych szkół i cztery moje podopieczne z Łowicza.
str. 34

W ostatnim czasie po raz kolejny przetoczyła
się w szkołach powiatu łowickiego fala dyskusji
i niezadowolenia z powodu wprowadzonego
parę lat temu obowiązku wpłacania przez szkoły
rocznej składki na powiatowy Szkolny Związek
Sportowy. Uczniowie tych placówek, które nie
wpłacą składki, nie mogą w danym roku szkolnym
uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez ten związek.
TaDeuSz ruTKowSKi
Składka w tym roku wynosiła
400,00 zł od szkoły i znów była
wyższa niż w roku poprzednim.
Nie chcę wdawać się w dyskusję, czy jest to duża kwota
dla szkoły czy nie. Sądzę, że dla
większej i bogatszej placówki
taka kwota nie stanowi problemu,
ale dla małej szkoły może być
sporym wydatkiem. Zasadnicze
pytanie jednak brzmi, czy szkoły w ogóle powinny dopłacać
do Szkolnego Związku Sportowego? Czy tak powinien wyglądać system finansowania sportu
szkolnego?
Gdy zapytałem przedstawiciela powiatowego SZS, dlaczego
tak jest, otrzymałem odpowiedź,
że starostwo powiatowe znów
zmniejszyło finansowanie SZS,
zatem, żeby zwycięzcy poszczególnych zawodów sportowych
mogli otrzymywać nagrody w postaci choćby najskromniejszych
pucharów lub najtańszych medali, konieczne jest pozyskiwanie od
szkół dodatkowych pieniędzy.
Zatem działa kuriozalna zasada – jeśli chcesz wziąć udział
w zawodach i jeszcze dostać marną i tanią nagrodę, to najpierw za
to zapłać.
Efekt wprowadzenia obowiązkowej składki na powiatowy
Szkolny Związek Sportowy jest
taki, że część szkół wywiązuje się z niej, a część jej nie wpłaca, wobec czego uczniowie tych
placówek, które nie wpłaciły, nie
uczestniczą w sporcie międzyszkolnym.
Od samego początku narzucenia szkołom powyższych składek
zastanawiam się, czy tak powinno być. Czy w kraju, w którym
jest powszechny i bezpłatny dostęp do nauki na poziomie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, może istnieć
sytuacja, w której dostęp ucznia
do sportu szkolnego uzależniony
jest od tego, czy szkoła wpłaciła
składkę czy nie.
Do czego jest nam
potrzebny sport szkolny
O ile sport kwalifikowany na
najwyższym poziomie jest irracjonalny, czyli uczestniczyć
w nim mogą tylko najlepsi, najzdolniejsi i najbardziej wytrwali,
a często również ci, których na

to stać finansowo, to sport szkolny powinna cechować masowość
oraz powszechny i łatwy dostęp,
i, według mnie, powinno to być
rozwiązane systemowo.
Postęp cywilizacyjny sprawia,
że obserwujemy coraz bardziej
siedzący tryb życia na wszystkich
jego etapach. Młody człowiek
coraz dłużej przebywa w szkole,
gdzie zdecydowana większość
zajęć ma tryb siedzący, a po powrocie ze szkoły znów trzeba odsiedzieć nad zadaną pracą domową.
W takiej sytuacji narasta potrzeba ruchu. Jego ważnym elementem może i powinno być wychowanie fizyczne oraz masowy,
powszechny i łatwo dostępny sport
szkolny. Gdzie młody człowiek
ma nabierać nawyków dbałości
o własny rozwój fizyczny i nawyków stałego uczestnictwa w ruchu, jak nie poprzez powszechne
i nieblokowane żadnymi przeszkodami uczestnictwo w szkolnym wychowaniu fizycznym
i masowym sporcie szkolnym?

Jak to jest, że miasta
i gminy mają pieniądze
na wartościowe
nagrody w imprezach
biegowych (czasem
z żenującą frekwencją),
a w masowym sporcie
szkolnym brakuje
pieniędzy na wszystko
i albo nagród
nie ma wcale,
albo są najtańsze
z możliwych?
W powiecie łowickim tak jednak nie jest, bo zobowiązano
szkoły do płacenia kontrowersyjnej składki i nie wszyscy to akceptują.
Cóż, trudno obarczać winą za
pomysł wprowadzenia składek
zarząd powiatowego SZS. Wina
tkwi w systemie finansowania
sportu szkolnego i w braku woli
organów zobowiązanych do tego.
Szkolny Związek Sportowy jest
od tego, żeby organizować współ-

zawodnictwo sportowe i sądzę,
że też jest w niezręcznej sytuacji,
gdy brakuje mu środków na godne nagradzanie zwycięzców.
Coraz więcej mówi się, że
w Polsce narasta problem masowych i nieuzasadnionych względami zdrowotnymi zwolnień
z wychowania fizycznego. Ponadto specjaliści biją na alarm, że społeczeństwo polskie gwałtownie
tyje. Przyczyn tego stanu rzeczy
jest wiele, ale powinniśmy robić
wszystko, żeby to zjawisko minimalizować. Czy brak obecności szkoły we współzawodnictwie
sportowym dodaje motywacji
i zachęty uczniom do uczestnictwa w zajęciach ruchowych?
Przecież sport szkolny i związane
z tym współzawodnictwo są integralną częścią zajęć wychowania fizycznego, więc brak uczestnictwa szkoły w rozgrywkach
międzyszkolnych na pewno nie
wpływa pozytywnie na motywację uczniów, bo zatraca się atrakcyjność zajęć ruchowych i znika
możliwość współzawodnictwa.
Szkolny związek
Sportowy potrzebuje
wsparcia
Przytoczony przeze mnie problem dostępu ucznia do sportu
szkolnego ma zatem kilka wątków. Pierwszy wynika stąd, że
Szkolny Związek Sportowy jest
niewystarczająco finansowany
na wszystkich szczeblach przez
odpowiednie organy. Drugi wypływa z faktu, że zarząd naszego powiatowego SZS nakłada na
szkoły obowiązek płacenia daniny, co jest warunkiem udziału
uczniów szkoły we współzawodnictwie sportowym i otrzymywania ewentualnych skromnych
nagród przez najlepszych spor-

towców (indywidualnie lub drużynowo) na poziomie powiatowym, a trzeci wątek jest w ręku
dyrektora danej placówki, który wpłaci składkę lub nie. Kto
w efekcie finalnym jest najbardziej poszkodowany? – UCZEŃ,
którego powinniśmy wszelkimi
sposobami motywować do ruchu,
również poprzez sport szkolny.
Pracuję już wiele lat jako nauczyciel wychowania fizycznego
i mogę stwierdzić, że sport szkolny zawsze był słabo finansowany,
a co najgorsze, taki stan trwa do
dziś, mimo że ze statystyk wynika, iż jesteśmy coraz bogatszym
państwem.
Jak to jest, że w kraju, który
stać na najpiękniejsze i najdroższe stadiony na świecie, w którym powstają okazałe hale widowiskowo-sportowe, nowoczesne
pływalnie, aquaparki, sztuczne lodowiska i który wydaje miliardy złotych na powstające jak
grzyby po deszczu orliki (nawet
na wsiach) oraz wielofunkcyjne
boiska ze sztuczną nawierzchnią,
brakuje pieniędzy na sport szkolny? Po co te stadiony, hale i orliki,
jeżeli nie ma środków, żeby uprawiać na nich sport masowy?
Dlaczego na wszystkich etapach rozgrywek sportowych organizowanych przez SZS są bardzo skromne nagrody lub nie ma
ich wcale? Dlaczego nie ma żadnych nagród w Łowiczu dla najlepszych drużyn w etapie miejskim rozgrywek? Słyszałem, że
w niektórych gminach zwycięzcy takiego etapu są nagradzani.
Dlaczego w etapie powiatowym
najlepsze zespoły muszą otrzymywać najtańsze i najmniejsze
z możliwych pucharki, a zwycięzcy indywidualni najtańsze
i najmniejsze medale, które wi-

szkolny, który jest mało medialny
i mało spektakularny.
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Powiat łowicki, Bolimów i Sanniki | Oświadczenia majątkowe za rok 2014 – ostatnia część

Ile zarabiają dyrektorzy szkół w gminach
dokończenie ze str. 13
 Włodzimierz Gratys, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kompinie wykazał oszczędności
w kwocie 20 tys. zł (w roku 2013
– 38 tys. zł), posiadanie domu
mieszkalnego o powierzchni
90 m² i wartości 100 tys. zł (rok
wcześniej – 60 tys zł), gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,2
ha o wartości 150 tys. zł, z którego nie osiągnął dochodu.
Jego dochód z tytułu zatrudnienia w szkole wyniósł
71.776,04 zł (w roku 2013 było
to 70.315,94 zł, rok wcześniej –
69.039,80 zł) oraz 200 zł z tytułu
diety otrzymanej za pracę w komisji wyborczej.
Wykazał mienie ruchome
w postaci samochodów osobowych marki Ford Mondeo
z 2003 roku o wartości 11 tys. zł,
marki Volkswagen Passat z 2002
roku o wartości 10,5 tys. złotych,
ciągnika rolniczego C-330M

ReKLAMA

z 1990 roku i wartości 11,5 tys.
zł. Nie wykazał zobowiązania finansowego.

Grażyna
Aleksandrowicz, dyrektor Gimnazjum nr 2
w
Dzierzgówku
wykazała
oszczędności w wysokości
129.451,97 zł (w roku 2013 –
133.018,12 zł), posiadanie tytułem własności domu mieszkalnego o powierzchni 160 m²
o wartości 130 tys. zł, gospodarstwa rolnego o pow. 5,6 ha
o wartości 46 tys. zł, z którego
nie osiągnęła dochodu. Z tytułu
zatrudnienia w szkole uzyskała
78.678,68 zł (w roku 2014 –
75.798,77 zł, a rok wcześniej –
67.810,44 zł), z tytułu diet otrzymanych za pracę w obwodowej
komisji wyborczej – 770 zł.
Wykazała posiadanie samochodu osobowego Toyota Corolla z 2008 roku, nie wykazała
zobowiązań kredytowych o wartości przekraczającej 10 tysięcy
złotych.

Gmina Sanniki
Jerzy Jabłoński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Sannikach posiadał zgromadzone
125 tys. zł (poprzednio wykazał
120 tys. zł), dom w budowie o
powierzchni ok. 160 m² o wartości ok. 200 tys. zł (współwłasność
małżeńska), mieszkanie o pow.
46,40 m² o wartości ok. 70 tys. zł
(współwłasność małżeńska). Inne
nieruchomości: boks garażowy
o pow. ok. 20 m²; udział w budynku w tej jego części, która nie służy wyłącznie właścicielom oraz w
działce, na której jest on położony
w części 464/1.954 (powierzchnia około 350 m²) o wartości ok.
15 tys. zł; działkę o pow. ok. 400
m² o wartości 5 tys. zł; budynek
gospodarczy o pow. ok. 25 m² (w
budowie) o wartości ok. 20 tys.
zł (współwłasność małżeńska).
Z tytułu pracy w 2014 roku
uzyskał dochód w wysokości 90.809,89 zł (poprzednio:
91.939,35 zł).
 Katarzyna Helena Rogalska – dyrektor Szkoły Podstawowe w Osmolinie nie miała
zgromadzonych oszczędności –
tak samo jak rok wcześniej. Posiadała we współwłasności dom
o powierzchni 94 m² wartości
150 tys. zł. Inne nieruchomości:


4/16 nieruchomości o powierzchni 12,9 ha o wartości 30 tys. zł
(współwłasność).
Z tytułu pracy osiągnęła dochód brutto w wysokości 81.850,88 zł (poprzednio:
76.536,72 zł). Wśród zobowiązań
pieniężnych o wartości powyżej
10 tys. zł wymieniła kredyt hipoteczny na zakup domu zaciągnięty w Banku Gospodarki Żywnościowej – 34.624 zł.
 Dariusz Wachowicz – dyrektor Gimnazjum im. Książąt
Mazowieckich w Sannikach posiadał zgromadzone 10 tys. zł
(poprzednio nie posiadał zgromadzonych oszczędności). Posiadał na własność dom o powierzchni 156 m² o wartości 450
tys. zł. Inne nieruchomości: budynek
inwentarsko-składowy
(garaż) o pow. 120 m² o wartości
20 tys. zł.
Z tytułu zatrudnienia w gimnazjum uzyskał dochód w wysokości 76.775,65 zł, w Szkole
Podstawowej w Sannikach –
8.219,56 zł (poprzednio 7.649,11
zł), Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej – 1.440 zł (tak samo
jak rok wcześniej), umowa-zlecenie z 4AM Group Marek Biernat
– 2.880 zł, dieta z z tytułu pełnienia funkcji radnego powiatowego

– 1.805,70 zł, dieta z tytułu pełnienia funkcji społecznego kuratora sądowego – 5.180,95 zł. Nie
wykazał posiadania składników
mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł. Spłacał kredyt
w wysokości 10.700 tys. zł.
Gmina zduny
 Jolanta Gajewska – dyrektor Gimnazjum w Nowych
Zdunach, na koniec roku miała zgromadzone 209.550 zł (rok
wcześniej deklarowała 196.771
zł). W swoim oświadczeniu, podobnie jak rok temu, nie wymienia żadnych nieruchomości.
Z tytułu zatrudnienia w szkole osiągnęła dochód 78.171 zł
(w 2013 roku było to 83.626 zł).
Jest współwłaścicielką Volkswagena Polo z 2007 roku. Nie ma
zobowiązań finansowych.
 Małgorzata Kubiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach, na koniec roku
miała zgromadzonych 120.000 zł
(rok wcześniej było to 80.000 zł).
Jest współwłaścicielką domu
o powierzchni 70 m², wartości
50.000 zł oraz działki 0,54 ha pod
nim, której wartość oszacowała
na 30.000 zł. Za pracę w szkole
otrzymała 81.746 zł (rok wcześniej było to 84.833 zł).

Kultura fizyczna | Tadeusz Rutkowski apeluje

o przyszłości
decydujemy teraz
W obecnych czasach, gdy coraz bardziej siedzący tryb życia
zobowiązuje nas do szczególnego popularyzowania ruchu w różnych postaciach i na każdym etapie życia, wychowanie fizyczne
i masowy sport szkolny powinny
być priorytetem również dla organów, które to finansują. Kiedy
kształtować nawyki utrzymywania ciągłej aktywności fizycznej
przez całe życie, jak nie od najmłodszych lat? Szkolny Związek
Sportowy ma bogaty i urozmaicony kalendarz współzawodnictwa sportowego i każdy młody
człowiek może coś dla siebie wybrać, ale nie może być tak, że na
sport szkolny brakuje środków.
Czasy, gdy wygrywało się zawo-

dy za uścisk dłoni, minęły. Organizowanie sportu szkolnego,
w którym zwycięzcy nie dostają nic lub ewentualnie najtańsze
z możliwych, symboliczne nagrody w sytuacji, gdy wydajemy
ogromne kwoty na inne cele związane ze sportem, jest ewidentnym
zachwianiem zdroworozsądkowych proporcji. Takie postępowanie jest złym przykładem dla młodego człowieka, a zły przykład
jest niewychowawczy.
Budujmy obiekty sportowe, organizujmy masowe biegi i inne
imprezy zachęcające do aktywności fizycznej, ale nie twórzmy
takich absurdów, o jakich napisałem wyżej. Dostęp do sportu
szkolnego musi być pozbawiony jakichkolwiek barier, bo to jest
w naszym społecznym interesie,
w przeciwnym razie z aktywnością ruchową będzie tak jak z czytelnictwem w Polsce – zacznie zanikać.
Tadeusz Rutkowski

du krążenia, choroby układu oddechowego, niektóre nowotwory
złośliwe, choroby zwyrodnieniowe kości, problemy psychologiczne, spadek jakości życia.

słodką drożdżówkę, batony, chipsy i „orzeźwiającą” colę. Rodzice
również się buntują, bo przecież
nie można dzieciom odbierać „jedynej przyjemności w życiu”.

Co na to ministerstwo
zdrowia?
Ministerstwo zdrowia wypowiedziało wojnę grożącej epidemii otyłości i opracowało listę produktów dopuszczonych
w sklepikach i stołówkach przedszkolnych i szkolnych. Celem
jest poprawa i wzmocnienie stanu zdrowia dzieci. Rozporządzenie wycofujące rafinowany cukier
i sól oraz ograniczające tłuszcze
w produktach oferowanych przez
gastronomię w szkołach zrodziło bunt wśród dzieci i dorosłych.
W plecaku uczniów znalazły się
dodatkowe akcesoria: cukierniczka i solniczka.
W sklepikach szkolnych i na
korytarzach pustki, bo uczniowie
biegają do najbliższego sklepu po

Co robić
w takiej sytuacji?
Zmotywować dzieci, młodzież,
rodziców oraz personel odpowiedzialny za jakość żywienia. W jaki
sposób? Przez wykłady, pogadanki, warsztaty kulinarne, pokazy
z degustacją zdrowych potraw,
skierowane zarówno do dzieci
i rodziców oraz nauczycieli, wychowawców, jak i pracowników
stołówek czy sklepików na terenie
szkoły. Od lat prowadzę edukację
żywieniową w tej formie z pozytywnymi rezultatami.
Najlepiej jest wychowywać
i uczyć nowych nawyków przez
przykład i praktyczne propozycje
zmian. Właściwie przygotowane
pełnowartościowe posiłki mogą
być atrakcyjne i smaczne. 

Biedny sport szkolny w coraz bogatszym kraju
dokończenie ze str. 33
Moje zawodniczki przybiegły
do mety na czterech pierwszych
miejscach, bo nie było to trudne
zadanie. Zdobywczyni pierwszego miejsca w tym biegu, oprócz
pamiątkowego medalu, otrzymała w nagrodę 2-osobowy namiot
o wartości około 200,00 zł. Pozostałe nagrody też były bardzo
wartościowe.
W innej miejscowości podobnej wielkością do Łowicza odbywa się corocznie bezpłatny bieg,
w którym każdy uczestnik, który go ukończy, otrzymuje medal,
a l00 pierwszych na mecie dostaje
pamiątkowe, przepiękne, ogromne i wartościowe medale. Taki
medal jest siedem razy większy
i wielokrotnie droższy od meda-

lu, jaki otrzymał zwycięzca powiatowych biegów przełajowych
organizowanych przez SZS.
Przykładów imprez biegowych, w których są wartościowe
nagrody, mógłbym podać jeszcze
wiele.
Wszystkie te wartościowe
nagrody z imprez biegowych,
o których napisałem wyżej, cieszą moich podopiecznych, dają
im ogromną satysfakcję i motywują do uprawiania tego sportu,
ale we mnie rodzi się pytanie –
jak to jest, że miasta i gminy mają
pieniądze na tak wartościowe nagrody w imprezach biegowych
(czasem z żenującą frekwencją),
a w masowym sporcie szkolnym
brakuje pieniędzy na wszystko
i albo nagród nie ma wcale, albo
są najtańsze z możliwych?

Aby zdrowo żyć | Radzi dietetyk

Polskie dzieci coraz grubsze
BeaTa
MoŃKa
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2006 roku na
świecie było 1,6 mld osób dorosłych z nadwagą, a 400 mln otyłych. W 2015 odnotowano już 2,3
mld z nadwagą i 700 mln otyłych.
Liczba otyłych w ciągu ostatnich
35 lat wzrosła o około 30% i nadal
rośnie w zastraszającym tempie.
Z raportu WHO wynika, że
w 2008 r. w krajach UE co 4
dziecko, a w 2010 już co 3 dziecko było otyłe lub miało nadwagę.
Skąd bierze się
nadwaga i otyłość?
Grozi nam epidemia otyłości.
W dużej mierze przyczynia się

do tego nadmierne spożycie przetworzonej żywności obfitującej
w tłuszcz, sól i cukier.
Z innych czynników to: zbyt
długi czas spędzany przed komputerem (ponad 3 godziny na
dzień); zbyt krótki i nieregularny
sen o niewłaściwych porach, często po 24, który sprzyja nadmiernemu podjadaniu i apetytowi na
niezdrowe przekąski, jak chipsy, paluszki czy batony, co również przyczynia się do rozwoju
nadwagi i otyłości wśród dzieci
i młodzieży.
Konsekwencje
nadwagi i otyłości
Według Instytutu Żywności
i Żywienia konsekwencje nieprawidłowego żywienia bogatego
w tłuszcz, cukier rafinowany i białą sól to: cukrzyca, choroby ukła-

Posiada wraz z mężem Volkswagena Bora z 2001 r, którego
wartość wynosi 11.000 zł. Nie posiada zobowiązań finansowych.
 Małgorzata Znyk-Kaszewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bąkowie. Na koniec ubiegłego roku miała zgromadzone
– we współwłasności z mężem
43.475 zł (w poprzednim oświadczeniu deklarowała 20.073 zł).
Jest współwłaścicielką domu 110
m² wartości 300.000 zł, działki budowlanej 774 m² wartości
20.000 zł oraz działki 50,88 m²
o wartości 20 tys. zł z garażem
o wartości 12.000 zł.
Z tytułu zatrudnienia w SP
w Bąkowie osiągnęła dochód
83.280 zł (w roku 2013 było to
78.085 zł), z umowy o dzieło
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi uzyskała 1.013 zł
(w poprzednim roku było to 1.152
zł). Z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
odebrała dietę 460 zł.
Wraz z mężem jest właścicielką
Volkswagena Jetta z 2005 roku,
którego wartość wynosi 16.700 zł
oraz Skody Octawii z 2010 roku –
wartość 27.500 zł. Spłaca kredyt
hipoteczny zasięgnięty w BGŻ
wysokości 100.000 zł. Do spłaty
na 31 grudnia miała 53.703 zł. 
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Informacje
 INFORMATOR ŁOwicKi
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
– zamawianie 9051
 Naprawa tel. – błękitna linia 19393
 Biuro zleceń 9497
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Łodzi 9287

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:
sekretariat 46 837-59-02
 Urząd Miejski: sekretariat 46-830-91-51
 Urząd Skarbowy:
centrala 46 837-43-58,
46-837-32-38, sekretariat 46-837-80-28
 ZUS 46-830-17-12
 Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św.
Floriana 7, tel. 46-837-66-92, pon.-pt. godz.
16.00-20.00.
 Grupa AA „Łowiczanka” spotkania
przy Klubie Pasiaczek czw. godz. 19.00.
 Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba Stowarzyszenia
„nadzieja” ul. Podrzeczna 3a),
tel. 46-830-03-63, czynny: 16.00-19.00.
 Gminna Grupa Abstynencka
w Bielawach, spotkania w czwartki
w godz. 10-11. informacji udziela UG Bielawy w czwartki w godz. 8.00-10.00.
 Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem”
w Domaniewicach, (problem przemocy)
czynny: pt. 16-18 tel. 46-838-33-11.
 Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych” w Zdunach
(siedziba GOK), czw. godz. 18.00.

dyżury przychodni
 Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska
ul. Ułańska 28, tel. 46-837-56-11, 46-837-5612, 46-837-56-13 lub 509-056-091– czynna:
w dni robocze 18.00-8.00, soboty, niedziele
i święta od 8.00 (przez 24 h).
 Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul. Ułańska 28, tel. 837-37-07
 Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. 3 Maja, tel. 46-837-33-07

pogotowia
 Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
 Straż pożarna 998 alarmowy
 Policja 997 alarmowy
 Policyjny telefon zaufania 837-80-00
 Ogólnopolska poradnia telefoniczna

dla osób dorosłych w kryzysie
emocjonalnym, czynna od pon.-pt. godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl
 Pogotowie energetyki cieplnej
46-837-59-16
 Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
 Pogotowie energetyczne 991,
46-837-36-05
 Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 881-551-551, 46 830-91-45
 Warsztat konserwatorski
ŁSM 46-837-65-58
 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. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48,
ul. chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24,
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86,
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19
Bielawy, tel. 46-839-20-95

apteki
 Łowicz – apteka całodobowa:

ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02

 Bielawy, ul. Garbarska 10, tel. 839-22-76
 Chąśno 64, tel. 838-18-25
 Domaniewice, ulica Główna 9,

tel. 838-33-85; ul. Górna 1A, tel. 911-55-44

 Kiernozia, Rynek Kopernika 12,

tel. 24-277-91-58; ul. Kościuszki 6, tel. 24277-97-64; ul. Łowicka 12A, 24-382-11-66
 Kocierzew Płd. 101, tel. 839-42-42
 Łyszkowice, ul. Kościelna 3, tel. 46-83887-86; ul. wolności 6B, tel. 606-221-872
 Nieborów 209, tel. 46-838-56-25
 Bełchów, Przemysłowa 2, tel. 46-837-11-83
 Sobota, Pl. zawiszy czarnego 20,
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 pw. Chrystusa Dobrego
Pasterza: 7.00, 8.00, 10.00 (dla młodzieży),
11.15 (dla dzieci), 12.30, 17.00.
 Bazylika Katedralna: 7.00, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00.
 Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00,
12.30, 16.00;
 Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, 10.00
 Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8:00, 10:00, 12:30, 18:00.
 Kaplica seminaryjna: 10.00.
 Kościół św. Leonarda: 11.30.

boiska i hale
sportowe
 Orlik przy ul. Grunwaldzkiej

w Łowiczu tel. 608-433-787

 Orlik przy ul. Bolimowskiej 15/19

w Łowiczu tel. 516-031-268; czynny: pon.-pt. 10.00-21.30, sob.-ndz. 10.00-20.00;

 Orlik w Popowie tel. 46 895-15-36
 Stadion piłkarski ul. Starzyńskiego 6/8,

tel. 46-837-62-08

 Stadion wielofunkcyjny

ul. Jana Pawła ii nr 3, tel. 46-837-51-06
 Hala OSiR nr 1 ul. Jana Pawła ii nr 3,
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 2 ul. Topolowa 2,
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
czynne od pon.-pt. w godz. 16.00-20.00,
w weekendy w godz. 12.00-20.00)
 Boisko przy SP nr 4 – tel. 46 837-36-94
 LO im. Chełmońskiego – 46 837-42-00
 SP Bąków Górny – 46 838-79-66
 SP Bednary – 46 8386576
 SP Kocierzew Płn. – 46 838-48-26
 SP Stachlew – 46 838-67-29
(tylko dla mieszkańców gminy Łyszkowice)
 SP Mysłaków – 46 838-59-25
 SP Nieborów – 46 838-56-94
 Gimnazjum Bolimów – 46 838-03-99
 Kompleks sportowy w Bolimowie
czynny od 8.00 do zmroku

 Gimnazjum Łaguszew – 46838-43-93
 ZSP Błędów – 46 838-14-76

pływalnia miejska
Łowicz, ul. Kaliska 5, tel. 46-837-32-94

Grafik wejść na pływalnię dla posiadających karnety i kupujących bilety:

 Poniedziałek –13.00-13.45; 15.45-16.30;

20.15-22.00 (ostatnie wejście o 21.00)
 Wtorek – 12.10-13.00; 15.00-16.30; 19.3022.00 (ostatnie wejście o 21.00)
 Środa –15.00-16.30; 20.15-22.00
(ostatnie wejście o 21.00)
 Czwartek – 13.00-15.45; 19.30-22.00
(ostatnie wejście o 21.00)
 Piątek – 12.10-13.00; 17.40-18.30; 19.3022.00 (ostatnie wejście o 21.00)
 Sobota – 11.00-20.00
(ostatnie wejście o 19.00)
 Niedziela – 10.00-20.00
(ostatnie wejście o 19.00)
Grota solna i sauna – codziennie 14.-20.

wystawy stałe
 Muzeum w Łowiczu: „Sztuka Baroku”

– wystawa rzemiosła artystycznego (meble,
tkaniny, szkło, porcelana), malarstwa i rzeźby; Kaplica św. Boromeusza; czynna: wt.-ndz. w godz. 10.00-16.00; bilety: normalny
10 zł, ulgowy 6 zł; wstęp wolny – wtorek.
 Muzeum w Łowiczu: „Historia miasta
i regionu” – wystawa zabytków archeologicznych, militariów, portretów trumiennych,
pamiątek powstańczych, gabinet kolekcjonera; czynna od wtorku do niedzieli w godz.
10.00-16.00; bilety: normalny 10 zł, ulgowy
6 zł; wstęp bezpłatny – wtorek.
 Muzeum w Łowiczu: „Etnografia
Księstwa Łowickiego” – wystawa strojów
ludowych, wycinanek, rzeźby, ceramiki,
tkanin i eksponatów z dziedziny papiero-plastyki; czynna od wtorku do niedzieli w godz.
10.00-16.00; bilety: normalny 10 zł, ulgowy
6 zł; wstęp bezpłatny – wtorek.
 Muzeum w Łowiczu: „Łowicka galeria
sztuki” – wystawa prac znaczących artystów XX w. związanych z Łowiczem, m.in.
cz. Tańskiego, S. noakowskiego, A. Krawczyka, K. Strzemińskiego, T. Klonowskiego,
z. Pągowskiego, z. i R. Artymowskich,
z. Rostad-Abadie i twórczość obecnie
działających malarzy; czynna od wtorku
do niedzieli w godz. 10.00-16.00; bilety: 2 zł.
 Mini skansen przy Muzeum w Łowiczu
– od 1 listopada do 31 marca zwiedzanie
obiektów tylko z zewnątrz, obowiązuje bilet
spacerowy 2 zł, dzień bezpłatny – niedziela.
 Izba Pamięci Łowickich Żydów –ukazuje dzieje tej społeczności w Łowiczu, od
chwili pojawienia się starozakonnych
w mieście, poprzez powstanie i intensywny
rozwój Gminy żydowskiej, aktywny udział
w społeczno-gospodarczym życiu miasta
w XiX i XX wieku, wybuch ii wojny światowej,
aż do ostatecznej jej zagłady. Muzeum
w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7.
 Muzeum Diecezjalne w Łowiczu –
zwiedzanie katedry wraz z eksponatami
znajdującymi się w wieży; możliwość
oglądania panoramy miasta z tarasu;
czynne od poniedziałku do czwartku
od 10.00 do 16.00, w piątki i soboty
od 10.00 do 14.00; Łowicz, Stary Rynek 20.
 Izba Pamięci Stanisława Klickiego –
wystawa urządzona przez Grupę Historyczną „Kampinos” na i piętrze Baszty im. gen.
Klickiego w Łowiczu; czynna w niedziele
w godz. 16.00-18.00. wstęp wolny.
 Skansen w Maurzycach – od 1 listopada do 31 marca zwiedzanie obiektów tylko
z zewnątrz, obowiązuje bilet spacerowy 3 zł.
 Pałac, oranżeria, wystawa Majoliki
w Nieborowie i Świątynia Diany w Arkadii
– do końca lutego 2016 roku nieczynne.
 Park w Nieborowie i Arkadii
– czynne codziennie od 10.00 do zmroku,
wstęp bezpłatny.
 Muzeum Motoryzacji – czynne: pt., sb.,
ndz. w godz. 10.00-1800, w innych termi-

nach tylko po telefonicznym uzgodnieniu
(tel. 46 838-50-68, 501-945-960); nieborów
231a; bilety: normalny 10 zł, ulgowy (dzieci
i młodzież do lat 15, emeryci, renciści) 7 zł,
dzieci do lat 7 bezpłatnie.
 Muzeum Ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00, w niedziele i święta
w godz. 12.00-17.00, tel. 46-838-44-72.
 Pałac w Sannikach – czynny od
codziennie w godz. 8.00-17.00. zwiedzanie
z przewodnikiem: od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-15.30, w soboty tylko
po wcześniejszym uzgodnieniu w godz.
9.00-17.00. Bilety: 10 zł i 3 zł (ulgowy).
 Park przy pałacu w Sannikach – czynny
codziennie w godz. 8.00-17.00; wstęp wolny.
 Pałac w Walewicach – można zobaczyć
m.in. apartament napoleoński, kaplicę
pałacową. zwiedzanie z przewodnikiem:
sb., ndz. w godz. 11:00-11:50 i 12:00-12:50.
Bilety: dzieci 5 zł, dorośli 10 zł.
 Ekspozycja 500 guzików z Muzeum
Guzików w Łowiczu, w tym ok. 200 sztuk
guzików personalnych; Galeria Łowicka,
i piętro, ul. Stanisławskiego; czynna pon.-pt.
w godz. 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” – wystawa on-line przygotowana
na podstawie materiałów archiwalnych prezentowanych w 2013 r. w siedzibie Oddziału
w Łowiczu Archiwum Państwowego m.st.
warszawy; scenariusz Marek wojtylak;
www.warszawa.ap.gov.pl/powstanie/lowicz/
 „Powrót do przeszłości 1919-2014
(95. rocznica przybycia do Łowicza
10 PP)” – wystawa zdjęć w dużym formacie, zSP nr 1, Łowicz, ul. Podrzeczna 30.
 „Ożywić historię, czyli pałac
w Sannikach za czasów Natansonów
i Dziewulskich”; Pałac w Sannikach,
ul. warszawska 142. Bilety: 10 zł i 3 zł.

wystawy czasowe
 Kwiaty, pejzaże i inne – wystawa malar-

stwa Anny Szcześniak; czynna codziennie
do odwołania; centrum Kultury i Promocji
ziemi Łowickiej, Łowicz, Stary Rynek 17.
 „Barwy natury” – wystawa gobelinów
i rysunków elżbiety Kanieckiej-Siebocińskiej; czynna do 30 listopada. Pałac
w Sannikach, ul. warszawska 142.
 „Nie tylko kwiaty” – wystawa łowickiego
artysty plastyka Jerzego dołhania składająca się z ponad 30 obrazów olejnych
o różnej tematyce; czynna do końca 2015
roku; Miejska Biblioteka im. A. K. cebrowskiego w Łowiczu Filia dla dorosłych
ul. Podrzeczna 20.
 „VAG Łowicz – pasjonaci motoryzacji”
– wystawa zdjęć Anny Gejdy, ukazujących
działalność i pasję członków grupy zrzeszającej miłośników samochodów marki Vw,
Audi, Seat i Skoda; dedykowana Sylwkowi
Pluchcińskiemu, który zginął w tragicznym
wypadku. ekspozycja Foto Art Galeria,
Łowicz ul. zduńska 34.
 „Nekropolie świata” – wystawa fotograficzna Radosława Taflińskiego, na którą
składa się 30 zdjęć przedstawiających
cmentarze żydowskie, a także cmentarze
i nagrobki z różnych stron świata m.in.:
Litwy, Ukrainy, Rumunii, norwegii, Półwyspu
Krymskiego, indii; czynna do 30 listopada
w Gminnym Ośrodku Kultury w domaniewicach, ul. Główna 3; poniedziałek 10:0016:00; wtorek, piątek 10:00-19:00; środa,
czwartek 8:00-16:00; pierwsza i druga
sobota miesiąca 8:00-14:00.
 „Moja ulubiona postać z bajki, baśni
lub legendy” – wystawa pokonkursowa
prac plastycznych, czynna do 30 listopada;
Gminny Ośrodek Kultury w domaniewicach, ul. Główna 3.
 „Stare po nowemu” – wystawa prac
przygotowanych w konkursach Jesiennego
Turnieju Kół Gospodyń wiejskich (na
przystosowanie przedmiotów bądź ich
części do nowych funkcji dekoracyjnych lub
użytkowych, znacznie odbiegających od

pierwotnego przeznaczenia) oraz „Dobra
żona tym się chlubi…” (na projekt makatki
„domowej”); czynna do 30 listopada, Gminny Ośrodek Kultury w zdunach, zduny 1f;
pon.-wt. 10.00-18.00, śr. 8.00-18.00, czw.-pt.
10.00-18.00, pierwsza sobota miesiąca
9.00-16.00.
 XI Gminny Przegląd Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości Plastycznej –
wystawa pokonkursowa prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych;
czynna do 30 listopada; Gminny Ośrodek
Kultury w Kiernozi, ul. Sobocka 1A; czynny:
pon.-wt. 9.00-17.00, śr. 10.00-18.00, czw.
9.00-17.00, pt. 12.00-20.00.
 „Opowieści pędzlem i dłutem” – wystawa obrazów ewy dworzańskiej i rzeźby
Romana Giereja. wernisaż w piątek,
27 listopada, o godzinie 18.00, Pałac
w walewicach. wystawa będzie czynna
do końca grudnia.

koncerty
 Czwartek, 26 listopada:

godz. 19.00 – Steve Hackett i jego goście – nagranie video z koncertu w Tokio
w 1996 roku; Klub Art Piwnica, Łowicz
ul. 3 Maja. wstep wolny.

 Informacja: PKS 42-631-97-06
 Filia PUP w Głownie 42-719-20-76
 Filia Powiatowego Urzędu Pracy

w Strykowie 42-719-84-22
 Urząd Gminy Głowo 42-719-12-91
 Urząd Miejski Głowno 42-719-11-51
 Taxi w Głownie 42-719-10-14
 Urząd Miasta-Gminy Stryków
42-719-80-02
 KRUS 42-719-95-15
 Policja w Głownie 42-719-20-20
 Policja w Strykowie: 42-719-80-07
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, teren zGKiM w Strykowie
przy ul. Batorego 25, czynny: od wtorku do
piątku w godz. 10-18 oraz w soboty 7-14

pogotowia
 Policja 997 alarmowy
 Straż pożarna: 998 alarmowy
 Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
 Policja w Głownie 42-719-20-20
 Policja w Strykowie: 42-719-80-07
 Straż pożarna: w Głownie 42-719-10-08

w Strykowie 42-719-82-95;
 Lecznica dla zwierząt w Głownie:
42-719-14-40, 887-894-942;
w Strykowie: 42-719-80-24
Zakład pogrzebowy w Głownie:
42-710-71-90, 42-719-30-24;
w Strykowie: 42-719-86-16

 Pogotowie wodociągowe w Głownie

42-719-16-39

 Pogotowie energetyczne w Strykowie

42-719-80-10; w zgierzu 42-675-10-00;

dyżury przychodni
 Przychodnia Rejonowa w Głownie,

ul. Kopernika 19, tel. 42-719-10-92;
Poradnia ogólna: pn.-pt. 7.00-18.00.

 Przychodnie w Strykowie:

ul. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34;
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30.

apteki
 Dyżury aptek w Głownie

czwartek, 26 listopada:
ul. Łowicka 38 A, tel. 42 719-21-31
piątek, 27 listopada:
ul. Łowicka 38 A, tel. 42 719-21-31
sobota, 28 listopada:
ul. Łowicka 38 A, tel. 42 719-21-31
niedziela, 29 listopada:
ul. Łowicka 38 A, tel. 42 719-21-31
poniedziałek, 30 listopada:
ul. Łowicka 38 A, tel. 42 719-21-31
wtorek, 1 grudnia:
Pl. wolności 4/5, tel. 42 710-89-60
środa, 2 grudnia:
Pl. wolności 4/5, tel. 42 710-89-60
Apteki pełnią dyżury: w dni powszednie
od zakończenia zmiany dziennej do godz.

8.00 dnia następnego; w soboty i niedziele w godz. 20.00-8.00 dnia następnego;
w święta w godz. 8.00-8.00 dnia nast.
 Dyżury aptek w Strykowie
niedziela, 29 listopada:
ul. emilii Plater 2, tel. 42 719-80-41
Apteka pełni dyżur w godz. 9.00-14.00.
 Punkt apteczny w Popowie
Głowieńskim nr 35: tel. 42 719-57-57,
czynny: pon.-pt. w godz. 8.00-15.00.
 Punkt apteczny w Bratoszewicach,
ul. Szkolna 14, tel. 42 719-65-25, czynny: pon., śr., pt. 8-16, wt., czw. 8.00-17.00.

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

7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

 Parafia św. Maksymiliana w Głownie:

8.00, 9.30, 11.30, 16.00

 Parafia św. Barbary w Głownie:

7.00, 9.00, 11.00, 18.00

 Parafia Św. Marcina w Strykowie:

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

 Parafia w Dmosinie: 7:30, 10:00, 12:00,

18:00

wystawy
 „Młoda Grafika Polska” – wystawa
powarsztatowa Festiwalu Grafikalia 2015,

czynna do końca listopada, pn.-czw. 12.0019.00, pt. 12.00-17.00; Mała Galeria MOK
w Głownie, ul. Kopernika 45.
 Galeria sztuki współczesnej Bank&DM; czynna pon.-pt. w godz. 9.00-17.00;
Głowno, ul. Młynarska 5/13, budynek
Banku Spółdzielczego, i piętro.
 „Jesień w liściach zamknięta” – wystawa pokonkursowa prac plastycznych i fotograficznych; dom Kultury w niesułkowie,
niesułków Kolonia 13.

koncerty
 Niedziela, 6 grudnia:

godz. 18.00 – Jazzowy Chór Wytworni
z Łodzi zaśpiewa na rzecz bezdomnych
zwierząt z głowieńskiego przytuliska; Teatr Szwalnia w Łodzi, ul. Andrzeja Struga
90). wstęp bezpłatny, ale imprezie będzie
towarzyszyła zbiórka datków finansowych
oraz rzeczowych dla przytuliska dla bezpańskich psów i kotów w Głownie.

inne
 Czwartek, 26 listopada:

godz. 10:00 – „Opowiastki o misiach
Pana Zdzisia” – spotkanie dla dzieci
z kl. ii z pracownikiem zOO w Łodzi. dom
Kultury w Strykowie, pl. Łukasińskiego 4.
wstęp wolny.

 Czwartek, 26 listopada:

godz. 16.00 – „Pij mleko!” – piknik
integracyjny połączony z aukcją charytatywną dla chorej na raka łowiczanki Kasi
cieślak; Szkoła Podstawowa w Popowie.
 Sobota, 28 listopada:
godz. 16:00 –„Wigilia Świętego Andrzeja” – wróżby i przepowiednie – zajęcia
dla dzieci w wieku 6-12 lat. Muzeum
w nieborowie. Koszt 15 zł + wstęp 1 zł.
godz. 17.00 – Narodowe Czytanie
„Lalki” Bolesława Prusa; sali Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sannikach. wstęp
wolny.
 Niedziela, 29 listopada:
godz. 15.00 – Wirujący senior – spektakl podsumowujący projekt
w wykonaniu grupy teatralnej
AleBabki; sala widowiskowa Łowickiego
Ośrodka Kultury, ul. Podrzeczna 20.
 Niedziela, 6 grudnia:
godz. 14:00-19:00 – Charytatywny
Kiermasz Świąteczny „ POMAGAMY
KASI C.” # zapalsiędodziałania;
dom Ludowy w zielkowicach.

Tipes Topes #13

OFERTY PRACY

 Piątek, 27 listopada:





Kino Fenix, Łowicz, ul. Podrzeczna 20

godz. 20:00 – Aleksandra Grzegorek
/Olka Grzegorka. Z muzyką w tle –
wystawa
godz. 21:00 – Kobiety – koncert
 Sobota, 28 listopada:
godz. 20:00 – Piotr Kurek – koncert
godz. 21:00 – Stara Rzeka – koncert
 Niedziela, 29 listopada:
godz. 18:00 – Gołąb przysiadł na
gałęzi i rozmyśla o istnieniu – film, reż.
Roy Andersson
Bilety w cenie 10 PLn za każdy dzień
do nabycia w kasie kina.

kino Fenix

Łowicz ul. Podrzeczna 20, tel. 46-837-40-01
 Czwartek, 26 listopada:

godz. 16:15 – Rabusie fistaszków –
film familijny, animowany prod. USA
godz. 18:00, 20:00 – Listy do M. 2
– komedia prod. polskiej
 Piątek, 27 listopada:
godz. 16.00 – Listy do M. 2
– komedia prod. polskiej
godz. 18.00 – Dyskusyjny Klub Filmowy: „Sól ziemi” – film dokumentalny
 Sobota, 28 listopada:
godz. 16.00 – Listy do M. 2
– komedia prod. polskiej
godz. 18.00 – Intruz – dramat prod.
Francja, Polska, Szwecja
 Niedziela, 29 listopada:
godz. 20.00 – Listy do M. 2
– komedia prod. polskiej
 Poniedziałek, 30 listopada:
godz. 11.00 – X Muza. Filmy, które
warto obejrzeć i zapamiętać: „Naga
wyspa”, reż. Kaneto Shindo, Japonia
1960. Rozegrana bez jednego słowa
mówionego zaskakująca opowieść o
życiu zgodnym z rytmem przyrody na
jednej z wysp archipelagu japońskiego,
nagradzana wielokrotnie na festiwalach
całego świata.
 Poniedziałek – czwartek,
30 listopada – 3 grudnia
godz. 17.00 – Listy do M. 2
– komedia prod. polskiej
godz. 19.00 – Spectre – film sensacyjny
prod. USA, wielka Brytania

INFORMATOR GŁOwieńSKi i STRyKOwSKi

telefony

inne

godz. 11.45 – „Wróbelek Elemelek”
przedstawienie w wykonaniu impresariatu Teatralnego Pacuś ze zduńskiej
woli, z okazji dnia Pluszowego Misia.
dom Kultury w niesułkowie Kolonii nr 13.
wstęp wolny.
godz. 17.30 – „Norwegia Wiosną” –
spotkanie z podróżniczką Aleksandrą
Lesz. Miejski Ośrodek Kultury w Głownie,
ul. Kopernika 45, wstęp wolny.
 Piątek, 27 listopada:
godz. 17.00 – występ Zespołu Tańca
Współczesnego Agat oraz aukcja
prac plastycznych uczniów. dochód z
imprezy przekazany zostanie na leczenie
Katarzyny cieślak, zS nr 1 w Strykowie.
 Sobota, 28 listopada:
od godz. 6.00 – Objazdowa zbiórka
odpadów wielkogabarytowych: miasto
Stryków.
godz. 10.00 – zabawa andrzejkowa,
wróżby andrzejkowe i konkursy, sala
gimnastycznej zS nr 2, Bratoszewice.
 Niedziela, 29 listopada:
godz. 15.00 – Bajki dla dzieci: „Księżniczka na ziarnku grochu” Teatru
widzimisię z Łodzi, „Zimowa przygoda
ze Św. Mikołajem” Teatru Pacuś z Łodzi. Miejski Ośrodek Kultury w Głownie,
ul. Kopernika 45. wstęp wolny.
 Czwartek, 3 grudnia:
godz. 9.00 – Spotkanie z aktorem
filmowym Lesławem Żurkiem, znanym
m.in. z serialu „Londyńczycy”; dom
Kultury w niesułkowie, wstęp wolny.

POwiATOwy URząd PRAcy w ŁOwiczU
(stan na 26 listopada 2015 r.)
























Robotnik gospodarczy
Pozostali magazynierzy i pokrewni
Pozostali pracownicy wykonujący prace
proste, gdzie indziej niesklasyfikowani
Robotnik gospodarczy
Sprzedawca
doradca klienta
Sprzedawca
Pracownik ochrony fizycznej
Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter)
Pakowacz ręczny
Technik weterynarii
Kierownik supermarketu
Kasjer-Sprzedawca
zastępca kierownika marketu
Sprzedawca-Kasjer
Lekarz weterynarii
kasjer-sprzedawca
Technik prac biurowyc
Kierowca samochodu ciężarowego
Sprzedawca
Specjalista ds. funduszy unijnych
Formowacz
Technik informatyk
Pracownik pomocniczy produkcji
elektryk

SKARB ROLNIKA

nOTOwAniA z TARGOwiSKA
(ceny z dnia 24 listopada 2015 r.)
botwina
brokuły
brukselka
buraczki czerwone
cebula
czosnek
gruszki
jabłka
jaja fermowe
jaja wiejskie
kalafior
kapusta biała
kapusta kiszona
kapusta pekińska
koperek
marchew
miód
natka pietruszki
ogórek zielony
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta
pieczarki
pietruszka
pomidor polski
por
rzodkiewka
sałata
seler
włoszczyzna
ziemniaki

pęczek
szt.
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
15 szt.
15 szt.
szt.
szt.
szt.
pęczek
kg
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
pęczek
szt.
szt.
pęczek
kg

w Łowiczu w Głownie
2,00
2,00-3,00
2,50
4,00-6,00
2,00
1,50-2,00
1,50-2,50
1,50-2,00
0,80
1,00-1,50
2,00-4,00
2,50-3,00
1,00-3,00
1,00-3,00
6,00-9,00
5,00-8,00
10,00-12,00 10,00-11,00
1,50-3,00
2,00-2,50
2,00-3,00
2,00-3,00
4,00-6,00
4,00
1,00-3,00
1,50
1,00-1,50
1,50
1,50-2,50
2,00
35/0,9 l
15-16/0,5 l
1,00-2,00
1,00
2,00-3,00
8,00-8,50
3,00-5,00
5,00-6,00
3,00-5,00
5,00-6,00
3,00-5,00
5,00-7,00
4,50-5,80
4,00
1,00-4,00
3,00-5,00
1,50-5,50
2,00
1,20-1,60
2,00-2,50
1,50
2,00-3,00
1,50
2,00
1,50-2,00
2,00-3,50
2,50
1,00-1,20
1,20-1,50

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 24 listopada 2015 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Różyce: 3,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,30 zł/kg+VAT
 domaniewice: 3,10 zł/kg+VAT
 chąśno: 3,10 zł/kg+VAT
 Kiernozia: 3,10 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,10 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Skowroda Płd.: jałówki 7,10 zł/kg+VAT,
krowy 5,20 zł/kg+VAT; byki 7,70 zł/kg+VAT;
 Różyce: jałówki 6,70 zł/kg+VAT;
krowy 5,30 zł/kg+VAT; byki 7,50 zł/kg+VAT;
 domaniewice: jałówki 6,70 zł/kg+VAT;
krowy 5,30 zł/kg+VAT; byki 7,50 zł/kg+VAT;
 Kiernozia: jałówki 5,80-6,80 zł/kg+VAT; krowy
4,00-5,30 zł/kg+VAT; byki 6,00-7,00 zł/kg+VAT;
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RenAULT Scenic, 1.9 dci, 2003
rok, tel. kom. 721-435-515.
RenAULT Thalia, 1.4, benzyna/
gaz, 2000 rok, sedan, tel. kom.
792-180-011.
SeAT Alhambra, 2000 rok, tel. kom.
501-134-516.
SeAT Altea, 2005 rok, tel. kom.
667-566-961.
SeAT ibiza, 1.4, 1996 rok, tel. kom.
661-145-864.
SeAT Leon, tel. kom. 792-893-185.
SeAT Leon, 1.9 Tdi, 2000 rok, stan
idealny, tel. kom. 505-643-774.
SKOdA Fabia, 1.4 MPi, 2001 rok,
wspomaganie, tel. kom. 605-535-396.

samochodowe
kupno
Auta bezwypadkowe, tel. kom.
795-297-763.
Autoskup: 1 zł za 1 kg, wszystkie,
tel. kom. 888-460-461.

dAewOO Lanos, 1.5 gaz, 2001 rok,
i właściciel, wspomaganie, tel. kom.
604-392-876.

FORd Mondeo kombi, 2.0
Tddi, 2001 rok, 5.600 zł, tel. kom.
501-645-857.

dAewOO Matiz, tel. kom.
661-091-352.

FORd Mondeo, MK3, 2001
rok, GHiA kombi 2.0+LPG, nowa
instalacja dopiero założona, tel. kom.
782-009-297.

dAewOO Matiz, 1999 rok, stan
dobry, tel. kom. 601-854-337.
dAewOO Tico, 1997 rok, tel. (46)
837-68-79.

HOndA Acord, 1.6 gaz sekwencja,
1999 rok, granatowy metalik, bogate
wyposażenie, stan rewelacyjny, tel.
kom. 513-375-786.

OPeL Vectra c, 2003 rok, tel. kom.
665-373-897.
OPeL Vectra c, 1.9 cdTi,
2007/2008 rok, 150 KM, wersja
OPc Line, salon Polska, tel. kom.
693-157-202.

OPeL Vectra, 2.0, 1993 rok, 115 KM,
po kapitalnym remoncie, nowy gaz,
tel. kom. 606-687-756.

TOyOTA corolla Verso, 2.2 diesel,
2008 rok, 7-osobowy, tel. kom.
601-509-043.

OPeL Vivaro, 1.9 di, 2003 rok, szary
metalik, tel. kom. 695-761-325.

VOLVO V40, 1.9 Td diesel, 1998
rok, tel. kom. 516-159-806.
Vw Bora, 1.9 Tdi, tel. kom.
514-539-036.

Kupię auta, gotówka, młode
roczniki, tel. kom. 501-196-901.

FiAT Brava, 1.4, benzyna, 1996 rok,
1.700 zł, tel. kom. 669-078-579.

Kupię każde auto, tel. kom.
510-631-245.

FiAT cinquecento, 900, 1998 rok,
stan bdb, tel. kom. 605-725-429.

HyUndAi Santa Fe, 2006 rok,
sprowadzany, zarejestrowany, tel. kom.
507-105-983.

OPeL zafira, 1.8 benzyna, 2000
rok, i właściciel, zarejestrowany, pełne
wyposażenie, tel. kom. 728-485-322.

Kupię każde auto, gotówka,
najlepsze ceny, odbiór
natychmiastowy, sprawdź, tel. kom.
501-032-036.

FiAT Panda, 2004 rok, żółty, tel.
kom. 512-088-422.

MAzdA 323, 1998 rok, tel. kom.
504-544-328, po 16.00.

PeUGeOT 206, 2003 rok, tel. kom.
608-116-097.

FiAT Panda, 1.1 benzyna/gaz, 2008
rok, czerwony, tel. kom. 693-555-904.

MAzdA 6, 2.0 diesel, 2003 rok,
kombi, tel. kom. 660-189-439.

PeUGeOT 206, 1.4, 2000 rok,
4.900 zł, tel. kom. 502-358-304.

FiAT Panda, 1.3 Multi Jet, 2005
rok, 66.000 km, stan bdb., tel. kom.
792-345-292.

MeRcedeS Bus, 1992 rok, tel.
kom. 517-481-313.

PeUGeOT 206, 1.4, 2002 rok,
wyposażony, stan bdb, tel. kom.
604-392-876.

sprzedaż
AUdi A3, 1.6 benzyna/gaz, 2000
rok, 5-drzwiowy, srebrny metalik,
bogate wyposażenie, tel. kom.
513-329-718.
AUdi A4, 1.9 Tdi, 2002 rok, tel.
kom. 783-238-364.
AUdi A4, 1.9 Tdi, 2001 rok, tel. kom.
500-134-210.
AUdi A4, 1.9 Tdi, 2005 rok, kombi,
w rozliczeniu przyjmę tańszy, 17.600
zł, tel. kom. 513-375-786.
BMw 530 Xd diesel, 2006 rok, tel.
kom. 698-535-737.
BMw e36, 1.8, benzyna, 1996 rok,
stan idealny, tel. kom. 660-680-306.

FiAT Punto, benzyna/gaz, 1999 rok,
tel. kom. 604-685-367.
FiAT Punto ii, 2001 rok, stan idealny,
tel. kom. 606-819-096.
FiAT Punto, 1.2 benzyna/gaz,
2002 rok, w komplecie nowe opony
zimowe, tel. kom. 695-795-479.
FiAT Sedici, 1.6, 2008 rok, i
właściciel, stan idealny, tel. kom.
601-157-601.
FiAT Seicento, 900, 2002 rok, tel.
kom. 604-392-876.
FiAT Seicento, tanio, uszkodzony,
tel. kom. 721-737-343.
FiAT Siena, 1,6 gaz, tel. kom.
781-995-103.

BMw e46, 1.9 benzyna/gaz, 1998
rok, tel. kom. 798-924-437.

FiAT Uno, 900, 2000 rok, 150.000
km, 1.200 zł, +opony zimowe, tel.
kom. 517-754-130.

BUS, przyczepka, tel. kom.
889-601-888.

FiAT Uno, 2002 rok, 170.000 km,
stan dobry, tel. kom. 698-814-037.

ciTROËn Berlingo, 1.4 benzyna,
1999 rok, tel. kom. 603-688-072.

FORd escort, 1.8 Tdi, 1997 rok,
kombi, tanio, tel. kom. 605-535-396.

ciTROËn Berlingo, 2.0 Hdi, 2005
rok, ciężarowy, klimatyzacja, faktura
VAT, 6.000 zł, tel. kom. 602-585-750.

FORd Fiesta, benzyna/gaz, 1994
rok, tel. kom. 669-945-567.

ciTROËn Jumper, 2.2 Hdi, 2007
rok, L2H2, tel. kom. 501-606-982.
dAewOO Lanos, 1.5, 2000 rok, tel.
kom. 535-951-861.

MeRcedeS Vito, 2.2 cdi, 2003
rok, towarowo-osobowy, niebieski,
(możliwość zamiany na mniejszy), tel.
kom. 513-375-786.
MiTSUBiSHi Space Star, 1.6, 2001
rok, komfort, tel. kom. 605-535-396.
OPeL Astra, 1.4, 1994 rok, tel. kom.
665-592-599.
OPeL Astra ii, 1.6 gaz, 2001 rok,
380.000 km, tel. kom. 609-810-838.
OPeL Astra ii, 1.7 Td, 1999 rok,
garażowany, oryginalny lakier, tel.
kom. 513-375-786.
OPeL Astra ii, 1.6, benzyna/
gaz, 2000 rok, kombi, tel. kom.
792-180-011.
OPeL Astra, 1.4 16V ecotec, 1999
rok, sedan, granatowy metalik, tel. (46)
831-02-44, tel. kom. 604-706-309.

TOyOTA Avensis, 1.8 benzyna,
2009 rok, kombi, tel. kom.
788-878-874.
TOyOTA corolla Verso, 2002 rok,
tel. kom. 517-117-246.

FiAT 126p, 1994 rok, tel. kom.
797-857-114.

złomowanie Pojazdówzaświadczenia, auto-skup:
uszkodzone, rozbite,
wyeksploatowane, Rząśno 13, tel.
kom. 602-123-360.

SUzUKi Swift, 1.2, 2011 rok, 41.000
km, 31.000 zl, tel. kom. 502-095-748.

OPeL Vectra kombi, 1998 rok, tel.
kom. 691-465-023.

Subiekt Nieborów Autokasacja, sprzedaż części, tel. (46)
838-55-41.

HOndA civic, 1.4, 1998 rok,
uszkodzony przód, 2.200 zł, tel. kom.
604-262-117.

SKOdA Octavia, 1.9, 2006 rok, tel.
kom. 505-899-244.

PeUGeOT 307, 1.4 Hdi, 2006 rok,
150.000 km, klimatyzacja, oryginalny
lakier, stan rewelacyjny, 12.700 zł, tel.
kom. 604-706-309.
RenAULT clio, benzyna/gaz, 1996
rok, tel. kom. 668-339-083.
RenAULT clio 3, 2006 rok, tel. kom.
667-514-783.
RenAULT Kangoo, 1.5 dci, 2006
rok, ii właściciel, stan bdb, tel. kom.
605-920-882.
RenAULT Kangoo, 1.2, 2000 rok,
stan bdb, tel. kom. 603-106-176.
RenAULT Megane Scenic, 1.5, dci,
2005 rok, 9.800 zł, klimatyzacja
oraz Scenic ii, 1.9 dci, 2004 rok;
(w rozliczeniu przyjmę tańszy), tel.
kom. 513-375-786.

Vw Golf, 1.4, 1999 rok, tel. kom.
600-362-614.
Vw Golf, Tdi, 1996 rok, tel. kom.
696-312-242.
Vw Golf V, 2005 rok, tel. kom.
886-786-686.

żUK, 1992 rok, pod plandekę, tel.
kom. 502-436-234.

inne
naprawa automatycznych skrzyń
biegów „Piotr Michalak”, tel. kom.
501-461-936.
części samochodowe, używane,
Stacja demontażu Pojazdów Rząśno
13, tel. kom. 664-006-089.
LPG- serwis- montaż- diagnoza, tel.
kom. 600-148-628.
Pomoc drogowa, tel. kom.
665-734-042.
Pomoc drogowa, bezgotówkowokolizja, wypadek, tel. kom.
608-532-321.
Opony, felgi z niemiec, hurtownia.
największy skład w rejonie,
mechanika. Bratoszewice, ul. Łódzka
28, www.opony-gaweda.pl, tel. (42)
719-63-08, 505-151-701.
Felgi stalowe, alufelgi, koła zimowe,
tel. kom. 601-419-747.
Felgi 14’, 15’, tel. kom. 535-809-983.
Koła zimowe 13, tel. kom.
506-771-822.
Sprzedam 4 opony zimowe,
165/70R14, 1-sezonowe, tel. kom.
692-039-886.
Sprzedam opony zimowe 3000
przebiegu R17/225/55, tel. kom.
505-928-424.
Sprzedam felgi stalowe 16’,
od KiA Seed, 2007 rok, tel. kom.
606-122-540.

motorowe
kupno

Vw Golf V, 1.9 Tdi, 2005 rok,
niebieski metalik, 5-drzwiowy,
(w rozliczeniu przyjmę mniejszy),
16.200 zł, tel. kom. 604-706-309.

Kupię wSK 125/175, tel. kom.
603-444-431.

Vw Passat, 1.9 Tdi, 1997 rok,
elektryka, klimatronik, hak, bordowy,
sedan, stan bdb, 7.600 zł, tel. kom.
505-620-764.

Sprzedam tanio skuter, tel. kom.
606-987-042.

Vw Passat kombi, 1.8 benzyna/gaz,
1994 rok, tel. kom. 600-822-089.
Vw Polo, 2002 rok, tel. kom.
508-789-674.
Vw Polo, 1.4 16 V benzyna, 2000
rok, tel. kom. 518-992-246.
Vw Polo classic, 1.4, 1997 rok,
2.200 zł, tel. kom. 609-219-094.
Vw Polo, 1.2 benzyna, 2011 rok,
stan idealny, tel. kom. 603-897-858.
Vw Transporter, T4, tel. kom.
517-965-243.

sprzedaż
Motocykle, skutery, quady, części,
serwis, Głowno, Łódzka 4, tel. (42)
710-76-11.
Sprzedam 2 motocykle wSK,
3-biegowe, tel. kom. 696-413-286.

garaże
kupno
Kupię lub wynajmę garaż
w Głownie na osiedlu Sikorskiego,
tel. kom. 510-966-509.

OPeL corsa, 1.2 benzyna,
2004 rok, tel. kom. 600-319-013,
606-834-379.
OPeL corsa B gaz, 1997 rok, tel.
kom. 694-053-701.
OPeL corsa c, stan idealny, tel.
kom. 606-819-096.

FORd Focus, 1.8 Tdi, 2003 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 605-535-396.

OPeL corsa, 1.3 cdTi, 2012 rok,
5-drzwiowy, krajowy, serwisowany, tel.
kom. 604-077-521.

FORd Focus, 1.6 Tdci, 2006
rok, sprawdzony, stan bdb, tel. kom.
507-105-983.

OPeL corsa, 1.7, 2001 rok, stan
bdb, isuzu, bordowy metalik, wersja
elegance, tel. kom. 609-488-293.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEń DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEń ŁOWICZ, UL. PiJARSKA 3A; BEDNARY, SKLeP P. PAPieRniK 24A; BOBROWNIKI 27, SKLeP P. PAcLeR; BOLIMóW, UL. RyneK KOściUSzKi 17, SKLeP
„ewA”, P.PAPieRniK; DOMANIEWICE, UL. GŁównA 26, SKLeP P. JAKUBiAK; GąGOLIN POŁUDNIOWY, SKLeP „KOS”; HUMIN 1A, SKLeP P. GReFKOwicz; IŁóW: PL. RyneK STAROMieJSKi 2A; SKLeP P. PAPieROwSKieGO; KIERNOZIA, RyneK KOPeRniKA, KiOSK P. weSOŁOwSKieJ; KOCIERZEW PŁN., SKLeP P. dRAGAńSKieJ; KURABKA 17A, SKLeP P. TOPOLSKieJ; ŁOWICZ, OS. BRATKOwice, KiOSK LOTTO; ŁYSZKOWICE, SKLeP „dUeT”, UL. GMinnA 6;
NIEBORóW, AL. LeGiOnów POLSKicH 18, SKLeP P. FiGATA; NOWA SUCHA 22, SKLeP P. SiewieRy; OSTRóW 20, SKLeP P. BeJdy; OSMOLIN, UL. RyneK 2, SKLeP P. SeRwAcH; PSZCZONóW 147, SKLeP P. LiPińSKieGO; SANNIKI,
UL. wARSzAwSKA 183, SKLeP P. OLKOwicz; SOBOTA, PL. zAwiSzy czARneGO 12, SKLeP P. BińczAK; SOKOŁóW 19, SKLeP P. GŁOwAcKieGO; STACHLEW 113A, SKLeP P. wieRzBicKieJ; STARY DęBSK 6A, SKLeP P. PAwŁA TARGASzewSKieGO, ŚLESZYN, UL. GóRnA 5, SKLeP P. MączyńSKieJ; WALISZEW STARY 19, SKLeP P. PABiJAńczyK; ZABOSTóW DUŻY, SKLeP P. SzALeniec; ZAWADY 67, SKLeP P. SOKALSKieJ; ZŁAKóW BOROWY 139A, SKLeP P. PiecKi.
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEń DROBNYCH DO „WIEŚCI”: BIURO OGŁOSZEń GŁOWNO, UL. ŁOwicKA 40; DMOSIN 1, BOżenA KRzeSzewSKA, PieKARniA: STRYKóW: SKLeP „zOSiA”, UL. TARGOwA 25/27; SKLeP P. ŁUKASzA
PAPińSKieGO, STARy RyneK 4/29.
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEń DROBNYCH DO „NŁ DLA ŻYCHLINA, OPOROWA, BEDLNA I PACYNY”: BEDLNO 28, SKLeP Mini-MAG; DOBRZELIN, UL. wŁ. JAGieŁŁy, SKLeP MAGdA; PACYNA, UL. TOwAROwA 4, SKLeP P. MAGdALeny dURKi; PLECKA DąBROWA, SKLeP „MOniKA”; ŚLESZYN, UL. GóRnA 5, SKLeP P. MączyńSKieJ; ŻYCHLIN, UL. ŁąKOwA 9A, SKLeP „MAGdA”; UL. nARUTOwiczA 85F, SKLeP „MAGdA”; UL. 29 LiSTOPAdA 25-26, SKLeP „eLeMiS”.
WYDAWCA I REDAKCJA NIE PONOSZą ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚć OGŁOSZEń I REKLAM OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z ART. 36 USTAWY Z DNIA 26.01.1984 R. „PRAWO PRASOWE”
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nieruchomości
kupno

nr 48
działka rolno-budowlana
9.300 mkw., Placencja, bardzo tanio,
tel. kom. 606-889-643.

Kupie ziemię powyżej 1 hektara,
gotówka, tel. kom. 501-020-993.

Kawalerkę 39 mkw; 2-pokojowe
48 mkw.; 3-pokojowe, 66 mkw.
– mieszkania znajdują się na ul.
Piekarskiej 4, prywatne miejsca
parkingowe, niski czynsz, tel. kom.
793-986-997.

Kupię ziemię rolną z dostępem
do drogi na trasie Łowicz-Łyszkowice,
1-4 ha, tel. kom. 888-431-443.

Sprzedam mieszkanie
„Pod Kurantem”, Głowno, tel. kom.
796-990-820.

Kupię dużą, szeroką działkę pod
Łowiczem, tel. kom. 668-631-963.

Mieszkanie 47 mkw., os.
dąbrowskiego, tel. kom. 500-136-658.

Kupię kawalerkę do 80.000 zł,
Łowicz, tel. kom. 535-343-607.

Mieszkanie 48 mkw., os.
dąbrowskiego, iV piętro, tel. kom.
694-750-724.

Kupię ziemię Łyszkowice i okolice,
tel. kom. 502-602-463, 16:00-19:00.

ziemię rolną przy drodze, powyżej
1 ha, w okolicach Łowicza kupię, tel.
kom. 888-431-443.

sprzedaż
Sprzedam działki budowlane
w Głownie, tel. kom. 606-414-222.
działki budowlane, nieborów, tel.
kom. 607-328-032.
dwupoziomowe mieszkanie,
114 mkw., centrum Łowicza, stan
developerski, cena atrakcyjna, tel.
kom. 508-174-797.
działka 4,6 ha w jednym kawałku,
uprawiana, 135x340 m, tanio, Łazin,
tel. kom. 501-020-993.
działka rolno-budowlana, 3000
mkw., Bielawy przy drodze do Rulic,
30.000 zł, tel. kom. 608-458-519.
M-3, zabrzeźnia, ii piętro, tel. kom.
602-445-248.
działki budowlane Otolice
1.400 mkw., 1.000 mkw., tel. kom.
606-949-637.
własnościowe, 38 mkw., cegła, tel.
kom. 604-774-461.
działka 600 mkw., Armii Krajowej,
tel. kom. 604-933-185.

dwie działki zalesione 10.500 mkw.,
11.100 mkw., tel. kom. 608-815-516.
działka rolno-budowlana 1.86 ha,
w tym 0,70 ha lasu, Karolew gm.
nieborów, tel. kom. 880-230-011.
dwie działki rolno-budowlane
po 1,50 ha, Piaski Trzcinówka, gm.
Bolimów, tel. kom. 880-230-011.
Sprzedam kawalerkę, na
Przedmieściu, iii piętro, 34,8 mkw., tel.
kom. 667-249-366.
Mieszkanie 58 mkw., dawne M5,
4 piętro, osiedle Starzyńskiego, tel.
kom. 508-351-132.
Mieszkanie 49 mkw., umeblowane,
wysoki standard, os. dąbrowskiego,
tel. kom. 660-541-668.
Budowlano-rolna, 7 ha, nieborów,
tel. kom. 603-878-783.
Sprzedam 2 działki, każda 3.200
mkw., Armii Krajowej, Strzelecka, tel.
kom. 664-924-889.
domek 60 mkw., działka 6.000
mkw., budowlano-usługowa, narożna,
Łowicz, tel. kom. 603-878-783.
cztery pokoje, 75,5 mkw., blisko
dworca PKP, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 601-385-890.

Mieszkanie po remoncie 60 mkw.,
iV piętro, Głowno, Kopernika, tel. kom.
668-836-710.

Bąków, ziemia 2.21 ha, z dojazdem,
tel. kom. 792-620-178.

Siedlisko, dmosin, tel. kom.
881-087-040.

Mieszkanie 48 mkw., i piętro,
os. Marii Konopnickiej,
tel. kom. 796-106-505, 661-185-974.

Sprzedam ziemię 7,20 ha, żychlin,
Głowackiego, tel. kom. 729-674-534,
513-914-567.

Mieszkanie 60 mkw., Głowno,
Kopernika, tel. kom. 504-000-855.

działki o powierzchni 48 arów
w Osinach oraz w Stępowie
o powierzchni 38 arów, gmina
Kiernozia, zabudowana, ogrodzona,
tel. kom. 512-179-465.

Sprzedam dom handlowy przy ul.
zduńskiej, tel. kom. 606-818-288.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
3.100 mkw., wrzeczko, tel. kom.
889-860-102.

Mieszkanie, Bratkowice, tel. kom.
723-254-259.

Sprzedam M-3, 49 mkw., iii piętro,
130.000 zł, tel. kom. 668-158-058.

działka budowlana nieborów,
niedaleko Pałacu 1513 mkw., woda,
prąd, tel. kom. 661-966-124.

Mieszkanie, 60 mkw., parter,
Bratkowice, tel. kom. 509-838-542.

działka Mysłaków 19x125
m, podłączony prąd, tel. kom.
660-366-785.
Mieszkanie, 52 mkw., Kwiatowa, tel.
kom. 502-024-251.
Mieszkanie 32 mkw., Starzyńskiego,
iV p., tel. kom. 697-449-146.

ReKLAMA

Mieszkanie 39 mkw., nowe zduny/
dąbrowa, tel. kom. 604-122-730,
wieczorem.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw.,
Blich, tel. kom. 516-813-439.
Mieszkanie 30 mkw., osiedle Huta
Józefów, parter, 77.000 zł, tel. kom.
695-459-001.

Sprzedam działkę 1100 mkw.,
obok Ośrodka zdrowia w chąśnie,
niedrogo, tel. (46) 837-51-88, po
16.00.
dom z działką, gmina Bielawy, tel.
kom. 511-682-578.
działki budowlane, ciekawa
lokalizacja- koło Łowicz, tel. kom.
512-490-910.
Kawalerkę parter, za pół ceny, tel.
kom. 796-371-547.
Sprzedam mieszkanie o
powierzchni 39,5 mkw., 2-pokoje,
kuchnia, os. noakowskiego, tel. kom.
607-110-709.
Kawalerka 24 mkw.,
Noakowskiego, bl. 4, cegła, III
piętro, centrum, 100.000 zł, tel.
kom. 502-670-502.
Mieszkanie w Łodzi 33 mkw., tel.
kom. 698-027-701.

Mieszkanie, 48 mkw.,
dąbrowskiego, parter, tel. kom.
516-199-690.
Sprzedam mieszkanie 32 mkw.,
iV piętro, os. Kopernika, tel. kom.
501-529-048.
Sprzedam kawalerkę, tel. kom.
509-038-645.

Kompresory, sprężarki, tel. (46) 83214-57, tel. kom. 513-666-808.

do wynajęcia M-4, Bratkowice, tel.
kom. 605-679-749.

Sprzedam dom w stanie surowym,
zamknięty, 127 mkw., tel. kom.
508-694-697.

wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,
centrum Łowicza, tel. kom.
602-328-896.

Sprzedam tanio mieszkanie,
pokój z kuchnią, stare budownictwo,
Bratoszewice, tel. kom. 535-169-609,
792-058-558.

do wynajęcia mieszkanie M-2 na
os. Kopernika, tel. kom. 506-136-444,
po 17.00.

dom z działką, Bratoszewice, tel.
kom. 504-507-730, 514-734-737.
wyremontowane 60 mkw.,
Bratkowice, iV p., tanio, tel. kom.
696-949-460.
Atrakcyjne działki 4.300 mkw.,
12 zł/mkw., gmina Słubice, 20 km
od Płocka, tel. kom. 514-297-560.
działka budowlana, szer. 15 m,
dł. 80 m, Placencja, tel. kom.
697-155-781.
nowe działki budowlane
w nieborowie, tel. kom. 781-192-860.
Pilnie sprzedam działkę rolną,
2,07 ha, w tym 3.000 mkw.,
budowlana, 2 km od Łowicza,
tel. kom. 601-385-520.
Mieszkanie 47,5 mkw.,
noakowskiego sprzedam lub
zamienię na mniejsze, tel. kom.
517-719-072.
Sprzedam działkę 98 arów,
z zabudowaniami, Gzinka 25,
tel. kom. 532-134-279.
działka rolno-budowlana, 1,21 ha,
natolin Kiernoski, tel. kom.
784-537-413.
działka budowlana 2.600 mkw.
w Głownie, ul. Sowińskiego, 46.000 zł,
tel. kom. 792-931-678.

zbiorniki plastikowe 1000 l, tel. kom.
604-411-266.

wynajmę krojownię z całym
wyposażeniem na terenie Głowna, tel.
kom. 603-610-884.

ziemia rolno-budowlana, 6 ha, koło
Skierniewic, tel. kom. 517-500-102.

Budowlano-rolna, 0,98 ha, Sromów,
tel. kom. 887-313-399.

Sprzedam tunele foliowe 33 m,
16 m; instalację nawadniającą
do tuneli; piec do tunelu+ rury
dymowe, tel. (46) 838-75-53, tel. kom.
601-379-355, zduny 9.

drewno opałowe, rozpałkowe,
możliwy dowóz. Stemple budowlane,
nowe, tel. kom. 885-122-144.

dom i zabudowania gospodarcze
lub sam dom, tel. kom. 513-597-084.

Mieszkanie 48,5 mkw., Łowicz, os.
Bratkowice, tel. kom. 662-967-762.

drewno kominkowe, opałowe,
rozpałkowe, pakowane w workach, tel.
kom. 501-658-261.

Kwatery pracownicze, Głowno koło
Strykowa, tel. kom. 502-420-340,
503-065-351.

wynajmę lokal 27,6 mkw. na
działalność usługowo-handlową, m.in.
na gabinet lekarski, kosmetyczny,
biurowy. wszystkie media, Łowicz,
długa (obok galerii), tel. kom.
785-114-514.

Sapy, gmina domaniewicegospodarstwo rolne, 2.30 ha,
budynki+ dom, tel. kom. 609-207-829.

Sprzedam karpia, ceny hurtowe,
tel. kom. 605-658-411.

wynajem

wynajmę kawalerkę, os.
dabrowskiego, tel. kom. 691-143-691.

Pokój do wynajęcia, tel. (46)
838-13-05.
wynajmę mieszkanie 53 mkw., tel.
kom. 604-961-560.
wynajmę pomieszczenie 40 mkw.,
na działalność usługową, tel. kom.
512-088-422.
wynajmę dom, działka 500 mkw.,
garaż, Głowno, tel. kom. 887-428-901.
nowa hala, 5 km od Łowicza, socjal,
siła, media, tel. kom. 668-594-262.
M2, tel. kom. 692-101-989.
wynajmę lub sprzedam lokal na
Targowicy w Łowiczu, w głównej
alejce, w rzędzie z mięsem, tel. kom.
605-636-176.
wynajmę M-3, 57 mkw., częściowo
umeblowane, ul. Sikorskiego bl. 16,
tel. kom. 698-081-738.
wynajmę kawalerkę 35 mkw.,
Głowno, tel. kom. 737-533-719.
do wynajęcia kawalerka - 1 piętro,
na os. Bratkowice, na dłuższy okres,
tel. kom. 728-476-540, po godz. 18.
do wynajęcia 3-pokojowe
mieszkanie, i piętro, centrum, tel. kom.
665-724-018, po 16.

kupno różne
Przyjmę gruz, glinę, ziemię, tel. kom.
885-122-144.
Kupię butlę gazową 11 kg, tel. kom.
507-792-426.
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sprzedaż różne

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

wynajmę mieszkanie 60 mkw.,
Bratkowice, tel. kom. 691-434-555.
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Węgiel Ekogroszek z dostawą
i rozładunkiem,
tel. (23) 661-10-13, tel. kom.
789-333-677.
Piecyk kaflowy, tel. kom.
733-805-081.
Brunatny węgiel czeski, tel. kom.
509-920-555.
Kuchnia węglowa, tel. kom.
733-805-081.
choinki do hurtu, tel. kom.
608-795-792.
choinki do hurtu, tel. kom.
537-098-811.
Drewno kominkowe i opałowe,
pelet drzewny, brykiet drzewny, tel.
kom. 504-010-550.
Sprzedam rębak, tel. (46)
830-31-62.
eurofala, łubianki, stojaki
sadownicze, tel. kom. 692-101-989.
Obrazy olejne; podgrzewacze
przepływowe 4 i 7 kw, tel. kom.
604-931-778.
Rębak do gałęzi, tel. kom.
500-262-573.
cegła rozbiórkowa, tel. kom.
602-451-341.
Sprzedam piec centralnego
ogrzewania, miałowy ze sterowaniem,
powierzchnia grzewcza 6 metrów
kwadratowych, tel. kom. 880-877-722.
Sprzedam kruszywo betonowe,
płyty, trelinkę, podsypki pod kostkę,
kupię każdy złom, odbieram odpady
budowlane, tel. kom. 607-350-968,
795-229-419.
Przekładnia mechaniczna z
silnikiem elektrycznym, tel. kom.
785-405-552.
wózek widłowy, tel. kom.
785-405-552.
Sprzedam balustradę balkonową,
używaną, profil 12x12, tel. kom.
606-854-369.
Siatka ogrodzeniowa, najtaniej,
tel. kom. 693-296-236.
Sprzedam meble pokojowe,
kanapę i narożnik kuchenny, tel. kom.
792-839-320.
Komputer, monitor, tel. kom.
604-497-153.
Pralka Frania, tel. kom. 669-037-281.

Sprzedam segment pokojowy
ciemny, 4 m, tel. kom. 602-372-542.
Sprzedam olej zużyty, tel. kom.
692-391-031.
Sprzedam lodówkę
z zamrażalnikiem, stan bdb, niedrogo,
tel. (46) 837-96-77.
Kanapa rozkładana, tel. kom.
506-074-858.
Sprzedam kredens, komode,
stolik, ławę, telewizor,
tel. (46) 837-94-59.
Słupki ogrodzeniowe, tel. kom.
530-800-933.
Sprzedam 6 słupów betonowych,
tel. kom. 606-987-042.
Aparat słuchowy, tel. kom.
606-987-042.
Sprzedam topole,
tel. (46) 838-39-94.
Odkurzacz system czyszczącopiorący, 2.400 w, tel. (46) 839-67-81.
Studzienka wodomierzowa,
tel. kom. 605-567-198.
Sprzedam pralkę z gwarancją,
tel. kom. 512-088-422.
Sprzedam termę 80 l, tel. kom.
600-262-693.
narożnik rozkładany, zamrażalka,
wózek- tanio, tel. kom. 609-377-827.
Kolumna estradowa 320 V
RnS+ wzmacniacz diody, tel. kom.
669-037-281.
Sprzedam odzież damską
w rozmiarze 40-46, tel. kom.
600-198-768.
Pianino, tel. kom. 509-561-083.
Sprzedam używany piec miałowy
Żubr 25 KW i 60 KW, tel. kom.
606-832-571.
wersalka zielona 1,2x2,0, używana,
stan dobry, Łowicz, tel. kom. 601575-188, po 16:00.
Laptop, tel. kom. 500-204-559.
drewno kominkowe, opałowe,
suche, tel. kom. 601-189-972.
Sprzedam tanio kanapę skórzaną;
sofę, tel. kom. 692-287-672.
Sprzedam rębak do gałęzi, tel. kom.
728-579-290.
eurofala, łubianki, drabinki
sadownicze, stemple budowlane, tel.
kom. 692-101-989.
drewno opałowe, kominkowe, tel.
kom. 693-172-904.
Silnik elektryczny 11Kw, tel. kom.
693-172-904.
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Sprzedam drewno opałowe z
jabłoni, pocięte na kawałki 20-30 cm,
tel. kom. 606-819-096.

Zatrudnię brakarkę, pakowanie
odzieży, Głowno, tel. kom.
607-443-788.

Gospodarstwo hodowlane zatrudni
na stałe pracownika, tel. kom.
721-085-095.

Ule poliuretanowe Ostrowskiej
z ramkami, nowe, 2 szt., tel. kom.
601-509-043.

Zatrudnię parowaczkę, Głowno,
tel. kom. 607-443-788.

zatrudnię sprzedawcę w hurtowni
ogólnobudowlanej, tel. kom.
602-587-341.

Sprzedam overlock 4-nitkowy
6714S, biały, tel. (46) 874-72-45.
Sprzedam lodówko-zamrażarkę
Polar, tel. kom. 696-604-979.
Okna używane jedna strona kolor
brąz 2,30x1,50, 4 sztuki, tel. kom.
505-140-687.
Sprzedam dąb, tel. (46) 838-16-42.
z demontarzu: drzwi zewnętrzne
dębowe, tel. kom. 788-531-152.
Sprzedam imadło, kowadło,
szlifierkę stołową, tel. kom.
606-974-005.

Przyjmę kierowcę kat. c+e, z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, tel. kom.
517-115-462.
zatrudnię osobę do serwisu opon
na stanowisko mechanik-wulkanizator,
Bratoszewice, tel. kom. 505-151-701.

Zatrudnię glazurnika i osobę do
robót wykończeniowych, tel. kom.
500-027-261.

Sprzątanie warsztatów, biur, k/m,
Stryków, tel. kom. 603-606-695.

zatrudnię ekspedientki do sklepu
spożywczego w Łowiczu, tel. kom.
512-088-422.

zatrudnię kierowcę kat. c+e, kraj,
tel. kom. 600-763-615.
zatrudnię ślusarza-spawacza,
malarza-lakiernika do produkcji
ogrodzeń, tel. kom. 509-877-072.

Oryginalna krajzega 5,5 kw, tel.
kom. 606-974-005.

zatrudnię na etat lub umowę
zlecenie programistę (sterowniki
Siemensa S7), tel. kom. 790-808-190.

Sprzedam przecinarkę do metalu,
tel. kom. 606-974-005.

zatrudnię kierowcę kat. c, tel. kom.
601-360-267.

Sprzedam pieńki, tel. kom.
600-331-533.

zatrudnię pracownika do składu
budowlanego, wymagane prawo
jazdy, tel. kom. 787-124-899.

Halogen grzewczy, tel. kom.
667-341-968.

Przyjmę kierowcę na kraj, tel. kom.
505-003-844.

praca

Przyjmę do pracy w kwiaciarni, tel.
kom. 601-646-503.

dam pracę

zatrudnimy fryzjerkę do w pełni
wyposażonego salonu fryzjerskiego w
Łowiczu, tel. kom. 605-330-839.

zatrudnię szwaczki - dzianina, tel.
kom. 603-610-884.
Przyjmę kierowcę do pizzerii: praca
na stałe, tel. kom. 781-418-081.
zatrudnię kelnerkę (możliwość
przyuczenia do zawodu), tel. kom.
782-223-546.
zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy (Łowicz), tel. kom. 782-223-546.
zatrudnię pomocnika kucharza
(możliwość przyuczenia do zawodu),
Łowicz, tel. kom. 721-680-807.
Przyjmę kelnerkę praca na stałe
oraz kucharza do przyuczenia
weekendowo, tel. kom. 781-418-101.
zatrudnię mechanika lub
elektromechanika samochodowego,
tel. kom. 502-251-751.
zatrudnimy szwaczki i prasowaczki,
tel. kom. 665-431-100.
z Oriflame jako konsultantka:
dorobisz, zarobisz. wyślij SMS na
numer 603-959-031 z imieniem i
nazwiskiem. Oddzwonimy.
zatrudnię kierowcę c+e
z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, chłodnie, dobra
stawka, tel. kom. 782-223-211.
zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych, dobre zarobki, tel. kom.
604-237-423.

Firma budowlana zatrudni
pomocnika budowlanego, tel. kom.
734-733-404.

zatrudnię pizzermana lub osobę
do przyuczenia, kasjerko-kelnerkę
do pizzerii w Głownie, tel. kom. 503147-273, po 10.00.
Tynkarz na agregat, tel. kom.
500-037-006.

zatrudnię kierowcę c+e (transport
międzynarodowy), tel. kom. 608-059817, 606-457-050.

zatrudnimy osoby do pakowania
lekkich produktów spożywczych.
Umowa o pracę, 13,53 zł/h +
nadgodziny., tel. kom. 606-946-155,
www.instarter.work, Sochaczew,
Grabskiego 1A/103.
zatrudnię spedytora z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, tel. kom. 608-059817, 606-457-050.
Potrzebuję pracownika do
układania kostki brukowej, tel. kom.
661-027-590.
Firma zatrudni kierowcę z
doświadczeniem kat. c+e w ruchu
krajowym bądź międzynarodowym,
chłodnia, tel. kom. 602-389-703.

Osoba do sufitów podwieszanych,
tel. kom. 500-037-006.

Firma zatrudni kierowcę kat. c+e
w ruchu krajowym. załadunki FM,
Polska, tel. kom. 602-389-703.

zatrudnię kierowcę na trasie
międzynarodowej, tel. kom.
604-433-775.

zatrudnię spedytora krajowego i
międzynarodowego, wysokie zarobki
cV: freshmar@wp.pl.

Zatrudnię kierowcę kat. C, od
zaraz, tel. kom. 797-713-825.

zatrudnię do biura transportowego
księgową cV na freshmar@wp.pl.

zatrudnię asystenta, dział logistyki
i transportu, tel. kom. 604-237-423,
sawtrans@wp.pl.
zatrudnię kierowcę c+e, kierunek
Hiszpania (kółka). Umowa o
pracę, dogodne warunki, tel. kom.
601-940-945.
zatrudnię od zaraz młodego
mężczyznę ze wsi do pracy w sklepie
rolniczo-technicznym. Mile widziana
znajomość maszyn, środków
ochrony roślin, sprzętu rolniczego,
pracalowiczagro@gmail.com.
zatrudnię kierowców kat. c+e w
ruchu krajowym, wolne weekendy, tel.
kom. 503-302-567.

Przyjmę prace chałupnicze, tel.
kom. 782-142-339.

Usługi koparko-ładowarką JcB, tel.
kom. 604-411-266.

zaopiekuje się dzieckiem lub
starszą osobą, tel. kom. 662-646-959.

Tynki maszynowe, gipsowe,
cementowo-wapienne oraz
posadzki (mixokret), tel. kom.
502-452-907.

inne
Zacznij zarabiać na stronach
internetowych, prywatne lekcje:
HTML, CSS, PHP, MySQL, tel. kom.
604-676-613.

usługi wideo
wideofilmowanie dSLR Full
Hd, fotografia. Promocje na rok
2015/2016, www.blysk-fotostudio.pl,
tel. kom. 889-148-555.
cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, Blu-ray, tel. (46) 83794-85, tel. kom. 608-484-079.

zatrudnię kierowców kat. c+e, kraj,
zagranica; firanki, chłodnie, może
być bez doświadczenia, tel. kom.
790-803-388.

wideofilmowanie Hd,
fotografowanie, tanio, tel. kom.
606-852-557.

zatrudnię dwóch murarzy, tel. kom.
722-137-778.

wideofilmowanie dVd, Blu-Ray,
zdjęcia, tel. kom. 698-535-780.

Budmax zatrudni brukarzy,
operatora ładowarki, pracowników
do układania kostki- od zaraz.
Praca w Bolimowie, tel. kom.
693-698-006.

wideofilmowanie, fotografia, tanio,
tel. kom. 692-519-140.

Kierowca c+e, kraj, izoterma,
poniedziałek-piątek, tel. kom. 500333-660, Łowicz.
Kierowca z doświadczeniem, bus
3,5 t, plandeka, kraj, poniedziałekpiątek, tel. kom. 500-333-660, Łowicz.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, tel.
kom. 667-829-198.
zatrudnię kierowcę kat. ce na
kraj z doświadczeniem, tel. kom.
699-902-211.
Firma zatrudni brukarzy oraz
pomocników brukarzy, tel. kom.
789-116-316.
zatrudnię kierowcę c+e
z doświadczeniem, kraj, tel. kom.
662-190-347.

www.studiokadr.cdx.pl.
wideofilmowanie Hd „Kasia”
+zdjęcia, tel. kom. 602-633-407.
wideofilmowanie, tel. kom.
600-287-992.
indywidualne filmowanie ślubów i
wesel www.videopiksel.pl, tel. kom.
505-780-835.

remontowobudowlane
usługi
Układanie kostki brukowej, tanio, tel.
kom. 667-837-817.
wznoszenie budynków
mieszkalnych, gospodarczych i
przemysłowych, dachy, solidnie, tel.
kom. 785-402-533.

zatrudnię kierowców kat. c+e,
transport międzynarodowy, tel. kom.
662-996-668.

zatrudnię dziewiarza z
doświadczeniem lub z przyuczeniem.
Umowa o pracę, tel. kom.
608-452-386.

zatrudnię kierowcę c+e, w
transporcie międzynarodowym, tel.
kom. 603-430-222.

Przyjmę do pracy szwaczki biegle
szyjące na overlocku i 2-igłówce, tel.
kom. 883-993-576.

zatrudnię kierowcę c+e, transport
krajowy, tel. kom. 606-413-434.

Przyjmę do pracy w gospodarstwie,
tel. kom. 600-822-089.

zatrudnię kierowcę c+e,
z doświadczeniem, tel. kom.
691-621-098.

Zatrudnię wykwalifikowanego
cukiernika, tel. kom. 881-000-706.

do pizzerii w Łyszkowicach
zatrudnimy kierowcę kat. B oraz
pizzermana. Samochód służbowy, tel.
kom. 512-701-984.

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

do pizzerii w Strykowie zatrudnimy
pizzermana z doświadczeniem lub do
przyuczenia, dobre zarobki, tel. kom.
507-507-358.

Tynki tradycyjne, z piaskiem
kwarcowym, wylewki; solidnie, tel.
kom. 501-931-961.

zatrudnię do układania kostki, tel.
kom. 663-690-050.

cyklinowanie, polerowanie,
układanie parkietu, tel. kom.
501-249-461.

zatrudnię kierowców kat. c+e,
możliwość codziennego zjazdu
do domu po wykonanym kursie,
możliwość pracy tylko w weekendy,
praca w kółkach, tel. kom.
606-481-899.

zatrudnię kierowcę kat. c+e, tel.
kom. 607-267-206.
Szwalnia w Głownie zatrudni
szwaczki. Stała praca, tel. (42)
710-73-31, tel. kom. 608-496-344.

Przyjmę kierowcę kat. c+e, z
doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, dobre zarobki, tel.
kom. 519-077-103.
zatrudnię brukarza lub pomocnika,
tel. kom. 661-937-398.

Przyjmę do układania kostki, tel.
kom. 508-286-519.

Przyjmę na stanowisko spedytor,
dobre zarobki, tel. kom. 519-077-103.

zatrudnię Opiekunkę do osoby
starszej w niemczech , tel. kom.
514-781-491.

Szukam osoby z Łowicza do
pomocy w handlu na rynku,
do 40-stki, tel. kom. 601-523-534.

zatrudnię spedytora, transport
międzynarodowy, chłodnia, tel. kom.
604-237-423, sawtrans@wp.pl.

Operatora ciągnika odśnieżarki,
Stryków, tel. kom. 603-606-695.

zatrudnię kierowcę c+e, na Tesco
Teresin, tel. kom. 508-168-121.

Szwaczki, chałupniczki - kurtka
męska, tel. kom. 516-593-442.
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Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
z okolic Głowna, Strykowa,
powiatu łowickiego, tel. kom.
605-097-071.

szukam pracy
Kobieta szuka pracy biurowej,
wykształcenie wyższe, doświadczenie,
tel. kom. 692-920-394.
Kierowca c+e poszukuje pracy
8-9 godz. dziennie, Łowicz, teren, lub
innej, tel. kom. 661-628-467.

wykończenia wnętrz, tel. kom.
785-402-533.
dachy, pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. kom.
609-846-316.

docieplanie budynków,
stropodachów granulatem
styropianowym; kondygnacja: 999 zł,
tel. kom. 602-570-424.
Usługi nową koparkoładowarką, młot hydrauliczny;
koparką gąsienicową, tel. kom.
790-606-451.

Usługi remontowo-budowlane,
docieplenia poddaszy, elewacji, tel.
kom. 500-027-261.
Tynki maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604-144-668.
Dachy, blachodachówki, blachy
trapezowe, tel. kom. 512-033-338.
Bramy przesuwne, ogrodzenia,
siatka ogrodzeniowa, montaż,
producent, tel. kom. 503-572-046.
wylewki maszynowe mixokret, tel.
kom. 517-032-915.
Okna: naprawa, regulacja, tel. kom.
609-135-411.
Wykopy minikoparką, tel. kom.
781-151-525.
docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele
podłogowe i ścienne, glazura,
terakota, tel. kom. 607-343-338.
Usługi minikoparką, tel. kom.
697-725-830.
Budowa domów, budynków
gospodarczych, przeróbki, rozbiórki
itp., tel. kom. 785-333-971.
Budowa domów, budynków
gospodarczych, przeróbki, rozbiórki
itp., tel. kom. 785-333-971
Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 692-789-266.
Profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem
parkietów, lakierowanie. Schody
-cyklinowanie, lakierowanie, tel.
kom. 607-090-260.
Dachy: profesjonalnie, papa
termozgrzewalna, rynny, tel. kom.
668-208-450.
docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota,
adaptacja poddaszy, kompleksowe
wykończenia wnętrz, faktury VAT, tel.
kom. 606-737-576.
Kierowanie budowami, ekspertyzy,
przeglądy techniczne, projekty
indywidualne, adaptacje, tel. kom.
693-184-322.
Malowanie, gipsowanie, zabudowy
G-K, tel. kom. 533-076-850.
Kompleksowe wykończenia wnętrz,
tel. kom. 513-659-912.
Przystępne ceny: solidne, fachowe
docieplenia budynków, murowanie,
tynki, klinkier, itp., wykończenia wnętrz
(glazura, terakota, gipsy, malowanie,
itp.)., tel. (46) 837-13-91, tel. kom.
793-035-025.
Murowanie - docieplenia, tel. kom.
725-668-616.
Tynki tradycyjne, mułkowane, tel.
kom. 725-668-616.
Klinkier (płoty, kominy), tel. kom.
725-668-616.

www.lowiczanin.info
Łazienki, kompleksowo, tel. kom.
733-788-522.
Usługi remontowo-budowlane, tel.
kom. 532-115-111.
Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 880-542-743.
Malowanie, tapetowanie, gładź,
płyty k/g, glazura. wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 608-685-867.
Osuszanie, odsalanie, odgrzybianie,
hydrofobizacja murów i konstrukcji
betonowych, tel. kom. 783-297-831.
Remonty kompleksowo, tel. kom.
663-987-289, 721-894-202, www.
remontystrykow.pl.
docieplanie budynków,
wykańczanie wnętrz, poddasza, gipsy,
glazura, tel. kom. 511-735-802.
Malowanie, gipsowanie,
tapetowanie, panele, glazury, płyta
G/K, tel. kom. 535-466-501.
instalacje, przeróbki elektryczne, tel.
kom. 509-838-364.
Remonty, wykończenia od A do z,
tel. kom. 608-228-789.
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Podłogi drewniane, parkiety:
układanie, cyklinowanie, polerowanie,
lakierowanie, olejowanie. Schody:
renowacja. Profesjonalnie, solidnie, tel.
kom. 733-552-113, 601-378-677.
Bramy garażowe, wrota, drzwi,
tel. kom. 506-771-822.
Remonty, niskie ceny, tel. kom. 600917-292; 507-431-463.
Ogrodzenia, balustrady, tel. kom.
506-771-822.
Glazura, terakota, panele- wolne
terminy, tel. kom. 724-536-422.
Vertal - żaluzje poziome, pionowe,
rolety materiałowe i antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692.
wolne terminy. Glazura, terakota.
Usługi wykończeniowe, tel. kom.
783-815-744.
wolne terminy. Glazura, terakota.
Usługi wykończeniowe, tel. kom.
667-828-907.
wylewki agregatem, tel. kom.
509-038-623.
wylewki betonowe, tel. kom.
511-440-509.

Balustrady, poręcze ze stali
kwasoodpornej, tel. kom.
724-605-762.
docieplenia budynków, niskie ceny,
tel. kom. 600-917-292;, 507-431-463.

Oczyszczalnie przydomowe z
montażem. Profesjonalnie, tel. kom.
693-413-492, www.bioinstalacje.pl.

Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 790-329-790.

instalacje elektryczne, tel. kom.
602-633-407.

Gipsy, glazura, terakota,
malowanie, prace remontowe:
wykonam, tel. kom. 516-153-870.
dachy - konstrukcje przeróbki
dachów, pokrycia dachowe, przeróbki
murarskie, itp. Szybko i solidnie,
kompleksowo. Pomiar i wycena gratis,
tel. kom. 782-648-910.
Remonty i wykończenia wnętrz, tel.
kom. 663-330-214.
Budowy domów budynków
gospodarczych, tel. kom. 783-117-546.
Regulacja, montaż okien,
parapety, pranie dywanów, tel. kom.
501-930-953.

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

Remonty, wykończenia, dekoracje
ścienne, tel. kom. 504-081-135.

drewniane parkiety drzwi, okna
oferuje Stolarnia Łowicz, tel. kom.
602-587-434.

docieplanie budynków, elewacje,
struktury- agregatem. Tanio, szybko,
solidnie, tel. kom. 607-612-176.

Usługi remontowo-budowlane.
Solidnie, profesjonalnie, tel. kom.
696-154-330.

Piec c.O. 30 kw Sokół + osprzęt,
palone 4 sezony, 2.300 zł, Głowno, tel.
kom. 697-973-609.

Adaptacja poddaszy, ścianki
działowe, malowanie, tel. kom.
607-612-176.

Prace brukarskie, profesjonalnie,
tel. kom. 508-286-519.

Stemple budowlane, tel. kom.
516-199-906.

Glazura, terakota, gipsy, panele,
hydraulika, itp., tanio, tel. kom.
508-313-799.

Sprzedam stemple budowlane, 4 m,
tel. kom. 603-591-544.

Glazura, terakota, gładzie gipsowe,
malowanie, panele itp., tel. kom.
600-779-659.

Grille ogrodowe, ogrodzenia,
klinkier, kominy, przeróbki, tel. kom.
691-715-543.
Wylewki, tynki agregatem, tel.
kom. 605-416-083.
Docieplenia stropu, styrobeton,
zamiennik styropianu, tel. kom.
605-416-083.
Malowanie, gładź, hydraulika, tel.
kom. 515-830-969.
Ogrodzenia: betonowe, panelowe,
siatka, bramy, wiaty itp. montaż, tel.
kom. 606-303-471.

Pokrycia dachowe, podbitki, papa,
rynny, tel. kom. 605-850-706.
wykonujemy ogrodzenia,
fundamenty, klinkiery, bloczki
ozdobne, siatki itp., tel. kom.
796-497-762.
Dachy kompletne, nowe i stare,
rozbudówki, wykonam solidnie
i tanio, tel. kom. 725-919-624.
Ocieplanie poddaszy, solidnie i
tanio, tel. kom. 725-919-624.

Hydraulika kompleksowo, tel. kom.
601-818-310.

Montaż alarmów, tel. kom.
602-633-407.
Usługi hydrauliczne, kompleksowo,
przeciski podziemne, przyłącza
wod.-kan., usługi koparko-ładowarką,
oczyszczanie przy domowe, również
jako podwykonawca, tel. kom.
601-379-355.
Hydraulik, także awarie, tel. kom.
733-788-522.
Usługi hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne, naprawy rozruszników,
alternatorów, hamulcy, tel. kom.
506-891-289.
Usługi hydrauliczne, tel. kom.
791-474-777.
Hydraulika, tel. kom.
608-263-951.

usługi inne
Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio, tel.
kom. 504-070-837.
Przeprowadzki, transport, tel. kom.
695-885-953.
Rozdrabnianie gałęzi rębakiem,
wycinka zakrzaczeń, tel. kom.
667-732-751.

wycinanie, przycinanie drzew,
krzewów. Głowno i okolice, tel. kom.
510-832-050.
Usługi fryzjerskie u klienta, tel. kom.
508-113-847.
Ekspres gotówkowy!
Pożyczamy do 25000 zł, tel. kom.
606-987-290.
Biuro rachunkowe, księgi handlowe
i wszystkie usługi księgowe, Łowicz,
ul. Stanisławskiego 24, tel. kom.
604-621-125.
zespół muzyczny Optima
poleca się na sylwestra, tel. kom.
725-145-460.
Transport: piasek, pospółka,
podsypka, ziemia, tel. kom.
602-471-796.
wycinka drzew, tel. kom.
696-008-528.
naprawa telewizorów, Łowicz
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20, tel.
kom. 728-227-030.
Atrakcyjna pożyczka do 25.000
zł na dowolny cel., tel. kom.
606-987-290.
Lekka pożyczka do 25000 zł.
Zadzwoń., tel. kom. 606-987-290.

Stworzymy Twój internet: strony,
sklepy, wizytówki. Sprawdź: www.
projektowaniestron.lowicz.pl, tel. kom.
731-429-830.
Pożyczka szybko, uczciwie, tel.
kom. 606-987-290.

matrymonialne
Www.singlovicz.pl.
Poznam fajną kobietę, tel. kom.
695-975-023.
Poznam Panią do 40 lat, tel. kom.
665-311-351.
Poznam Panią do 50-ciu lat, bez
SMS-ów, tel. kom. 603-238-246.
wdowa 60+ pozna Pana na
stałe, SMS i przygody nie, tel. kom.
695-493-067.
Sympatyczny 32-latek, pozna
dziewczynę, tel. kom. 609-809-398.
Sześćdziesięcio czterolatek pozna
Panią do dyskretnych spotkań.
na telefon i SMS oddzwonię, tel. kom.
886-884-985.

nauka
Język angielski, tel. kom.
663-684-178.
Język niemiecki, tel. kom.
668-963-922.
Matematyka, tel. kom. 791-802-482.
Hiszpański, francuski, tel. kom.
509-852-532.

zespół muzyczny, wesela, www.
diwers.pl, tel. kom. 661-323-807.

Pranie dywanów, kanap, Głowno i
okolice, tel. kom. 694-721-416.

Matematyka, tel. kom. 792-245-010.

Piec c.O., olej opałowy, tel. kom.
509-323-342.

dekoracja sal weselnych
(pokrowce, obrusy w komplecie), tel.
kom. 693-776-474.

Tartak mobilny, tel. kom.
516-199-906.

Grzejniki żeliwne, tel. kom.
509-323-342.

Zespół, wokalistka, didżej, tel.
kom. 503-746-892.

Szambiarka 10.000 l, piec węglowy
używany, tel. kom. 509-323-342.

Kamaz: przewóz piasku, żwiru,
ziemi, tel. kom. 601-630-882.

Sprzedam grzejniki aluminiowe,
używane, tel. kom. 782-124-014.

Odnawianie wanien, tel. kom.
600-979-826.

Sprzedam piec c.O., używany, stan
dobry, tel. (46) 838-77-17.

Okna: naprawa, regulacja, tel. kom.
609-135-411.

Gres impero 45x45, tel. kom.
604-348-985.

Murowanie, tynkowanie,
wykończenia wnętrz, tel. kom.
600-551-553.

wykończenia wnętrz, tel. kom.
505-225-425.

Projekty budynków, wizualizacja 3d,
nadzory, przeglądy okresowe, książki
obiektów, Łowicz, nowa 8, tel. kom.
505-928-424.

instalacje elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. kom. 696-081-582.

Pranie dywanów i tapicerki
meblowo-samochodowej w zakładzie
i u klienta, tel. kom. 501-431-978.

Malowanie, gładzie, remonty, tel.
kom. 726-022-431.

Usługi elektryczne, tel. kom.
693-943-789.

dj z akordeonem, tel. kom.
667-468-883.

ReKLAMA

Strony www, sklepy internetowe,
pozycjonowanie, tel. kom.
794-631-210.
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wynajmę miejsce na reklamę, tel.
kom. 792-893-185.

Murowanie, tynkowanie, wylewki,
docieplenia, kominy, klinkier, tel. kom.
505-225-425.

Kompleksowe wykończenia wnętrz:
tanio, solidnie. Glazura, terakota,
panele, płyty G/K, malowanie, tel.
kom. 781-781-310.

cięcie drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów, tel. kom.
782-718-483.
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usługi
instalacyjne

Usługi rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew, tel. kom.
606-370-008.

Dojazd do Klienta! Pożyczka do
25.000 zł!, tel. kom. 606-987-290.
wycina, przecinka, czyszczenie
lasów, tel. kom. 533-669-984.
Kasa. Potrzebujesz pieniędzy?
Zadzwoń., tel. kom. 606-987-290.
Usługi koparko-ładowarką,
ładowarka teleskopowa, tel. kom.
889-910-666.

Język angielski, profesjonalnie, tel.
kom. 603-704-267.
Język niemiecki, skutecznie, tel.
kom. 663-505-433.
Matematyka, tel. kom. 601-303-279.
Szkoła Języków Obcych
„Euroschool”, ostatnie wolne
miejsca, wszystkie poziomy,
Łowicz, Krakowska 19, tel. (46)
830-20-67.
nauka Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, tel. kom. 607-440-582.

Kompleksowe sprzątanie domów
i mieszkań, mycie okien, tanio
i solidnie, dojazd gratis, tel. kom.
663-412-417.

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

Masz kłopot, zacina się ślimak w
piecu, dzwoń, tel. kom. 697-409-937.

Kanadyjczyk polskiego
pochodzenia: nauka języka
angielskiego i francuskiego, wszystkie
poziomy. Tłumaczenia, tel. kom.
604-621-125.

Traffic 9-osobowy, obsługa imprez,
tel. kom. 508-333-020.

nauczyciel matematyki udzieli
korepetycji, tel. kom. 507-203-909.

nauka i korepetycje z angielskiego
i francuskiego dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjum i średnich,
tel. kom. 604-621-125.
„native speaker”: nauka
i korepetycje z angielskiego
i francuskiego dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjum i średnich,
tel. kom. 604-621-125.
Angielski korepetycje, wszystkie
poziomy, tłumaczenia, tel. kom.
693-833-062.
Rosyjski korepetycje, tel. kom.
693-833-062.
Biologia matura, Łowicz, tel. kom.
665-110-977.
chemia: korepetycje. Tanio, tel.
kom. 724-931-378.
Angielski, tel. kom. 515-459-141.
Matematyka, tel. kom. 663-684-178.
Korepetycje chemia, tel. kom.
792-108-802.
Angielski, profesjonalnie, dzieci,
młodzież, tel. (46) 837-53-15.
ReKLAMA
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Język niemiecki- korepetycja, tanio,
tel. kom. 513-540-210.
Język angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662-611-189.
chemia - liceum, matura, tel. kom.
606-949-152.
zgubiono legitymację studencką
nr 3804M, tel. kom. 607-520-993.
Poszukuję nauczyciela gry
na akordeonie, tel. kom. 504-244-604,
Łowicz, okolice.

rolnicze – kupno
płody rolne
Kupię każde zboże, odbiór
własnym transportem, tel. kom.
783-112-512.
Kupię każde zboże, odbiór własny,
tel. kom. 607-202-732.
Kupię zboże, tel. kom. 508-471-814.
Kupię jęczmień, pszenżyto
paszowe, odbiór z miejsca od 12 ton,
tel. kom. 880-350-450.
Kupię owies, tel. kom. 604-634-249.
Kupię zboże gorszej jakości, tel.
kom. 697-677-530.
Słomę w małych kostkach,
ze stodoły
tel. kom. 604-147-907.
Kupię zboże, tel. kom. 667-566-276.
Kupię zboże paszowe, tel. kom.
693-157-117.
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maszyny
Kupię prasę kostkującą: Sipma,
welger, claas, Famarol; kombajn:
Anna, Bolko, Karlik; kopaczkę;
sadzarkę; ciągnik władimirec T-25;
prasę rolującą: claas Rolland 44,
46, 62, 66, Arobale, welger, tel. kom.
518-857-308.
Kupię talerzówki i glebogryzarki, tel.
kom. 886-790-310.
Kupię suszarnię podłogową lub
inną, tel. kom. 886-790-310.
Kupię prasę kostkującą Sipma
z-224/1, claas, welger; prasę
rolującą claas Rollant 44, 46, 62, 66,
Arobale, new Holland, welger 12 lub
15s; kombajn Anna, Bolko, tel. kom.
887-105-345.

Sadzonki truskawek SengaSengana, elsanta, tel. kom.
697-190-997.

Owies, tel. (46) 838-11-83.

ziemniaki jadalne, paszowe
i sadzeniaki Lord, denar, Tajfun,
irga, innovator, wszystkie odmiany
z odnowy, kapustę, tel. kom.
501-538-808.

Kupię tura 1 lub 2-sekcyjnego,
używanego, tel. kom. 695-676-012.
Kupię talerzówkę, kosiarkę, agregat,
tel. kom. 516-741-314.
Kupię C-328, C-330, C-360,
C-355, C-380, MTZ, T-25
Władimirec bez dokumentów, do
remontu, tel. kom. 502-939-200.
Kupię dojarki Alfa Laval i maszyny
rolnicze, tel. kom. 605-055-227.

inne
Używany tur do c-360, tel. kom.
726-811-028, 665-844-321.

Sprzedam pszenicę zimową
Bamberk, cena 700 zł/t, tel. kom.
693-906-132.
Sprzedam żyto, tel. (46) 837-14-61.
Pszenżyto, rzepak, tel. kom.
693-126-255.

Pszenżyto, tel. kom. 889-148-759.

Słoma w balotach, tel. kom.
663-346-095.

Sprzedam słomę w kostkach,
mieszankę, żyto z pszenżytem, tel.
kom. 792-615-902.

Kupię ciągniki, przyczepy inne
maszyny rolnicze mogą być
uszkodzone, tel. kom. 502-358-304.

Jęczmień, pszenica, pszenżyto, tel.
kom. 504-501-038.

Otręby: pszenne, jęczmienne;
śruty: sojowa, rzepakowa
+ workowane, z dostawą
i rozładunkiem, tel. (23) 661-1893,
tel. kom. 789-333-677.

Kupię kombajn Anna w bardzo
dobrym stanie, tel. (24) 260-77-82.

Kupię zboże paszowe, tel. kom.
664-715-685.

hodowlane

Wysłodki niemelasowane
oraz Tofi workowane, z dowozem
i rozładunkiem, tel. (23) 661-1013, tel. kom. 789-333-677.

Kupię c-330, tel. kom. 515-182-587.

Kupię dojarkę, tel. kom.
505-505-558.

Skup bydła rzeźnego,
hodowlanego, cielęta, maciory , tel.
kom. 502-460-724, 500-258-237.

Melasa dla bydła paletopojemnik 1.000 l z dostawą
i rozładunkiem, tel. (23) 661-1988, tel. kom. 789-333-677.

żyto, tel. kom. 512-544-156.

Kupię kapustę białą przemysłową,
tel. kom. 508-194-191.

Kupię owies, tel. (42) 719-70-24.
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zamienię słomę na siano, tel. kom.
693-036-572.
Sadzeniaki ziemniaki, zboża jare
oferuje: Firma Nasienna Granum
Sp.j. Łowicz ul. Katarzynów 46, tel.
(46) 837-23-05, Dowóz powyżej
1 tony.
Sprzedam pszenżyto, około 5 ton,
Głowno, tel. kom. 693-141-816.
Pszenżyto,
tel. kom. 662-665-605.
Sprzedam pszenżyto, pszenicę,
słomę duże, małe bele, tel. (46)
838-27-31.
Słoma żytnia, pszenżytnia, kostka
po 2 zł, okolice nieborowa, tel. kom.
661-887-760.
Sadzonki truskawek, tel. kom.
661-192-415.

rolnicze sprzedaż

Sprzedam jaja, wolny wybieg S,
M, L, tel. kom. 697-688-625.

płody rolne

Słoma w balotach, pszenżyto, groch
- Pielucha, tel. kom. 607-403-261.

Sprzedam zboże, jęczmień,
pszenice, tel. kom. 693-962-211.

Sprzedam kukurydzę, tel. kom.
604-961-560.

Sprzedam bób, tel. kom.
692-119-203.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 726-811-028, 663-361-787.

Sprzedam marchew jadalną, zboże,
tel. kom. 792-893-162.

Sprzedam jałówkę rasy Limousine,
termin wycielenia 23.11.2015, tel. kom.
880-154-022.

Sprzedam siano w małych
kostkach, tel. kom. 725-416-972.
Sianokiszonka, tel. kom.
603-609-674.
Pszenica, tel. (24) 277-97-27, tel.
kom. 885-254-502.

Jałówka wysokocielna, 2 sztuki, tel.
kom. 514-773-126.

Siano, okrągłe bele, tel. kom.
691-715-486.

Sprzedam 12 szt. prosiąt, tel. kom.
668-952-191.

Sprzedam marchew, ok. 20 metrów,
tel. kom. 667-324-651.

Sprzedam cielaki mięsne w wadze
od 200-300 kg, tel. kom. 607-613-259.

Sprzedam 4 t pszenżyta, tel. kom.
535-024-386.

Sprzedam krowy mięsne mamki, tel.
kom. 607-613-259.

żyto, tel. kom. 510-514-012.

Sprzedam jałówki hodowlane, tel.
kom. 880-727-303.

Sprzedam łubin Mister, tel. kom.
888-896-738.

Sprzedam słomę ze stodoły, tel.
kom. 603-610-512.

Sprzedam ziemniaki, tel. kom.
696-604-979.

Porzeczki czarne Ruben, tel.
kom. 516-570-546, po 18.00.

Owies, pszenżyto, mieszanka, tel.
kom. 780-108-530.

Pszenica, owies, słoma, siano
kostka, tel. kom. 667-927-971.

Sprzedam mieszankę zbożową, tel.
kom. 500-055-306.

Sadzonki truskawek Honeoye, tel.
kom. 694-002-512.

Sianokiszonka, kiszonka z
kukurydzy, tel. kom. 880-877-582.

Sprzedam owies, około 15
ton, tel. kom. 733-067-051,
513-972-051.

Pszenżyto, tel. kom. 500-255-144.

Sprzedam pszenżyto, wyborów, tel.
kom. 884-904-001.
Pszenica, tel. kom. 605-684-906.
Sprzedam siano, tel. kom.
721-435-360.
Sprzedam jęczmień i pszenżyto, tel.
kom. 788-582-768.
Maliny, tel. kom. 504-832-533.

Sprzedam owies, pszenżyto, tel.
kom. 669-870-572.
Jęczmień, owies, pszenżyto, tel.
kom. 698-087-023.
Sprzedam zboże, tel. kom.
668-181-142.

hodowlane

Sprzedam 4 jałówki wysokocielne,
tel. kom. 762-110-315.
Sprzedam prosięta, 11+13, tel. kom.
662-106-947.
Byczek, 75 kg, 1.100 zł, tel. kom.
502-095-748.
Sprzedam jałówkę, krowę,
wycielenie grudzień., tel. kom.
514-530-282.
Sprzedam krowę cielną, tel. kom.
783-203-885.
Sprzedam 2 małe cielaki, tel. kom.
693-906-132.

Sprzedam jałówki cielne, tel. kom.
785-453-539.

Sprzedam jałówkę, Sierżniki, tel.
kom. 785-611-559.

Sprzedam jałówkę hodowlaną pod
oceną, wycielenie 9 grudnia, tel. kom.
721-085-095.

Sprzedam 3 jałówki roczne, kozy
mleczne, tel. kom. 786-863-476.

Słoma baloty, tel. kom. 739-592-991.

wysłotki buraczane, transport, tel.
kom. 600-820-374.

Sprzedam drzewka wiśni, czereśni,
tel. kom. 698-649-532.

Kupię cielaki, tel. kom. 888-953-006.

Sprzedam pszenżyto 15 t, tel. kom.
668-347-212.

Sprzedam słomę w kostkach, tel.
kom. 605-624-802.

Sadzonki aronii sprzedam, tel. kom.
605-090-155.

Kupię byczki mieszańce, 15 zł/kg,
tel. kom. 883-806-661.

Siano w balotach, sprzedam, tel.
kom. 726-121-861.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
515-291-402.

Orzechy włoskie, okolice Głowna,
tel. kom. 693-263-571.

Sprzedam 4 krowy cielne,
Urbańszczyzna, tel. kom.
661-392-965.

Kupię byczki mięsne, mieszane do
400 kg, tel. kom. 603-802-304.

Wysłodki mokre, z dowozem, tel.
kom. 665-083-892.

Sprzedam ziemniaki: irga, Lord, tel.
kom. 667-566-276.

Sprzedam słomę, duży balot, 5 zł,
tel. kom. 692-287-672.

Sprzedam krowę, wycielenie
grudzień, tel. (46) 838-67-22.

ReKLAMA

Jałówka wysokocielna, termin 14.12,
tel. kom. 603-871-132, 880-918-256.

Sprzedam jałówkę, termin
wycielenia 7 grudnia, tel. kom.
783-132-711.

Pszenżyto 7 ton, jęczmień 20 ton,
zduny, tel. kom. 602-123-360.

Kupię cielaki do dalszego chowu,
tel. kom. 609-562-159.

Sprzedam jałówkę hodowlana,
wycielenie 01.01.2015, tel. kom.
512-348-128.

Jałówka na ocieleniu HF, wycielenie:
grudzień, tel. kom. 690-427-815.

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

Skup bydła, koni, tel. kom.
604-267-833.

Sprzedam jałówke na wycielenie,
termin 18.12.2015, tel. kom.
609-514-291.

Słoma w kostkach; łubin dalbor, tel.
kom. 722-152-794.

Sprzedam dynie i marchew na
paszę, tel. kom. 602-175-570.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
517-441-538.

Prosięta 8 sztuk, okolice Kiernozi,
tel. kom. 669-278-614.

Sprzedam krowę wysokocielną,
termin wycielenia 04.12.2015, tel. kom.
691-418-421.

Jałówki cielne i pod zacielenie, tel.
kom. 503-163-721.
Sprzedam prosiaki, 50 szt, tel. kom.
798-906-448.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
513-985-946.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
tel. kom. 536-864-945.
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Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
723-958-499.
Krowa wysokocielna po pierwszym
cielaku, likwidacja stada, tel. kom.
880-877-582.
Sprzedam jałówkę cielną, tel. kom.
609-423-917.
Sprzedam 2 byczki biało-czarne
o wadze 50 i 200 kg, tel. kom.
660-702-548.
Sprzedam knurka rasy
HAMxPieTRen z papierami, wysokie
parametry, tel. kom. 663-063-208.
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Opryskiwacz polowy,
zawieszany 815; pług 3-skibowy,
obrotowy- stan maszyn idealny,
tel. kom. 697-941-558.
Brona talerzowa Unia cut 3.9
m, 2012 rok.; rozrzutnik 2-osiowy;
sadzarka do warzyw Krukowiak, tel.
kom. 733-193-968.
zetor 5211, 1988r., stan dobry, tel.
kom. 693-322-719.
zetor 6245, tel. kom. 727-266-378.

Byczek mięsny, tel. kom.
692-101-976.

Sprzedam agregat uprawowy 2,40
metra, sadzarkę do ziemniaków,
czeską, rozsiewacz nawozu 400 litrów,
sortownik do ziemniaków, tel. kom.
880-877-722.

Prosiaki mięsne, tel. kom.
696-565-452.

Mieszalnik 2-tonowy, śrutownik, tel.
kom. 606-989-475.

maszyny

Sprzedam pług zagonowy
4-skibowy, tel. kom. 697-689-881.

Tur do Farmera, udźwig 1600 kg,
pasuje do Belarusa, MTz,
tel. kom. 609-843-635.

Spawarka, własnej roboty, tel. kom.
693-036-572.

ciągnik c328, tel. kom.
570-598-480.

Sprzedam kombajn Bizon, 1987
rok, stan bdb, tel. kom. 501-007-298.

Pokosówka e-303, tel. kom.
665-103-042.

Głębosz 1-zębny, tel. kom.
692-199-818.

Pług 3-skibowy, tel. kom.
661-192-415.
Sprzedam prasę rolującą warfama
2002 r., tel. kom. 792-235-440.
Pługi Kverneland, zagonowe,
obrotowe, zabezpieczenia, tel. kom.
601-272-521.

Pług 3-skibowy grudziądzki, ładny,
tel. kom. 664-493-522.
Sprzedam siewnik poznaniak 3 m,
1996 rok, koła od Stara 66, części do
330i MF, tel. (24) 282-21-29, tel. kom.
662-944-909.
Sprzedam przyczepę 6 t, tel. kom.
609-562-159.

Rozsiewacz nawozu, Amazone, tel.
kom. 601-272-521.

Rozrzutnik obornika 2-osiowy, tel.
kom. 669-945-567.

waga samochodowa 25 t,
tel. kom. 600-820-374.

Sprzedam dłużyce do bel, tel. kom.
880-727-303.

Tur 3’ do c-360, tel. kom.
600-820-374.

Mieszalnik pasz Bin z wagą
elektroniczną, śrutownik ssącotłoczący bijakowy Bin, tel. kom. 660096-236, 660-181-910.

Stół do rzepaku 5,10 claas, tel. kom.
600-820-374.
Kabina sokółka do c-360, tel. kom.
600-820-374.
Beczka asenizacyjna ocynk,
2.500 l; przetrząsaczo-zgrabiarka 7’,
tel. kom. 795-155-105.
Bielarka, siewnik składak,
dmuchawy zbożowe, tel. kom.
692-101-989.
Sprzedam śrutownik 11 kw, tel.
kom. 605-624-802.
Rębak do gałęzi, tel. kom.
500-262-573.

ReKLAMA

Bizon zO-56, 1990 rok, stan bdb.,
tel. kom. 500-204-628.
Pług 4-skibowy, obrotowy, niemeyer,
tel. kom. 600-822-089.
zetor Fortera 11441, 2003 rok,
prasa claas Variant 280, tel. kom.
600-822-089.
Przetrząsarka karuzelowa claas,
hydraulicznie rozkładana, tel. kom.
600-822-089.
Przetrząsacz do siana Kuhn, szer.
robocza 4,6 m; agregat uprawowy,
szer. 2,1 m., tel. kom. 692-372-747.

dwukółka ciągnikowa, tel. kom.
781-192-860.
Agregat uprawowy 2,10 m, tel. kom.
724-551-112.
Gruber Brodnica 5 łap, talerze i wał,
tel. kom. 724-551-112.
Agregat przysiewny 6 m., 7.000 zł,
tel. kom. 696-736-701.
Prądnica ciągnikowa 20Kw, tel.
kom. 691-033-754.
Rozrzutnik 2-osiowy; wentylator
opryskiwacza sadowniczego, tel. kom.
530-706-606.
c-330, 1983 rok, stan bdb,
606-357-786.
Rębak do gałęzi, 668594262.
Brony 5; śrutownik Bąk; pługi, tel.
kom. 530-930-104.
Sprzedam siewnik poznaniak, tel.
kom. 508-283-270.
deutz Fahr Agrotron, 265 KM, 2007
rok; deuzt Fahr Agroton 150, 2005
rok; John deere 7530, 2008 rok, 200
KM, tel. kom. 608-420-169.

Sprzedam ładowarkę teleskopową
John deere, 1996 rok, tel. kom.
660-790-868.
Bielarka, siewnik składak,
dmuchawy zbożowe, tel. kom.
692-101-989.
Rozrzutnik w oryginale, stan bdb,
tel. kom. 691-666-967.
Glebogryzarka grudziądz 1.60 m,
tel. kom. 724-551-112.
Przyczepka 1-osiowa, 5.10/2.40, tel.
kom. 509-323-342.
ciągnik c-360, 1987 rok, tel. kom.
509-323-342.
Zetor 52-13 VR, stan idealny, tel.
kom. 535-307-649.
ciągnik c-360, tel. (24) 277-96-85.
Agregat uprawowo-siewny 2.7, tel.
kom. 663-675-149.
Przyczepa 4.5 tony,
opryskiwacz 400 litrów, tel. kom.
795-629-994.

Ładowacze czołowe oraz pługi
do śniegu do ciągnika: c-330,c-360,
T-25, 3512. Hydrauliczne lub na linkę,
tel. kom. 608-128-670.
Sprzedam zgrabiarkę do siana
5-gwiazdową; lode do zielonki, mało
używaną.

inne
Obornik z dowozem, tel. kom.
601-630-882.
wysłodka buraczana, tel. kom.
513-072-182.
Sprzedam skrzynię do orkana;
agregat uprawowo-siewny Famarol 3
m; opryskiwacz Pilmet 1000 l, tel. kom.
660-408-769.
Sprzedam zbiornik 320 litrów, tel.
(46) 838-20-88.
Basen do mleka 900 litrów, tel. kom.
668-937-581.
Basen na mleko Alfa Lawal 350 l,
tel. kom. 669-303-235.

Ursus 4514, 1994 rok, tel. kom.
535-299-227.

dojarka przewodowa, tel. kom.
608-591-942.

Rozrzutnik obornika 6 ton
na tandemie, 2000 rok; cyklop, nowy
typ, 1989 rok, stan bdb; gruber 6
łap Kos Unia 2007 rok, tel. kom.
699-917-956.

Opony 12.0-18, 4 sztuki, 10.5/80-18,
2 sztuki, tel. kom. 502-363-102.

Pługi obrotowe „Lemken”
3-skibowe, na zabezpieczeniach;
brona wirowa Amazone 301, 1998
rok, sprowadzone z niemiec, tel. kom.
692-601-689.

ciągnik new Holland Td-5050, 95
KM, 2012 rok, 733-174-409.

Młóto browarne, żużel, tel. kom.
600-323-947.

Sprzedam wóz platforma, tel. kom.
513-184-091.

Fendt 514, 1996 rok; Fendt 308 ci,
2008 rok, sprowadzane z niemiec, tel.
kom. 692-601-689.

części używane do c-328, c-330,
c-360, c-380, c-355, MTz, T-25
władimirec, tel. kom. 880-353-819.

Sprzedam basen 400 l, delawell,
2002 rok, i właściciel, tel. kom.
695-911-432.

Ładowacze czołowe do: Fendta,
case, deutz Fahr, new Holland,
Massey Fergusson, tel. kom.
608-420-169.

imadło i rozrusznik T-25, tel. kom.
785-266-409.

zetor 10641 Fronterra 2008 rok, tel.
kom. 692-601-689.
Ładowarka Paus łamana z
obrotowym ramieniem, 1994 rok, tel.
kom. 692-601-689.

Prasa belująca welger 435, 2009
rok, pełne wyposażenie; zgrabiarka
Krone KS, 3.50-10, tel. kom.
608-420-169.
new Holland Tn60dA, 2005 rok,
Landini Globus 68 KM, 2000 rok, tel.
kom. 608-420-169.
Fend Vario 716, 2002 rok; Fend
Vario 813, 2004 rok; Fendt Vario 924,
2006 rok; Fendt Vario 712, 2006 rok;,
tel. kom. 692-601-689.
Prasa rolująca John deere 550,
1999 rok, szeroki podbierak,
tel. (46) 835-23-23,
tel. kom. 530-672178.

Agregat uprawowy Unia, 3.7 m,
składany hydraulicznie, tel. kom.
606-944-167.
Przetrząsarko-zgrabiarka
7-gwiazdowa, tel. kom. 724-115-912.
Sprzedam kombajn do porzeczki
Arek 3, tel. kom. 697-342-902.
śrutownik ssąco-tłoczący zupttor,
2012 rok, tel. kom. 506-178-432.
Sprzedam ładowarkę na tył
ciągnika łyżka + widły, tel. kom.
607-325-906.
ciągnik zetor Major, prasa
warfama, Metal-Fach, John deere,
przyczepa do bel, kosiarka, tel. kom.
608-128-670.

Ruszty betonowe dla trzody 110/48,
70szt, tel. kom. 664-929-197.

Basen na mleko 320 l, tel. kom.
533-193-758.
dojarka Alfa, tel. kom. 509-323-342.
Pompa do gnojownicy, tel. kom.
509-323-342.
Sprzedam obornik, tel. kom.
781-592-703.

rolnicze - usługi
Transport maszyn rolniczych,
budowlanych, tel. kom. 665-734-042.
Transport maszyn rolniczych,
budowlanych, tel. kom. 608-532-321.
Naprawa ciągników, maszyn
rolniczych i sprzętu budowlanego,
tel. kom. 510-809-025.
Przewiozę maszyny uprawowe
rolnicze, do 1,5 t, tel. kom.
508-694-817.
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zrobię bramy do stodoły, garażu,
obory oraz ogrodzenia, tel. kom.
505-928-735.
wykonuję kosiarki sadownicze, tel.
(46) 832-14-57, tel. kom. 513-666-808.
Rozliczenia VAT rolników, tel.
kom. 508-191-628.

zwierzęta
sprzedaż
Gołębie pawiki, różne kolory, tel.
kom. 660-842-007.
Owczarek niemiecki, szczenięta, tel.
kom. 507-046-414.
indyki, perliczki, tel. kom.
603-708-043.
Sznaucery mini, 12-tygodniowe, tel.
kom. 504-010-956.
Papugi i inny drób ozdobny, tel.
kom. 726-121-861.
Ogierek rasy Fiord, tel. kom.
724-825-640.
Owczarki niemieckie,
10-tygodniowe, tel. kom. 667-719-222.
Owczarek wilczasty suka 2-letnia
rodowód, tel. kom. 783-662-956.
Owczarki niemieckie, tel. kom.
693-138-330.
Sprzedam yorka rocznego, tel. kom.
502-436-234.
Sprzedam szczeniaki sznaucer
miniaturka, tel. kom. 604-156-020.
Sprzedam gołębie pocztowe,
obrączkowane - tanio, tel.
(24)285-43-63.
Owczarki niemieckie długowłose,
tel. kom. 668-852-130.
Koziołek młody, tel. kom.
693-172-904.
Gołębie srokę łowicką i srebrniaki,
tel. kom. 698-972-112.
Sprzedam jamniki, teriery, tel. kom.
721-609-382.
Sprzedam szczenięta owczarka
niemieckiego- dlugowłosy, tel. kom.
885-353-501.

inne
Oddam szczeniaki, Bobrowniki, tel.
kom. 692-547-746 667-133-738.
Oddam kotki,
tel. kom. 505-866-202.
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Kultura
Zgierz | Sukces uczennic z Mąkolic

RZUT OKIEM | SOBOTA w SzKOLe

Natalia i Sandra – ich głosy
docenili jurorzy „Cantusa”
Trofeum za drugie
miejsce oraz wyróżnienie
przywiozły ze sobą
uczennice Zespołu Szkół
Publicznych
w Mąkolicach
z II Festiwalu Wokalnego
Dzieci i Młodzieży
„Cantus”.
Festiwal o zasięgu wojewódzkim odbył się w Zgierzu 6 listopada, a jego organizatorem był
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Zespół Szkół
Publicznych w Mąkolicach już
po raz drugi wziął w nim udział.
W ubiegłym roku wyróżnienie otrzymała Natalia Dałek,

Warsztaty dekupażu. Deski,
słoiki, doniczki, szkatułki,
butelki, wazony ozdabiali
w technice dekupażu uczestnicy
zajęć artystycznych, jakie
w zespole Szkół w Popowie
Głowieńskim zorganizowano
w sobotę, 15 listopada. warsztaty
dekupażu poprowadziła
nauczycielka plastyki Agnieszka
wołowiec-Olesińska. Uczniowie
krok po kroku zapoznawali się
z ciekawą techniką, sami dobierali
wzory do dekoracji. na koniec,
zadowoleni ze swoich prac,
deklarowali, że i chętnie wzięliby
udział w kolejnych podobnych
zajęciach. oprac. ewr

zeSPóŁ SzKóŁ w POPOwie GŁOwieńSKiM

wówczas uczennica klasy V.
W tym roku szkołę reprezentowały dwie młode wokalistki
z kl. VI: wspomniana Natalia
Dałek i Sandra Mitek. Tym razem sukces był podwójny, gdyż
Natalia zajęła II miejsce, a Sandra otrzymała wyróżnienie.
Każda z dziewcząt wykonała po dwie piosenki. Natalia zaśpiewała przebój Adele „Rolling in the deep” oraz balladę
„Do kołyski” z repertuaru grupy Dżem. Sandra natomiast wykonała „Gołębi song” Seweryna
Krajewskiego oraz „Przyjdzie
taki dzień” Kasi Popowskiej.
Uczennice do festiwalu przygotował nauczyciel muzyki Dominik Błaszczyk. Gratulujemy!
oprac. ewr

Stryków | Ośrodek Kultury i Rekreacji

Zespoły i soliści zaśpiewali po raz trzynasty

wujemy się do takiego festiwalu
mniej więcej dwa miesiące. Piosenkę zazwyczaj wybiera nam
pani, ale my też możemy wybrać. Najpierw uczymy się tekstu, potem pani nam puszcza
i śpiewamy. W festiwalach bierzemy udział mniej więcej 2 razy
w roku.
13-15 lat
W grupie wiekowej 13-15 lat
wśród solistów wygrała domaniewiczanka Patrycja Jakubiak.
Drugie miejsce przyznano Julii
Czapce z MDK w Ozorkowie.
Trzecie miejsce, równorzędne,

Patrycja Jakubiak

JAKUB LenART

JAKUB LenART

Zespół Sposób na Nudę ze zgierza.

JAKUB LenART

10-12 lat
W kategorii 10-12 lat za najlepszą solistkę uznano Weronikę
Bednarek ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi
w Ozorkowie. Drugi stopień podium przypadł Ewie Jagusiak ze
Szkoły Podstawowej w Dobrej,
zaś trzeci Dominice Młodziak
(SP z oddziałami integracyjnymi
w Ozorkowie).
Zespoły wokalne rywalizowały w grupie wiekowej 10-12 lat.
Za najlepszy uznano Sposób na
Nudę z Młodzieżowego Domu
Kultury w Zgierzu. Drugą na-

7-9 lat
W kategorii 7-9 lat wśród solistów triumfował Paweł Szymański z Aleksandrowa Łódzkiego,
reprezentujący Łódzki Dom Kultury. Drugą nagrodę przyznano
Amelii Jaworowskiej ze Szkoły
Podstawowej nr 5 w Ozorkowie,
zaś trzecią jej szkolnej koleżance
Iwonie Kosik.
Wśród zespołów wokalnych
w tej grupie wiekowej przyznano

Malwina Wojciechowska

grodę otrzymało Marcato z SP 5
w Ozorkowie. Pozostałych nagród nie przyznano.
Sposób na Nudę istnieje już
od 1996 roku. Ma już na swoim
koncie także kilka płyt ze swoimi piosenkami. – Musimy każdy
element dopracować – opowiada Ola Rogalska, która w zespole
jest od kilku lat. – Jak jedna osoba śpiewa niewyraźnie, to powtarzamy cały fragment, a nie tylko
jedno słowo. Nagrywamy przez
jeden dzień. Jest bardzo wesoło.
Na płycie jest 10 piosenek. Są to
piosenki autorskie, przygotowane
w Młodzieżowym Domu Kultury.
Teksty pisze opiekunka zespołu
Monika Sikora. Muzykę przygotowują Piotr Adamus i Przemysław Kuczyński. Aranżacjami zajmują się m.in. Paweł Niewiadomy
i Krzysztof Ciszewski.
Skład zespołu wymienia się co
jakiś czas. Dziś tworzą go: Ola
Rogalska, Natalia Wasiak, Weronika Wiśniewska, Anna Szymańska, Aleksandra Bartniak
i Jan Rutkowski. – Śpiewaliśmy
„Koncert Jesienny” – opowiadają
członkowie zespołu. – Przygoto-

dwie nagrody. Pierwsze miejsce
zespołowi Piano, zaś trzecie Sportowemu Trio (oba z SP 5 w Ozorkowie).
– Śpiewam już rok – opowiedział nam ośmioletni Paweł Szymański. – Lubię śpiewać, bo
zdobywa się różne nagrody i po
prostu fajnie jest tak śpiewać. Bardzo często występuję na różnych
festiwalach. To już dla mnie druga taka nagroda (...). Moim ulubionym wokalistą jest Grzegorz
Hyży.

W rywalizacji zespołów i solistów wzięli w tym roku uczestnicy
m.in. z Aleksandrowa Łódzkiego,
Leśmierza, Głowna, Strykowa,
Łodzi, Mąkolic, Ozorkowa, Łowicza, Solcy Wielkiej czy też Zgierza.
Rywalizacji młodych muzyków
przyglądali się i oceniali: Aleksandra Henkiel-Jachowicz (aktorka,
piosenkarka, dyrygentka, nauczyciel emisji głosu), Rafał Tomczyk
(artysta estradowy, autor piosenek,
pedagog muzyczny) oraz Michał
Karkusiński (zawodowy muzyk,
grający na instrumentach klawiszowych, organizator festiwalu
Rockowanie).

JAKUB LenART

Ponad 150 uczestników wzięło udział w XIII Przeglądzie Konkursowym
Młodzieżowych Zespołów Wokalnych i Solistów, organizowanym
21 listopada przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strykowie.
Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia.

Paweł Szymański w pamiątkowym zdjęciu z jurorami.

zajęły: ćwicząca w ŁOK głownianka Malwina Wojciechowska
oraz reprezentantka Pałacu Młodzieży w Łodzi Marta Pilich.
Jurorzy wyróżnili także Annę
Gończar z Miejskiego Ośrodka
Kultury w Ozorkowie.
Wśród zespołów w tej grupie wiekowej przyznano jedynie trzecie miejsce dla Cantabile
z Gimnazjum nr 1 w Zgierzu.
Zwycięstwo Patrycji Jakubiak,
podopiecznej znanej doskonale
w środowisku Kariny Sędkowskiej-Staszewskiej, przyniosło wykonanie piosenki „Matulu, matulu” z repertuaru Hanki Wójciak.
– Szukałam na ten występ piosenki w internecie, nie miałam pomysłu – opowiada o swoim wyborze
domaniewiczanka. – Szukałam jakiegoś nawiązania do folku. Moja
siostra występuje w Zespole Pieśni i Tańca Kalina Domaniewice i chciałam coś w tym klimacie
znaleźć. (...) Bardzo mi się spodobała ta piosenka i zaczęłam się jej
uczyć. Uczyłam się około miesiąca (...). Starałam się wyrazić uczucie w tej piosence.
Patrycja często występuje na
festiwalach i przywozi z nich nagrody za zajęcie najwyższych
miejsc. Przyznaje jednak, że miała chwile zwątpienia. – Śpiewam
mniej więcej od 2,5 roku – opowiada. – Miałam przerwę w śpie-

waniu. Jak byłam mała, bardzo
mało zdobywałam nagród i trochę się zraziłam. Później powróciłam do śpiewania.
W czołówce lokalnych młodych solistek od lat jest także
głownianka Malwina Wojciechowska, również ćwicząca z
Kariną Sędkowską-Staszewską.
W Strykowie śpiewająca od
czwartej klasy szkoły podstawowej (dziś uczy się w drugiej klasie
gimnazjum) Malwina wykonała trudną, liryczną piosenkę „Jestem chora” z repertuaru Doroty
Osińskiej. – Jest to utwór, który bardzo lubię – mówi. – Moje
ulubione utwory to są właśnie takie utwory liryczne. Rzadko są to
jakieś wesołe piosenki, no chyba, że festiwal jest np. w tematyce turystycznej, to jednak trzeba
przygotować coś innego. Tę piosenkę już gdzieniegdzie śpiewałam. Taki utwór w miesiąc przygotowuje się perfekcyjnie, ale
w dwa tygodnie też da radę. Jeśli się śpiewa kilka razy w tygodniu, to spokojnie można się wyrobić.
Malwinę zapytaliśmy również
o ocenę poziomu strykowskiego przeglądu w swojej kategorii
wiekowej. – Jest wiele osób, po
których widać, że mają technikę
w śpiewaniu – ocenia. – Osoba,
która śpiewa już parę lat, widzi
różnicę. Ogólnie, w porównaniu
z tamtym rokiem, oceniam poziom wysoko.
Powyżej 16 lat
W kategorii solistów powyżej 16. roku życia pierwszą nagrodę otrzymała Jolanta Górska
z Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach. Jurorzy przyznali także
dwa równorzędne trzecie miejsca: Klaudii Szewczyk z MDK
Aleksandrów Łódzki oraz Milenie Kiełtyk z Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr w Łodzi. Wyróżniono także Joannę Kotowską i Małgorzatę Frontczak, obie
z MDK Aleksandrów Łódzki.
W tej kategorii wiekowej nie zgłosił się żaden zespół.
kl
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Aktualności
Głowno | Kontrowersje wokół postępowania katechety w SP 1

Co się działo na lekcji religii w „Jedynce”?
Oskarżenia dotyczą rzekomego znęcania się psychicznego
i fizycznego nad dziećmi, są więc
bardzo poważne. Nie wszyscy jednak wierzą w winę duchownego,
spora grupa rodziców go broni,
podkreślając, że dzieci go bardzo
lubią.
W sprawie tego typu bardzo
łatwo o wydanie przedwczesnego wyroku. Od ich wydawania są
jednak sądy, a od udowadniania
winy policja czy prokuratura. My
ograniczymy się do przedstawienia sytuacji, opinii zaangażowanych w tej sprawie stron, bez dodatkowego komentarza.
Co zarzuca się
księdzu?
Jak poinformowali nas rodzice
dzieci uczących się w jednej z klas
drugich, w których nauczycielem
religii jest ksiądz, a nie świecki
katecheta, mniej więcej od połowy września dzieci miały sygnalizować im, że na lekcjach dochodzi do bulwersujących sytuacji.
Ksiądz katecheta miał bowiem
m.in. szarpać dzieci za uszy i włosy, przyciskać głowy niektórych
uczniów do ławki, wciskać pięść
w głowę czy też dawać im klapsy.
Miał to tłumaczyć tym, że dzieci
są bardzo niegrzeczne, a on może
je karcić jak rodzic.
Rodziców zaniepokoiły też informacje o zabawach, jakie miał
dzieciom urządzać katecheta.
W czasie gry w tzw. głuchy telefon miały wychodzić hasła z takimi słowami jak „seks”. Jeszcze większe kontrowersje budziła
zabawa w tzw. myjnię. Polegać
miała ona na tym, że ustawione
w dwóch rzędach naprzeciwko
siebie dzieci „myją się” na sucho
wzajemnie, dotykając po całym
ciele. Ksiądz miał nie brać w tej
zabawie udziału, ale ją obserwować.

Niektórzy rodzice
żądają zmiany
Rodzice mają w tej sprawie pretensje do wychowawcy o to, że
pomimo dobiegających do niej
informacji o niepokojących zdarzeniach na religii, nie zareagowała. Dopiero pod koniec października, po naciskach, zgłosiła sprawę
dyrektorowi.
Dyrektor SP 1 Adam Kubiak
miał tłumaczyć rodzicom, że ma
w tej sprawie związane ręce, dopóki nie dostanie pisma. Trzeba
tu dodać, że katechetę do danej
szkoły deleguje proboszcz parafii.
Jeśli kandydat ma wymagane dokumenty uprawniające do pracy
z dziećmi, a także nie jest notowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, dyrektor placówki nie ma
praktycznie możliwości nie przyjęcia katechety.
Rzeczone pismo wpłynęło
w poniedziałek, 9 listopada. Rodzice wnioskowali w nim, w związku
z tym, że miało na lekcjach dochodzić do „przemocy fizycznej i psychicznej”, o zmianę katechety.
Do czasu rozwiązania sprawy
rodzice chcieli, aby ich dzieci nie
miały zajęć z księdzem. Wymogli też, aby na lekcji był obecny
szkolny pedagog. Jak się okazało,
na wtorkowej lekcji pedagog pojawił się, ale z piętnastominutowym
opóźnieniem. Część rodziców
przed religią zabrała swoje dzieci.
W piątek lekcji religii z księdzem
już nie było.
Spotkanie rodziców
z dyrektorem
W ten sam piątek, 15 listopada, w szkole doszło do spotkania
rodziców z dyrekcją oraz wychowawcą. Dyrektor Adam Kubiak
poinformował na nim, że w sprawie katechety rozmawiał z proboszczem parafii św. Jakuba
Apostoła w Głownie, ks. dr Sta-

Stryków | Pokłosie sierpniowej sesji RM

Scysja sołtys-radny
zakończy się w sądzie
dokończenie ze str. 11

– Czy sołtysi są również funkcjonariuszami publicznymi, bo jeżeli tak, to ja uważam, że też miałam prawo zwrócić się z prośbą do
rady i burmistrza o to, żeby ten kawałek miejsca udostępnił. Mnie
się wydaje, że wystąpiłam w dobrej sprawie, żeby pomóc tym ludziom, bo to są ludzie najsłabsi
– wyjaśniała Bożena Sobierajska.
Powiedziała ona też, że jej zdaniem radny Bogdan Walczak uważa sołtysów za „innych ludzi”, czemu wyraz zdarzało mu się dawać
na sesjach 2-3 lata temu w pogardliwych słowach o „słomie wystającej z butów” i „pracy przy gnoju” kierowanych właśnie do nich.
Sprawa budzi emocje. Na poniedziałkowej sesji wiceprzewod-

niczący rady Grzegorz Kozłowski
kilkakrotnie używał dzwonka do
rozdzielenia wchodzących sobie
w słowo sołtys i radnego. Ten ostatni przypominał sołtys, żeby liczyła
się ze słowami i pytał, czy w wyniku jego sierpniowej interwencji
otrzymała mandat, bo skoro nie, to
świadczyłoby o tym, że jej pretensje były na wyrost.
Z kolei sołtys Sobierajska pytała radnego, czy wie, że istnieje
prawo o wolnym handlu, na podstawie którego rolnik może sprzedawać swoje produkty – jak to
zinterpretowała sołtys – wszystkie
i wszędzie. W odpowiedzi usłyszała od radnego, że według niego,
jajka może ona sprzedawać nawet
pod urzędem... Kto w tym sporze
ma rację? Rozstrzygnie sąd.
ljs

nisławem Banachem. Ustalono,
że umowa katechety ze szkołą zostanie rozwiązana za porozumieniem stron.
To wzbudziło kontrowersje.
Rodzice dziwili się, że księdza nie
zwolniono dyscyplinarnie. Dyrektor tłumaczył im, że rozwiązanie za porozumieniem stron było
szybszym rozwiązaniem. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego dzieci musiałyby zostać przesłuchane w obecności psychologa
(z sali padały głosy, że rodzice nie
mieliby nic przeciwko). Cała procedura trwałaby dłużej.
Na spotkaniu wyszło także na
jaw, że sygnały o niepokojących
zachowaniach napływały już od
uczniów z obecnych klas trzecich
w zeszłym roku, jednak zostały
wówczas zbagatelizowane przez
wychowawcę klasy, który nie
zgłosił sprawy dalej.
Rodzice nie kryli również niezadowolenia, z ich zdaniem
opieszałej reakcji wychowawcy
i dyrekcji już po napłynięciu tegorocznych zgłoszeń. Jak usłyszeliśmy po spotkaniu od jednej z matek, część rodziców oczekiwała,
że ze strony dyrekcji i wychowawcy padnie słowo „przepraszam”.

Co na to
dyrekcja szkoły
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Adam Kubiak uważa,
że zrobił co mógł. W rozmowie
z Wieściami dyrektor przyznał,
że do niego nie należy weryfikowanie informacji, o których mówili rodzice. – Nie jestem ani policjantem, ani prokuratorem i nie
mogę stwierdzać, czy tak, czy nie
(w kontekście tego czy dochodziło do nieodpowiednich zachowań – przyp. red.) – mówi
Adam Kubiak. – (...) Nie mam do
tego narzędzi. Najszybszym krokiem, żeby nawet nie domniemywać, czy dojdzie do takich rzeczy
w przyszłości, jest oczywiście rozstanie z pracownikiem, mam tu na
myśli księdza. I tak to się stało.
Dyrekcja szkoły zaprzecza, jakoby miała od połowy września
informacje o niepokojących zda-

rzeniach na religii. Jak wyjaśnia
wicedyrektor Iwona Pełka, wpłynęło jedno zgłoszenie o „nieodpowiednim zdyscyplinowaniu”
ucznia.
Dyrektor Adam Kubiak przyznaje, że otrzymał na przełomie
października i listopada zgłoszenie telefoniczne od jednego rodzica i przeprowadził w tej sprawie rozmowę z księdzem. Później
wpłynęło już wspomniane wcześniej pismo. Od tego momentu
sprawa nabrała tempa.
– Dla mnie, chyba dla nikogo, nie jest to przyjemna sprawa
– konkluduje dyrektor Kubiak.
– Nie ma co jednak odwracać się
plecami i trzeba było zmierzyć się
z problemem. Przez te kilka dni
zrobiliśmy naprawdę dużo, doszliśmy do jakiegoś rozwiązania.
(...) Jesteśmy organizmem żywym
i zawsze gdzieś coś może się zdarzyć. (...) Natomiast chcemy być
mądrzejsi doświadczeniem i jeśli
coś takiego się stało, to po wyjaśnieniu okoliczności pomyślimy,
jak może wcześniej przeciwdziałać, może być czujniejszym.
Ksiądz: prawda
się sama obroni
Ksiądz przebywa obecnie na
rekolekcjach. W rozmowie telefonicznej do sprawy nie chciał się
odnosić. – Nie mam nic na swoją obronę, ani nie zamierzam się
bronić, bo prawda się sama obroni
– powiedział nam. – Nie mam nic
więcej w tej sprawie do dodania.
Bardziej skory do rozmowy był
proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła, ks. dr Stanisław Banach. Dowiedzieliśmy się od niego, że definitywne stanowisko w sprawie
księdza katechety zostanie podjęte po rozmowie z biskupem łowickim Andrzejem Franciszkiem
Dziubą. Do takiego spotkania ma
dojść w tym tygodniu. Dopiero po
nim ma się okazać, czy katecheta
zgodzi się na rozwiązanie umowy
za porozumieniem stron.
Ksiądz Banach nie kryje zaskoczenia całą sytuacją. – Jestem
zdumiony w największym stopniu tymi rewelacjami – mówi

proboszcz parafii św. Jakuba.
– (...) Ksiądz jest niezwykle pracowitym duszpasterzem. Obserwowałem kiedyś, idąc z nim do szkoły, jak po wejściu zaraz otoczył go
cały wieniec dzieci, który biegł do
niego jak do serdecznego człowieka. Ksiądz jest takim człowiekiem.
Pytany o informacje napływające od rodziców, proboszcz Banach
przyznał, że ksiądz opowiedział
mu, że kiedyś jedna z uczennic
schowała się pod ławką i nie chciała wyjść i być może wówczas dał
jej klapsa. Ksiądz katecheta przyznał się również do zorganizowania zabawy w myjnię, podkreślając, że nie brał w niej udziału.
Możliwe jednak, że mogła ona zostać opacznie odebrana.
Ksiądz Stanisław Banach w rozmowie z nami przyznał, że słyszał
o tym, iż dzieci z klasy drugiej różnią się pod względem zachowania
od obecnych klas trzecich i są „wyjątkowo trudne”, część wymaga
kontaktu z psychologiem. Zwrócił też uwagę na to, że dzieci, które
w przyszłym roku będą przyjmować komunię świętą, rzadko bywają obecne na mszach.
Proboszcz Banach dziwi się,
że tej sprawie nadano rozgłos,
wcześniej nie rozmawiając o niej
bezpośrednio z nim, czy z księdzem katechetą (rodzice twierdzą,
że zapraszali tego drugiego na
wspomniane wcześniej spotkanie
– przyp. red.).
– Cała ta sprawa jest dla mnie
i dla księdza absolutnym zaskoczeniem – kończy proboszcz Banach. – Jak cios nożem.

ne oskarżenia, próbują wymusić
korzystne dla siebie decyzje na
urzędniku państwowym, jakim
jest dyrektor szkoły”.
Rodzice trzecioklasistów uważają, że na księdza wydano wyrok
zanim zdołano dojść do prawdy.
O katechecie, który przez cały zeszły rok uczył ich dzieci, przygotowywał do komunii, niektóre są
ministrantami, inne były na wyjeździe organizowanym przez księdza, mają jak najlepsze zdanie.
– Ksiądz ma taki sposób bycia, że
tu czasem kogoś szturchnie, tu pogłaszcze po głowie – mówił jeden
z ojców. – (...) Myślę, że nawet jeślibyśmy te dzieci z klasy (drugiej
– przyp. red.) wprowadzili tutaj na
zajęcia z księdzem, większość byłaby przeszczęśliwa.
– Jak ksiądz zaprasza dzieci na
środek w czasie mszy, żeby mówić dla nich kazanie, to dzieci
z ławek wybiegają – opowiada
jedna z mam. – Odkąd mieszkam
w Głownie, nie widziałam tylu
dzieci na mszy w kościele o 12.00.
Rodzice dodają też, że w klasie drugiej dzieci zachowywały
się źle, wchodziły pod ławkę, nie
okazywały szacunku prowadzącemu zajęcia, nawet miały przyklejać sobie do rozporka obrazki o treści religijnej. Z sali padały
też głosy, że klaps, nawet jeśli się
zdarzył, nie może być traktowany
jako znęcanie się fizyczne.
Rodzice mają również pretensje, że nie zostali zaproszeni na
wcześniejsze spotkanie (w piątek było obecnych troje rodziców
z jednej z klas trzecich). Podejrzewają, że to z powodu tego, iż zostali odebrani jako ci, którzy będą
bronić księdza. Pojawiły się również głosy, że sprawę rozdmuchano wyjątkowo, dlatego, że chodziło o osobę duchowną.
Dyrektor Adam Kubiak, który
pojawił się po pewnym czasie na
spotkaniu, tłumaczył rodzicom,
że sam nie jest w stanie zweryfikować informacji w tej sprawie,
będzie się posiłkował odpowiednimi służbami. Sprawę zgłoszono
już na policję. To ona będzie wyjaśniać jej okoliczności.
kl

inni rodzice
w obronie księdza
W obronie księdza bardzo
mocno stanęli rodzice trzecioklasistów. W środę, 18 listopada,
złożyli na ręce dyrektora Adama
Kubiaka kolejne pismo. Sugerują
w nim oni, że dyrektor powinien
rozważyć zgłoszenia do prokuratury sprawy pisma złożonego
przez rodziców klas drugich, a dokładniej „podejrzenia popełnienia przestępstwa przez rodziców,
którzy poprzez fałszywe, poważ-

Stryków | Rada uchwaliła stawki na rok 2016

Bez rewolucji w przyszłorocznych podatkach
dokończenie ze str. 4
Gmina Stryków na chwilę
obecną konkretnie określonego
obszaru rewitalizacji nie posiada,
co oznacza, że w praktyce nowy
rodzaj podatku, przynajmniej na
razie, nie będzie przekładał się na
dodatkowe wpływy do budżetu
gminy.
Rada Miejska Strykowa na
niezmienionym poziomie utrzymała też stawki od środków transportu. Przed głosowaniem wątpliwości w tej w kwestii wyrażał
radny Łukasz Orłowski, który dopytywał, czy nie rozważano jednak obniżki, ponieważ on sam
zna osoby prowadzące niewielkie firmy, które rozważają przerejestrowanie swoich pojazdów do
innych gmin, ponieważ twierdzą,

LiLiAnnA JóźwiAK-STASzewSKA

Pod koniec zeszłego tygodnia do naszej redakcji
napłynęły niepokojące informacje odnośnie
sytuacji, do jakich miało dochodzić na lekcjach
religii prowadzonych przez księdza katechetę
w Szkole Podstawowej nr 1 w Głownie.

Większość nowych stawek podatków przeszła jednogłośnie, bo też
nie było o co się spierać. Rewolucyjnych podwyżek nie będzie.

że stawki w Strykowie są zbyt
wysokie.

Jak wyjaśniła skarbnik Barbara
Walak, gmina nie brała tego pod

uwagę, ponieważ ostatnie podwyżki podatku od środków transportu wprowadzane były tu 3 lata
temu. Jednocześnie zdaje sobie
ona sprawę z tego, że dochody
z tego tytułu już w ciągu bieżącego roku uszczuplą się o ponad 100
tys. zł. Przyczyna – dotychczasowy największy płatnik podatku
od środków transportu stopniowo
wyrejestrował wszystkie pojazdy z terenu gminy. Rolników nie
czekają podwyżki. Radni obniżyli
cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
z 53,75 zł do 32 zł za kwintal.
W bieżącym roku stawka ta wynosi na terenie gminy Stryków
36,80 zł. Jak wyjaśnia skarbnik
Barbara Walak, obniżka spowodowana jest suszą, która w tym roku
zdziesiątkowała uprawy rolne. ljs

44
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Niesamowity thriller
z udziałem koszykarek

Sport

Alles Basket Głowno. str. 48

Futsal | 1. kolejka i Ligi ŁoLiF

Świetne otwarcie głowieńskiej Fantazji
Piłkarze głowieńskiego teamu po niesamowicie
emocjonującym spotkaniu pokonali kandydatów
do medalu.
FaNTazja GŁowNo
NovuM PęDząCe iMaDŁa ŁowiCz

rek z bramkami wcale nie sięgnął
dna. Ostatecznie obie drużyny
zakończyły w sumie na 11 trafieniach. Na szczęście jedno więcej zaliczyli głownianie i to oni
niespodziewanie wygrali 6:5. Aż
trzy gole dla Fantazji zdobył bez
wątpienia najlepszy gracz meczu
Damian Mospinek.
wp

6 (2)
5 (1)

Bramki dla Fantazji: damian Mospinek 3 (9, 16 i 20 min.), Michał Gamla
(13 min.), dominik Tomczyk (15 min.) oraz gol samobójczy (w 10 min.).

Inauguracja nowego sezonu
Łowickiej Ligi Futsalu za nami.
Trzy ligi bardzo popularnego
w regionie ŁoLiF rozpoczęły
walkę o końcowy triumf w minioną niedzielę, 22 listopada.

Głownianie pokazali,
że w nowym sezonie
ŁoLiF zamierzają grać
tak, jak mają to
w nazwie zespołu,
z fantazją.

W gronie drużyn najwyższej
klasy rozgrywkowej KIA Open
I Ligi znalazły się Fantazja Głowno i Błękitni Dmosin.
Drużyna z Głowna już
w 1. kolejce miała przed sobą
bardzo trudne zadanie. W łowickiej hali OSiR rywalem Fantazji
był jeden z faworytów do medalu
Novum Pędzące Imadła Łowicz.
Zgodnie z planem lepiej zaczęli miejscowi, którzy w 4 min.
objęli prowadzenie. Do przerwy
to jednak głownianie mieli więcej powodów do zadowolenia,
bowiem najpierw wyrównali za
sprawą bohatera dnia Damiana
Mospinka, a chwilą później po
golu samobójczym objęli prowadzenie.

ŁOLiF, czyLi ŁOwicKA LiGA FUTSALU/FB

Fantazja: dariusz Smurzyński – dominik Tomczyk, damian Mospinek, Tomasz Florczak, Przemysław imiołek, Łukasz Kluska, Adam Gibała, Tomasz
Kret, Michał Gamla, Jakub Siatkowski.

Piłkarze Fantazji Głowno (pomarańczowe znaczniki) udanie rozpoczęli nową edycję ŁoLiF.

nie pokazali, że w nowym sezonie zamierzają grać tak, jak mają
to w nazwie drużyny, z fantazją.
Gracze Pędzących Imadeł szybko wyrównali stan meczu na 2:2,
a po chwili znów musieli odra-

Prawdziwie trzęsienie ziemi
w Łowiczu miało jednak dopiero
nadejść. To, co działo się w drugiej połowie niedzielnego spotkania Fantazji z Novum zostanie
zapamiętane na długo. Głownia-

Futsal | 1. kolejka i Ligi ŁoLiF

biać straty, gdy do siatki trafił Michał Gamla. Później kibice oglądali bramkę za bramką. Na 3:3
trafił Jarosław Walczak, ale remis
i tym razem nie utrzymał się długo. W kolejnych minutach wo-

 1. kolejka KIA Open Ligi ŁoLiF:
chińska Prulux Bis Haczykowscy
Łowicz – Renix eko Plast Łowicz
2:2 (2:2), Błękitni dmosin – zatorze zU-An Łowicz 3:3 (2:1), Bo-dach Grudze – SMS dąbkowice
5:2 (1:0), novum Pędzące imadła
Łowicz – Fantazja Głowno 5:6
(1:2), Korona wejsce – Blokersi intermarche Łowicz 2:4 (1:2), drużyna KiA Łowicka Łowicz – dach-Lux
Łowicz 3:0 (1:0).

1. Bo-dach Grudze

1

3

5-2

2. drużyna KiA Łowicka

1

3

3-0

3. Blokersi intermarche Łowicz 1

3

4-2

4. Fantazja Głowno

1

3

6-5

5. Błękitni Dmosin

1

1

3-3

6. zatorze zU-An Łowicz

1

1

3-3

7. Haczykowscy Łowicz

1

1

2-2

8. Renix eko Plast Łowicz

1

1

2-2

9. Pędzące imadła Łowicz

1

0

5-6

10. Korona wejsce

1

0

2-4

11. SMS dąbkowice

1

0

2-5

12. dach-Lux Łowicz

1

0

0-3

Tenis stołowy | 6. kolejka ii ŁLTSAiw

Błękitni Dmosin w nowej odsłonie Wspaniała pogoń graczy Koźla
Piłkarze Dmosina
od nowego sezonu
występują w KIA Open
I Lidze ŁoLiF promując
swój klub już jako
Błękitni.

LuKS KoźLe
PaŁaC MŁoDzieży ii

ŁOLiF, czyLi ŁOwicKA LiGA FUTSALU/FB

zaTorze zu-aN
BŁęKiTNi DMoSiN

Beniaminek z Koźla pod wodzą Macieja Markiewicza
coraz lepiej radzi sobie w ligowej rywalizacji.

3 (1)
3 (2)

Bramki dla Błękitnych: dawid
ślązak (8 min.), Piotr Knera (9 min.)
oraz Mateusz wardziński (w 14
min.).
Błękitni: Bartłomiej Krakowiak –
dawid ślązak, Szymon ślązak, Łukasz Bednarek, Mateusz wardziński, Bartłomiej Sibielak, Jarosław
Bąba, damian Szatan, Piotr Knera,
Grzegorz Piela.

Jako Błękitni piłkarze Dmosina występują w Łowickiej Lidze
Futsalu po raz pierwszy. Drużyna Dawida Ślązaka chce pokazać się więc z jak najlepszej
strony i na otwarcie spisała się
nieźle, remisując 3:3 z Zatorze
ZU-AN Łowicz.
Miejscowi lepiej znali halę
OSiR, ale Błękitni nic sobie
z tego nie robili. Choć gracze
Dmosina źle rozpoczęli niedzielne spotkanie to jednak dzięki trafieniom Dawida Ślązaka
i Piotr Knery wyszli na prowadzenie po pierwszej połowie.
Niestety Błękitni nie utrzymali korzystnego rezultatu do
końca, mimo że na 2 min. przed

Drużyna Błękitnych Dmosin (czerwone koszulki) była bardzo blisko
pokonania łowickich graczy zatorza zU-An.

końcem prowadzili 3:2. Bramka Patryka Woźniaka w 18
min. przesądziła jednak o remisie w tym pojedynku, który nie
krzywdzi raczej żadnej ze stron.
Inauguracja Błękitnych w nowym sezonie ŁoLiF wypadła
obiecująco, oby zespół Dmosina
podtrzymał dobrą formę w kolejnych meczach.
Warto dodać, że przed rozpoczęciem rozgrywek ŁoLiF ekipa Błękitnych Dmosin przeżyła małą rewolucję. Z drużyny
odeszli Ernest Kotlarek, Marceli Knera, Michał Piela, Grzegorz
Piela i Damian Knera. Do składu powołani zostali zawodnicy
z ekipy seniorów Błękitnych,
którzy na co dzień z powodzeniem walczą w rozgrywkach
A-klasy, gr. II. Oprócz ekipy z

Dmosina w KIA Open I Lidze
podobna sytuacja miała miejsce
w drużynie z Głowna. Fantazję
przed startem sezonu opuścili
trzej kluczowi gracze: Tomasz
Lenart, Łukasz Nagański i Przemysław Gibała. W ich miejsce
głownianie powołali takich zawodników, jak Michał Gamla
oraz juniorów Stali Głowno.
W tegorocznych rozgrywkach
KIA Open I Ligi tytułu broni
Drużyna KIA Łowicka Łowicz.
Nikt z tej drużyny nie odszedł
w porównaniu do poprzedniego
roku, natomiast mistrz wzmocnił się dodatkowo Radosławem
Domińczakiem, który wcześniej bronił barw Novum Pędzące Imadła Łowicz. KIA Łowicka także i w tym roku zapowiada
walkę o tytuł.
wp

6
4

Punkty dla Koźla: Tomasz wieteska – 3 pkt., Adrian Podolski – 2
pkt. oraz Maciej Skowroński – 1
pkt. Grał także debel Podolski/
wieteska – 0 pkt.
Pojedynki w meczu LUKS Koźle
– Pałac Młodzieży II przedstawiały się następująco: 1.) Podolski – Kilanowski 1:3, 2.) Skowroński – Kryściak 1:3, 3.) wieteska
– chrobot 3:0, 4.) Podolski/wieteska – Kilanowski/Kryściak 2:3, 5.)
Skowroński – Kilanowski 0:3, 6.)
Podolski – chrobot 3:1, 7.) wieteska – Kryściak 3:0, 8.) Skowroński
– chrobot 3:0, 9.) wieteska – Kilanowski 3:1, 10.) Podolski – Kryściak 3:1.

Niesłychany
dreszczowiec
dwóch debiutantów II Łódzkiej
Ligi Tenisa Stołowego Amatorów
i Weteranów – tak w skrócie można opisać piątkową rywalizację,
20 listopada beniaminków LUKS-u Koźle i Pałacu Młodzieży II.
Po wielkich emocjach gospodarze odwrócili losy niemal przegranego już pojedynku i wygrali 6:4.
Pałac Młodzieży II do drużyna
doskonale znana ekipie z Koźla.
LUKS w poprzednim sezonie grał
bowiem z tym zespołem w rozgrywkach III ligi. Obie awansowały klasę wyżej i teraz miały po

raz pierwszy zmierzyć się na wyższym szczeblu rozgrywek. Początek był fatalny dla gospodarzy,
którzy najpierw przegrywali 0:2,
a później nawet 1:4. Dużego pecha miał zwłaszcza debel Adrian
Podolski i Tomasz Wieteska, którzy prowadzili już z parą gości
Maciej Kilanowski/Przemysław
Kryściak 2:0, ale ostatecznie przegrali 2:3. Po połowie piątkowego
pojedynku sytuacja LUKS-u była
niemal beznadziejna, bowiem gospodarze przegrywali 1:4 i aby
myśleć o końcowym zwycięstwie
nie mogli pozwolić już sobie na
ani jedną porażkę.
Sygnał do walki o pełną pulę
dał Adrian Podolski, który pokonał Macieja Chrobota 3:1. Później
nie do zatrzymania byli Maciej
Skowroński i przede wszystkim
Wieteska, który wygrał wszystkie
swoje pojedynki tego dnia. LUKS
Koźle dokonał niemożliwego i po
pięciu kolejnych zwycięstwach
przy stole zdołał ustalić wynik
spotkania na 6:4.
Dzięki temu gracze Koźla
awansowali do pierwszej dziesiątki ligowej tabeli i są już na 8. miejscu z niewielką stratą do chociażby trzeciego Zapał. W kolejnym
meczu podopieczni Macieja Markiewicza zmierzą się na wyjeździe
z szóstą TBS Piekarnią. Spotkanie odbędzie się w piątek, 27 listopada o godz. 19:30 w sali Szkoły
Podstawowej przy ul. Słowiańskiej
5 w Rąbieniu.
wp

6. kolejka:
Aristo – Piekarnia 5:5, GOK Lutomiersk – zarten 10:0, Korad – Sobmar 4:6, LUKS – Pałac Młodzieży
ii 6:4, PM i – Sokół ii 10:0, Uniw.
Medyczny – GOK Rzgów 7:3, zapał – Jupsport ii 8:2.



Tabela:
1. Pałac Młodzieży i

6

18

50-10

2. Uniwersytet Medyczny

6

16

37-23
38-22

3. zapał

6

15

4. GOK Rzgów

6

14

37-23

5. Sobmar

6

14

34-26

6. TBS Piekarnia

6

13

34-26

7. GOK Lutomiersk

6

13

37-23

8. LUKS Koźle

6

12 29-31

9. Aristo Jeans

6

11

28-32

10. Pałac Młodzieży ii

6

11

27-33

11. Jupsport

6

10

23-37

12. Korad

6

9

23-37

13. zarten

6

6

13-47

14. TG Sokół ii zgierz

6

6

10-50

Następna, 7. kolejka odbędzie
się w dniach 23-27 listopada: GOK
Rzgów – zapał, Jupsport ii – zarten, Pałac Młodzieży i – GOK Lutomiersk, PM ii – Korad, Sobmar –
Uniw. Medyczny, Piekarnia – LUKS,
Sokół ii zgierz – Aristo.



 Ranking

indywidualny:

1. zbigniew Marciniak

Aristo

2. Henryk ścierwicki

zapał

17-1

PM i

16-2

4. Przemysław Szczepaniak

PM i

15-3

5. Paweł Maniak

GOK

15-3

6. Patryk Jacak

PM i

14-4

7. Tomasz dziubecki

GOK

14-4

8. Tomasz Wieteska

LUKS Koźle 13-5

3. Krzysztof Krych

18-0

9. Arkadiusz Majchrzak

GOK

12-6

10. Grzegorz Grabowicz

Jupsport ii

12-6
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Koszykówka | 5. kolejka i Ligi cnBA, gr. B

Tenis stołowy | 6. kolejka iii ŁLTSAiw

Trzecie zwycięstwo Expandora

Pierwsza porażka w sezonie BKS Lalalilo

2. Lalalilo Bratoszewice 5

9 219:202

3. Polska Org. Sportowa

5

9

227:210

4. dipol.tv

5

8

225:218

5. diversio

5

7

194:259

6. zimna zalewajka

5

6

208:228

7. Los Parkiet cykliners

5

6

188:240

8. Łdz Heat

5

5

181:241

Głowieńscy tenisiści stołowi
prezentują w tym sezonie dobrą
formę. W kolejnym spotkaniu III
Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego
Amatorów i Weteranów zawodnicy głowieńskiego Expandora zmierzyli się z ekipą Drewnomik. W piątek, 20 listopada w sali
Ogniska TKKF gospodarze wygrali pewnie 7:3 i przesunęli się
na 4. miejsce w tabeli. Liderem
rankingu indywidualnego został
gracz Expandora Przemysław
Przybyłek.
Spotkanie zaczęło się niezbyt
dobrze dla głowieńskich zawodników, którzy przegrywali 1:2.
Później było już jednak tylko lepiej. Od zwycięstwa debla Marcin
Kapusta/Przemysław Przybyłek
rozpoczęła się passa trzech kolejnych wygranych gospodarzy, która dała prowadzenie Expandorowi
4:2. Później goście zbliżyli się na
odległość 1 pkt., ale to był koniec
ich nadziei na korzystny wynik.
Gospodarze pewnie wygrali swoje
pojedynki i przypieczętowali zwycięstwo 7:3.
Expandor zajmuje 4. miejsce w
tabeli III ŁLTSAiW. W kolejnym
spotkaniu głownianie zmierzyli
się z drużyną Projekt X. Ten mecz
odbył się już po zamknięciu tego
wydania Wieści i opiszemy je
w kolejnym numerze. Warto również wspomnieć, że na 1. miejsce
w rankingu najlepszych tenisistów
stołowych wskoczył głownianin
Przemysław Przybyłek, który ma
bilans 14 wygranych w 18 spotkaniach. Na 10. miejscu w tym zestawieniu jest kolejny gracz Expandora Marcin Kapusta z wynikiem
11 zwycięstw i 7 porażek. Na dalszym miejscu w tym zestawieniu
plasuje się Paweł Gabryelczyk. wp

Następna, 6. kolejka odbędzie
się w dniach 24-26 listopada: diversio – Los Parkiet cykliners, zimna
zalewajka – Polska Org. Sportowa,
dipol.tv – Łdz Heat, Lalalilo Bratoszewice – Gromar Bad Boys.

Expandor Głowno – Drewnomik 7:3; Punkty dla expandora:
Przemysław Przybyłek – 3 pkt.,
Marcin Kapusta – 2 pkt., Paweł
Gabryelczyk – 1 pkt. oraz debel
Kapusta/Przybyłek – 1 pkt.

Koszykarze
z Bratoszewic
niespodziewanie
zatrzymani po raz
pierwszy w tegorocznych
rozgrywkach.
LaLaLiLo 39 (9, 10, 8, 12)
DiPoL.Tv 51 (7, 6, 12, 26)

BRATOSzewicKi KLUB SPORTOwy/FB

BKS Lalalilo: M. Rydlewski – 18
pkt., M. chojnacki – 14 pkt., A.
Ruta – 4 pkt., M. Murawski – 2 pkt.,
R. Pieczynia – 1 pkt.

Po czterech kolejnych zwycięstwach zawodnicy Bratoszewickiego Klubu Sportowego ponieśli pierwszą porażkę w sezonie.
W 5. kolejce I Ligi gr. B XXXIV
edycji Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego koszykarze
BKS Lalalilo w osłabionym składzie ulegli Dipol.tv 39:51.
Już przed spotkaniem zawodnikom z Bratoszewic wróżono
problemy we wtorkowym pojedynku, 17 listopada w łódzkiej
hali Społem. Drużyna Lalalilo przystępowała do pojedynku
z Dipol.tv w roli faworytów, których potencjał został jednak bardzo mocno zachwiany przez
osłabienia w składzie. BKS
przystępował bowiem do rywalizacji w zaledwie 5-osobowym
składzie, a więc bez żadnego rezerwowego. Istniały więc uzasadnione obawy, czy bratoszewiczanie wytrzymają kondycyjnie
pojedynek z nastawionym na
agresywną walkę rywalem.
Początek spotkania należał do
BKS. Widać było dużą jakość
w grze koszykarzy Bratoszewic,
którzy nie przez przypadek nie
przegrali jeszcze żadnego meczu i byli kilka pozycji wyżej od
Dipol.tv. Gracze Lalalilo rzucali
z odpowiednią dla siebie skutecznością, ale co najważniejsze skutecznie powstrzymywali rywali

Drużyna BKS Lalalilo (czarne stroje) tym razem bez zwycięstwa.

prostu sił. Rywale wygrali ostatecznie 51:39, tym samym BKS
poniósł pierwszą porażkę w tym
sezonie.
Kolejne spotkanie z udziałem koszykarzy Bratoszewic zapowiada się niezwykle ciekawe. Drużyna BKS Lalalilo nadal
zajmuje 2. miejsce w tabeli gr. B
I Ligi CNBA, ale już po następnej kolejce może zostać liderem
jeśli pokona dotychczas niepokonanego Gromar Bad Boys.
Spotkanie odbyło się już po zamknięciu tego wydania Wieści,
tradycyjnie w hali Społem przy
ul. Północnej 36 w Łodzi.
Z kolei we wtorek, 1 grudnia
o godz. 20:50 koszykarze BKS
Lalalilo Bratoszewice w ostatnim
meczu rundy zasadniczej podejmą Polską Organizację Sportową.
wp

pod własnym koszem. Do przerwy BKS prowadził nieznacznie,
ale zasłużenie 19:13.
Po zmianie stron stało się to,
czego obawiali się kibice i sami
gracze BKS. Z każdą kolejną minutą rywale zyskiwali przewagę. Byli szybsi, agresywniejsi
i przede wszystkim skuteczniejsi, co nie może dziwić, bowiem
dysponowali dwa razy większym składem od BKS. Jeszcze w trzeciej kwarcie Dipol.
tv odrobił znaczną część strat
i przegrywał tylko 25:27. Później jednak z zawodników Bratoszewic kompletnie zeszło powietrze i Dipol.tv robił praktycznie,
co chciał. BKS nie pomogła
największa zdobycz punktowa
w jednej kwarcie w całym meczu
(12 pkt.), bowiem na obronę własnego kosza nie starczyło już po
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5. kolejka: BKS Lalalilo Bratoszewice – dipol.tv 39:51, Polska
Organizacja Sportowa – diversio
53:31, Gromar Bad Boys – zimna
zalewajka 73:42, Los Parkiet cykliners – Łdz Heat 45:40.



Tabela:
1. Gromar Bad Boys

5 10

329:173

Pojedynki w meczu Expandor
Głowno – Drewnomik: 1.) Przybyłek – drewnowicz 3:0, 2.) Kapusta – Milas 1:3, 3.) Gabryelczyk
– Mikołajczyk 0:3, 4.) Kapusta/
Przybyłek – Mikołajczyk/Milas 3:0,
5.) Kapusta – drewnowicz 3:1, 6.)
Przybyłek – Mikołajczyk 3:2, 7.) Gabryelczyk – Milas 0:3, 8.) Kapusta
– Mikołajczyk 3:0, 9.) Gabryelczyk
– drewnowicz 3:1, 10.) Przybyłek –
Milas 3:1.
 Pozostałe wyniki 6. kolejki: Hunters Łódź – Radar 1955 5:5, KwJ
Łódź – Kamikaze 3:7, nastal – Kanzas 7:3, Polesianka – Raven club
4:6, Toma – Porta wan Rąbień 5:5,
Vabank – Projekt x 5:5.

1. Kamikaze

6

16

37-23

2. Projekt X

6

15

34-26

3. Toma

6

14

36-24

4. Expandor Głowno

6

13

31-29

5. Radar 1955

6

13

31-29

6. Vabank

6

13

33-27

7. nastal

6

11

32-28

8. Porta wan Rąbień

6

11

30-30

9. Hunters Łódź

6

11

27-33

10. Raven club

6

11

24-36

11. Polesianka

6

11

27-33

12. drewnomik

6

10

26-34

13. Kanzas

6

10

27-33

14. KwJ Łódź

6

9

25-35

Następna, 7. kolejka obędzie
się w dniach 23-27 listopada: drewnomik – nastal, Kamikaze – Toma,
Kanzas – KwJ Łódź, Porta wan
Rąbień – Hunters Łódź, Projekt X
– expandor Głowno, Radar 1955 –
Raven club, Vabank – Polesianka.



 Ranking

indywidualny:

1. Przemysław Przybyłek Expandor 14-4
2. Piotr Pyć

Toma 14-4

3. Tomasz Grochowski
4. ireneusz Krajewski





5. Sławomir Kasprzak

Projekt X 13-5
nastal 13-5
Radar 12-0

6. Jędrzej Kurzawski

Kamikaze 12-2

7. dariusz Szymaniak

Porta wan 12-5

8. Bartosz Pawlikowski

Vabank 12-6

9. Marcin Korzeniewski

Hunters 11-7

10. Marcin Kapusta

Expandor 11-7

Siatkówka | Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty

Gostynin i Głowno zwyciężają w oświatowej walce
Znakomita atmosfera panowała w sobotę,
21 listopada w głowieńskiej Hali SportowoWidowiskowej przy ul. Andersa 37.

Turniej w każdej z kategorii odbywał się systemem każdy
z każdym. Na starcie pojawiło się
6 zespołów damskich i 4 męskie
z województw łódzkiego i mazowieckiego. Na parkietach głowieńskiej hali podczas sobotniej
rywalizacji przebywało w sumie

MARzenA KOwALSKA

Tego dnia bowiem już po raz
szósty odbył się Ogólnopolski
Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty.
Triumfatorami imprezy zostały drużyny Gostynina wśród kobiet oraz gospodarzy z Głowna I
w kategorii mężczyzn.

MARzenA KOwALSKA

Szczęśliwe twarze uczestników Vi Turnieju Oświaty w Głownie.

Siatkarze ekipy Głowno II atakują w meczu przeciwko graczom
Ozorkowa. niestety gospodarze przegrali.

90 zawodników i zawodniczek, a
kibice mogli oglądać siatkówkę na
wysokim poziomie w trakcie 21
spotkań. Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwali sędziowie Bogdan Żabicki, Zdzisław
Kadziak oraz Anna Nowakowska.
W gronie kobiet bezkonkurencyjnie okazały się Panie z Gostynina, tuż za podium uplasowały
się natomiast głownianki. Pech
gospodyń powetowali sobie Panowie, którzy zwyciężyli rywalizację mężczyzn. Pierwsza drużyna Głowna pokonała m.in.
bardzo trudnych rywali z Ozorkowa. Najlepszą siatkarką so-

botnich zawodów była koleżanka Ewa Banasiak, natomiast tytuł
MVP Turnieju otrzymał Bartłomiej Pakowski z Głowna. Każdy uczestnik otrzymał upominki
przygotowane przez organizatorów i sponsorów oraz medale i nagrody – torby sportowe z logo turnieju. Na koniec Prezes Oddziału
ZNP w Głownie Pani Marzena
Kowalska serdecznie podziękowała wszystkim współorganizatorom oraz życzliwym osobom, bez
których to wspaniałe spotkanie
nie doszłoby do skutku, kierując
swoje słowa przede wszystkim do
pana Grzegorza Janeczka, pana

Krzysztofa Baszczyńskiego, pana
Marka Ćwieka, pana Bogdana Jaroty, pana Wojciecha Brzeskiego,
pana Marka Jóźwiaka oraz pani
Zofii Ogórek i szczególnie do kolegi Jakuba Kowalskiego.
Organizatorem VI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej
Pracowników Oświaty był Zarząd
Oddziału ZNP w Głownie wraz ze
współorganizatorami i fundatorami pucharów i nagród: Zarządem
Głównym ZNP w Warszawie, Zarządem Okręgu Łódzkiego ZNP,
Urzędem Miejskim w Głownie,
Urzędem Gminy Głowno, Starostwem Powiatowym w Zgierzu

oraz Stowarzyszeniem „Senior”
w Głownie. Nagrody indywidualne przekazała Ilona Rafalska. wp
 Klasyfikacja

końcowa – kobiety:

1. Gostynin
2. Aleksandrów Łódzki
3. Tomaszów Mazowiecki
4. Głowno
5. Bielawy
6. Popów Głowieński
 Klasyfikacja

1. Głowno I
2. Ozorków
3. Bielawy
4. Głowno II

końcowa – mężczyźni:

46

26 listopada 2015

nr 48

www.lowiczanin.info

Rugby Tag | Sport Szkolny

Na początku rozgrywek do
rywalizacji zgłosiło się kilkadziesiąt szkół z całego województwa. Młodzi rugbiści w kategorii klas IV, V i VI w walce
o ścisłą czołówkę prezentowali
bardzo wysoki poziom.
W gronie sześciu najlepszych
szkół klas IV w województwie
łódzkim znalazła się reprezentacja Szkoły Podstawowej z Brato-

szewic w składzie: Szymon Kosma, Mateusz Stasiak, Mateusz
Piestrzeniewicz, Oskar Mrzygłód, Hubert Dzięgielewski, Jakub Szurgot, Bartek Podolski,
Kacper Mirys, Dąbrówka Kunikowska, Malwina Dyjas i Alina
Krzeszewska. Niestety ta ostatnia z powodu problemów zdrowotnych nie mogła wystąpić w
finałach, ale miała wielki wkład

ŁUKASz KAźMieRczAK

Wspaniały sukces odnieśli młodzi zawodnicy
ze Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach.
Podopieczni nauczyciela wychowania fizycznego
Łukasza Kaźmierczaka wystąpili w wojewódzkim
półfinale Szkolnej Ligi Rugby Tag pod patronatem
Ministerstwa Sportu i Turystyki, na którym zajęli
wysokie 3. miejsce.

Uradowani rugbiści Szkoły Podstawowej z Bratoszewic
w towarzystwie nauczyciela wf Łukasza Kaźmierczaka (z lewej).

w awansie szkoły do grona najlepszych drużyn województwa.
W półfinałowym turnieju
młodzi uczniowie z Bratosze-

ŁUKASz KAźMieRczAK

SP Bratoszewice trzecia w wojewódzkim półfinale

Drużyna Bratoszewic (biało-niebieskie stroje) tuż przed gwizdkiem.

że w składzie drużyny Bratoszewic pojawiło się aż czterech
trzecioklasistów, co oznacza, że
udało się osiągnąć sukces mimo
młodego zespołu. Cały Turniej

wic zaprezentowali się wspaniale i po ambitnej walce zajęli
wysokie 3. miejsce wśród klas
IV-tych. Warto przy tym dodać,

wygrała Szkoła Podstawowa nr 1
w Łodzi, która tym samym będzie reprezentować województwo łódzkie w finale ogólnopolskim.
wp

Piłka nożna | 11. kolejka B-klasy, gr. i

Koszykówka | 6. kolejka wLK U-14, gr. B

Struga Dobieszków kończy rundę na podium

Pro-Basket nie dał się
zaskoczyć TK Basket

Dobieszkowianie mogą być
z siebie zadowoleni. Nie dość, że
pewnie ograli drużynę Gieczna,
to jeszcze mają szansę powalczyć
o wicemistrzostwo ligi. O dogonieniu rezerw ŁKS Łódź nie ma
co marzyć, ale walka o 2. miejsce
z Kolejarzem jest jak najbardziej
w zasięgu dobieszkowian. Jeśli
piłkarze Strugi będą w takiej formie jak ostatnio, to mogą napsuć
krwi rywalom. Do sukcesu może
poprowadzić Strugę Damian Patora, który w spotkaniu kończącym
rundę jesienną ustrzelił klasycznego hat-tricka, ponadto dla Dobieszkowa trafiali także Jakub Stasiak i Oleg Goncharuk.
Wysokie zwycięstwo odnieśli także piłkarze Sokoła Popów.
Podopieczni trenera Tomasza
Drużki rozgromili u siebie ostatni

STRUGA dOBieSzKów.FB

Świetny koniec rundy
jesiennej zanotowali
piłkarze Strugi Dobieszków,
którzy rozgromili na
wyjeździe LKS Gieczno 5:1
i wskoczyli na 3. miejsce
w tabeli B-klasy, gr. I.

Struga Dobieszków (z lewej) pojedynkowała się z rezerwami ŁKS Łódź.

Start Szczawin aż 6:2. Popowianie
nie zaliczą jednak minionej rundy do nadzwyczajnych, bowiem
plasują się w środku stawki. Podobnie mogą czuć się gracze Powstańca. Ekipa z Dobrej zanotowała świetny start, ale później
wyniki nie zadowalały. Ostatnio
Powstaniec poległ w Łodzi z ŁKS
II 1:10, ale z liderem przegrywają jak dotąd wszyscy. Porażka 1:2
Iskry Głowno z Victorią Rąbień
kosztowała podopiecznych trenera
Romana Włodarczyka spadek z 3.
miejsca. Mimo wszystko występy
głownian w rundzie jesiennej mogły się podobać i jeśli Iskra będzie

kontynuowała taką grę także wiosną to może pokusić się o ligowe
podium.
wp
11. kolejka: ner Łódzki Łódź –
Hetman Łódź 4:2, ŁKS ii Łódź –
Powstaniec dobra 10:1, LKS Sokół
Popów – Start Szczawin 6:2, LKS
Gieczno – Struga dobieszków 1:5,
OSP iskra Głowno – Victoria Rąbień 1:2, Kolejarz Łódź – Victoria
Łódź 2:1.



1. ŁKS ii Łódź

11

33

2. Kolejarz Łódź

11

27

35-9

3. Struga Dobieszków 11

22

25-17

4. OSP Iskra Głowno

20

22-20

11

71-10

5. Victoria Rąbień

11

17

6. Victoria Łódź

11

17

35-16
35-16

7. Powstaniec Dobra

11

13

13-27

8. Sokół Popów

11

13

17-30

9. ner Łódzki Łódź

11

10

12-20

10. Hetman Łódź

11

10

12-37

11. LKS Gieczno

11

4

17-48

12. Start Szczawin

11

4

13-53

 Następna, 12. kolejka odbędzie się w rundzie wiosennej: Hetman Łódź – Victoria Łódź, Kolejarz
Łódź – Victoria Rąbień, OSP iskra
Głowno – Struga dobieszków, LKS
Gieczno – Start Szczawin, Sokół
Popów – Powstaniec dobra, ŁKS ii
Łódź – ner Łódzki Łódź.

Strykowskie koszykarki
poniosły czwartą
porażkę w sezonie.
Drużyna TK Basket Stryków rozegrała 6. kolejkę Wojewódzkiej Ligi Koszykówki gr. B
w Kutnie przeciwko drużynie,
która w tym sezonie jeszcze nie
wygrała. Jednak to, że KKS Pro-Basket wciąż czekał na swoje
pierwsze zwycięstwo w sezonie
nie stawiał strykowianek w roli
faworytek niedzielnego starcia,
22 listopada. Gospodynie pokazały, że są silną ekipą i zasłużenie wygrały 76:14.
Podopieczne trenerów Jacka Lewandowskiego i Bartłomieja Szczepaniaka od początku miały sporo problemów, by
przedostać się pod kosz rywalek. Gospodynie z kolei trafiały z wysoką skutecznością i nie
dziwi, że szybko zyskały kilkunastopunktową przewagę. Taka
sytuacja ciągnęła się do końca
spotkania. Po stronie Strykowa

PROGNOZA POGODY | 26.11.2015 – 2.12.2015
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Po sześciu kolejkach
TK Basket Stryków
zajmuje ostatnie
miejsce w tabeli, ale
ma tyle samo punktów,
co czwarty UKS Orlik.

Pogodę kształtować będzie układ wyżowy
znad zachodniej Rosji. napływa chłodna
masa powietrza.
CZWARTEK–PIąTEK:
Pochmurno, miejscami przejaśnienia,
bez opadów, chłodno. widzialność dobra.
wiatr południowo-wschodni do południowego,
słaby, okresowo umiarkowany, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 2 st. c do + 4 st. c.
Temp. min w nocy: 0 st. c do – 2 st. c.

Podopieczne trenerów
Lewandowskiego
i Szczepaniaka od
początku miały sporo
problemów z atakami
rywalek.
tylko kilka zawodniczek zdołało podrażnić ambicje KKS Pro-Basket. Najczęściej udało się to
Wiktorii Mucha, która zdobyła
w sumie 6 pkt.
Po sześciu kolejkach TK Basket Stryków zajmuje ostatnie
miejsce w grupie B ligi wojewódzkiej do lat 14, ale ma tyle
samo punktów, co trzy poprzedzające zespoły. W kolejnym meczu młode strykowianki zmierzą się we własnej hali
z MKS Ósemką Skierniewice.
Początek spotkania w hali Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim w sobotę, 28 listopada
o godz. 10:00.
wp
 KKS Pro-Basket Kutno – TK
Basket Stryków 76:14 (19:4,
25:2, 20:6, 12:2)

TK Basket: O. Rosik, A. Kowalska,
M. dziewulska, z. walak, i. Patos,
M. Kaczmarek – 2 pkt., K. żygadło,
w. Mucha – 6 pkt., O. Trzmielak – 3
pkt., M. Goszczyńska – 2 pkt., w.
dębska – 1 pkt.

PONIEDZIAŁEK–WTOREK–ŚRODA:
zachmurzenie duże z przejaśnieniami,
miejscami opady deszczu.
widzialność dobra, w opadach umiarkowana.
wiatr południowo-zachodni,
słaby i umiarkowany, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 5 st. c do + 8 st. c.
Temp. min w nocy: + 5 st. c do + 2 st. c.

BARTŁOMieJ SzczePAniAK

SOBOTA–NIEDZIELA:
zachmurzenie duże, okresami umiarkowane,
miejscami opady deszczu.
widzialność dobra, w opadach umiarkowana.
wiatr południowy do południowo-zachodniego,
słaby do umiarkowanego, 3-7 m/s.
Temp. max w dzień: + 2 st. c do + 5 st. c.
Temp. min w nocy: + 2 st. c do -1 st. c.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie. Osłabiona sprawność
psychofizyczna i fizyczna.
BiURO MeTeOROLOGiczne cUMULUS

Młode koszykarki TK Basket Stryków (żółto-niebieskie stroje)
zbierają doświadczenie na arenach wojewódzkich.

www.lowiczanin.info
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Tenis stołowy | 5. i 6. kolejka iV Ligi ŁOzTS

Koszykówka | 4. i 5. kolejka wLK U-14 M, gr. B

Remis i porażka tenisistów Polonii

Głownianie wysoko ulegli rywalom

Niesułkowianie nie wykorzystali szansy wygrania
drugiego meczu w sezonie IV Ligi Łódzkiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. W weekend
21-22 listopada gracze Polonii rozegrali dwa spotkania.

Głowieńscy koszykarze
dzielnie odrabiają lekcje
z bardziej renomowanymi
drużynami.

LKS Polonia Niesułków – LUKS
Start II Przygłów 5:5.



Punkty dla Polonii: wojciech wlazło – 1 pkt., dominik Pietrasiak – 1
pkt., Krzysztof Prusinowski – 2 pkt.,
oraz Krzysztof Mirys – 1 pkt. Grali
także: debel wlazło/Mirys oraz debel Prusinowski/Pietrasiak.
Pojedynki w meczu LKS Polonia
Niesułków – LUKS Start II Przygłów przedstawiały się następująco: 1.) Pietrasiak – Księski 0:3, 2.)
wlazło – Kozera 3:0, 3.) wlazło/
Mirys – Księski/Rek 2:3, 4.) Pietrasiak – Kozera 3:1, 5.) wlazło – Księski 0:3, 6.) Prusinowski – Rek 3:0,
7.) Mirys – wojciechowski 2:3, 8.)
Prusinowski/Pietrasiak – Kozera/
wojciechowski 2:3, 9.) Prusinowski
– wojciechowski 3:2, 10.) Mirys –
Rek 3:1.
LKS Stomil Remkor II Bełchatów – Polonia Niesułków 8:2.



Punkty dla Polonii: dominik Pietrasiak – 1 pkt., wojciech wlazło
– 1 pkt. Grali także: Krzysztof Mirys, Krzysztof Prusinowski, debel
wlazło/Mirys i debel Prusinowski/
Pietrasiak.
Pojedynki w meczu LKS Stomil
Remkor II Bełchatów – LKS Polonia Niesułków przedstawiały
się następująco: 1.) wojewoda –
wlazło 3:0, 2.) cywiński – Pietrasiak 2:3, 3.) cywiński/wojewoda
– wlazło/Mirys 3:0, 4.) wojewoda
– Pietrasiak 3:0, 5.) cywiński – wlazło 0:3, 6.) Smejda – Prusinowski
3:2, 7.) Rejmicz – Mirys 3:0, 8.)
Smejda/Rejmicz – Prusinowski/

5. kolejka: Stomil ii – MLUKS
5 Bełchatów 0:10, PiKTS ii Piotrków Tryb. – Jedynka Łódź 3:7,
GOK zduny – MLUKS ii Brzeziny
0:10, Polonia – Start ii Przygłów
5:5, ULKS Moszczenica – GUKS
Gorzkowice 5:5, GLKS Szczerców
– Prosna wieruszów 8:2.



 6. kolejka: MLUKS 5 – GUKS
Gorzkowice 10:0, Jedynka – GLKS
Szczerców 7:3, Prosna wieruszów
– GOK zduny 5:5, Start ii – PiKTS
ii 4:6, MLUKS ii Brzeziny – Moszczenica 4:6, Stomil ii – Polonia 8:2.

1. MLUKS 5 Bełchatów

6 12

2. MKS Jedynka Łódź

6 10 40-20

59-1

3. GUKS Gorzkowice

6

9

37-23

4. ULKS Moszczenica

6

9

33-27
29-31

5. Stomil ii Bełchatów

6

7

6. MLUKS ii Brzeziny

6

6 35-25

7. wobistal ii Piotrków Tryb.

6

5

29-31

8. GLKS Szczerców

6

4

27-33
23-37

9. wKS Prosna wieruszów

6

4

10. Polonia Niesułków

6

4 21-39

11. UKS GOK zduny

6

1

14-46

12. LUKS Start ii Przygłów

6

1

13-47

Następna, 7. kolejka odbędzie
się w sobotę, 28 listopada: Polonia
– MLUKS 5, GOK zduny – Jedynka, Szczerców – Start ii, Moszczenica – Prosna wieruszów, PiKTS
ii – Stomil ii, MLUKS ii Brzeziny –
GUKS Gorzkowice.


 8. kolejka odbędzie się w niedzielę, 29 listopada: MLUKS 5
– MLUKS ii Brzeziny, Jedynka
– Moszczenica, Start ii – GOK
zduny, Stomil ii – GLKS Szczerców, Prosna wieruszów – GUKS
Gorzkowice (13 grudnia), Polonia
– PiKTS ii.

 Start Łódź – GTK Głowno
103:22 (32:5, 34:4, 23:7, 14:6)

GTK: J. Roza, R. Balcerak, B. Białczak – 4 pkt., d. Skalski – 3 pkt.,
J. Bogus – 2 pkt., d. Podlecki, M.
Matyjasik – 2 pkt., M. Puk, K. Kołodziejczyk – 11 pkt., M. Musierowicz, J. Staszewski, K. Górecki.

Kolejne spotkanie w Wojewódzkiej Lidze Koszykówki
do lat 14 gr. B rozegrali młodzi
koszykarze Głowieńskiego Towarzystwa Koszykówki, którzy
w sobotę, 14 listopada zmierzyli
się w Łodzi z miejscowym Startem. Gospodarze wygrali ze znaczą różnicą 103 do 22.
Bez wątpienia najjaśniejszą postacią drużyny z Głowna
był Karol Kołodziejczyk, który zdobył połowę punktów całego dorobku GTK. Głownianie
w każdej kwarcie nieźle prezentowali się pod koszem rywali,
ale muszą jeszcze poprawić grę
w obronie.
GTK Głowno – Esbank Junak II
Radomsko 25:110 (6:27, 9:28,
4:32, 6:23)



GTK: J. Roza, B. Białczak – 17 pkt.,
J. Bogus, d. Podlecki, B. Matyjasik,
M. Puk, w. Kobacki – 4 pkt., O.
Koźlik, J. Staszewski – 2 pkt., M.
Pietrasiak, K. Górecki – 2 pkt.

Niedzielny pojedynek, 22 listopada mógł być dla koszykarzy z Głowna przełomowy. GTK
do tej pory nie wygrało żadnego

GTK GŁOwnO/FB

Pierwsze z nich odbyło się
w Domu Kultury w Niesułkowie. Rywalem gospodarzy był
ostatni w tabeli LUKS Start II
Przygłów, który nie zdobył jeszcze żadnego punktu. Spotkanie
było wyrównane i Polonia zremisowała 5:5, choć mogła i powinna przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
Drużyna z Niesułkowa nie
zdobyła kompletu punktów
w kluczowych momentach indywidualnych pojedynków. Aż 3
z 4 spotkań, gdzie rozegrano
5 setów kończyły się zwycięstwami gości. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył
Krzysztof Prusinowski.
W niedzielę tenisiści stołowi Polonii rozegrali 6. kolejkę,
a ich rywalem był silny LKS
Stomil Remkor II Bełchatów.
Tym razem niesułkowianie byli
wyraźnie pod grą i nie nawiązali równej walki z gospodarzami.
Stomil II wygrał pewnie i wysoko 8:2.
Kolejne spotkanie drużyna
z Niesułkowa rozegra już
w najbliższą sobotę, 28 listopada
o godz. 16:00. W Domu Kultury rywalem Polonii będzie niepowstrzymany lider MLUKS
5 Bełchatów. Dzień później
o godz. 14:30 także w Niesułkowie gościem będzie zespół
PIKTS Wobistal II Piotrków
Trybunalski.
wp

Pietrasiak 3:0, 9.) Smejda – Mirys
3:1, 10.) Rejmicz – Prusinowski 3:1.

Młodzicy GTK Głowno (pomarańczowe koszulki) atakują kosz rywali.

spotkania, podobnie jak ich rywal z Radomska. Dlatego obu
drużynom tak bardzo zależało
na zdobyciu pierwszych w sezonie 2 pkt. Gospodarze walczyli
z całych sił, ale jakość gry była
tego dnia po stronie przyjezdnych, którzy wygrali 25:110.
To, co z pewnością mogło
cieszyć kibiców GTK to coraz
lepsza gra młodych koszykarzy
Głowna pod koszem rywali. Objawieniem spotkania z Junakiem
II został Bartosz Białczak, który
zdobywając 17 pkt. był nie tylko
najlepszym graczem gospodarzy, ale jednym z najlepszych na
parkiecie. Warto zaznaczyć, że
drużyna GTK musiała radzić sobie m.in. bez Karola Kołodziejczyka, który w poprzednich spotkaniach był wiodącą postacią
Głowna. Mimo ambitnej walki
w żadnej z czterech kwart koszykarze GTK nie potrafili nawiązać równej walki z drugą ekipą Esbank i ostatecznie przegrali
wysoko 25:110.
Kolejne spotkanie młodzi głownianie także rozegrają
u siebie. W ramach 6. kolejki
Wojewódzkiej Ligi Koszyków-

ki do lat 14 team GTK podejmie
drugą drużyną ŁKS Szkoła Gortata Łódź. Początek spotkania
w Hali Sportowo-Widowiskowej
w Głownie w sobotę, 5 grudnia
o godz. 11:00.
wp
 5. kolejka: MKS ósemka Skierniewice – AzS PwSz ii Skierniewice 18:102, PKK 99 Pabianice –
UMKS Księżak Łowicz 53:75, ŁKS
Szkoła Gortata ii Łódź – Start Łódź
53:63, GTK Głowno – esbank Junak ii Radomsko 25:110.

1. AzS PwSz ii Skierniewice 510 433:131
2. UMKS Księżak Łowicz

510 407:212

3. PKK 99 Pabianice

5 9 366:241

4. Start Łódź

5 8 357:259

5. esbank Junak ii Radomsko 5 6 266:308
6. ŁKS Szkoła Gortata ii Łódź 5 6 241:331
7. MKS ósemka Skierniewice 5 6 169:357
8. GTK Głowno

5 5 106:506

Następna, 6. kolejka odbędzie
się w sobotę, 5 grudnia: Start Łódź
– MKS ósemka Skierniewice, GTK
Głowno – ŁKS Szkoła Gortata ii
Łódź, AzS PwSz ii Skierniewice –
PKK 99 Pabianice, esbank Junak
ii Radomsko – UMKS Księżak Łowicz.



Piłka nożna | 13. kolejka A-klasy, gr. ii

Błękitni Dmosin wicemistrzem jesieni A-klasy
Bardzo dobre spotkanie na koniec rundy
jesiennej rozegrali piłkarze Błękitnych Dmosin.
Podopieczni trenera Dawida Ślązaka w zaległym
spotkaniu 2. kolejki rozgrywek A-klasy, gr. II
pokonali beniaminka KS Gozdów 3:1.

ce choć początki mieli kiepskie,
bowiem w 30 min. Tomasz Zawadzki dał popularnym Bykom
prowadzenie. Później jednak Błękitni podkręcili tempo i strzelili trzy gole. Gozdów nie był
w stanie odpowiedzieć i musiał
uznać wyższość rywali. Dzięki
zwycięstwu podopieczni trenera
Dawida Ślązaka znaleźli się na 2.
miejscu w tabeli i tracą zaledwie
3 pkt. do lidera UKS SMS Łódź.
Wiosna w gr. II A-klasy zapowiada się zatem pasjonująco,
bowiem do walki włączą się zapewne także Zjednoczeni II Stryków, którzy zajmują w tabeli 5.

wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
edycja wspólna z tygodnikiem „nowy Łowiczanin”
WYDAWCA:
Oficyna wydawnicza „nowy Łowiczanin”
waligórscy s.c. w Łowiczu
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a,
tel./fax 46 837-46-57, 46 837-37-51
e-mail: wiesci@lowiczanin.info
adres dla korespondencji:
99-400 Łowicz, skrytka pocztowa 68.

Zaległa, 2. kolejka:
KS Gozdów – Błękitni dmosin 1:3.


1. UKS SMS Łódź

13 31 58-20

2. Błękitni Dmosin

13 28 44-21

3. LKS Sarnów

13 28

41-14

4. Orlik Sobień

13 28

31-23

5. Zjednoczeni II Stryków 13 27 44-20

BŁĘKiTni dMOSin/FB

Drużyna Błękitnych w razie ewentualnego zwycięstwa
mogła wskoczyć na 2. miejsce
i przezimować okres w roli wicemistrza pierwszej części sezonu. Zadanie wydawało się
jednak o tyle trudne, że na drodze stał nieobliczalny beniaminek KS Gozdów. Drużyna prowadzona przez trenera Piotra
Pożarlika wcześniej przegrała
u siebie tylko raz, a w dodatku
tydzień wcześniej pokonała niezwykle silną ekipę rezerw Zjednoczonych Stryków 3:2.
Goście pokazali jednak bardzo dobrą grę na boisku w Lip-

miejsce. Drużyna Gozdowa z kolei jak na beniaminka radzi sobie
przyzwoicie i plasuje się w środku stawki, w bezpiecznej odległości od strefy spadkowej, czego
nie może powiedzieć np. swędowski Huragan.
wp

Drużyna Błękitnych Dmosin mierzy w tym sezonie bardzo wysoko. celem jest awans do klasy okręgowej.

REDAKCJA W GŁOWNIE:
ul. Łowicka 40, tel./fax 42 710-82-55
Redaktor naczelny: wojciech waligórski
Dyrektor zarządzający: ewa Mrzygłód-waligórska
Dziennikarze: Lilianna Jóźwiak-Staszewska,
Jakub Lenart, elżbieta woldan-Romanowicz,
wojciech Pożarlik (sport)
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych tekstów, zmiany ich tytułów, dodawania śródtytułów. nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

Skład tekstu własny.
Ogłoszenia ramkowe i reklamy
przyjmujemy telefonicznie, faxem:
42 710-82-55 w Głownie;
46 837-37-51, 46 830-34-08 w Łowiczu,
e-mailem: reklama@lowiczanin.info lub osobiście
w biurze ogłoszeń w Głownie: ul. Łowicka 40
od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30
lub w Łowiczu: ul. Pijarska 3a w pon., wt. i pt.
w godz. 7.30-18.00, śr. i czw. w godz. 7.30-16.00,
sob. w godz. 8.00-14.00.

6. Boruta ii zgierz

13 25

41-25

7. LKS Kalonka

13 24

37-34

8. KS Gozdów

13 16 22-51

9. LKS dąbrówka

13 15 33-36

10. Sport Perfect Łódź

13 12

11. Huragan Swędów

13 10 21-39

27-35

12. Orzeł ii Parzęczew

13

8 22-50

13. Kotan Ozorków

13

7

17-41

14. Kobra Leźnica wielka

13

3

18-47

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w biurze ogłoszeń, punktach wymienionych
na stronie 36, a także przez stronę internetową: www.
lowiczanin.info
Druk: SeReGni PRinTinG GROUP Sp. z o.o.
03-796 warszawa, ul. Rzymska 18a.
nakład kontrolowany wieści z Głowna i Strykowa
2.440 egz.
nakład kontrolowany wraz z wydaniem głównym
(nowy Łowiczanin): 10.900 egz.

100%

własności polskiej

Sport

Błękitni Dmosin
wicemistrzem

Ruszyła nowa
edycja ŁoLiF,

jesieni A-klasy. str. 47

grają Błękitni i Fantazja. str. 44
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Koszykówka | 6. kolejka wLK U-14 K, gr. B

Niesamowity thriller z udziałem
Alles Basket Głowno

KALENDARZ
IMPREZ
SPORTOWYCH
CZWARTEK, 26 LISTOPADA:
 godz. 10:00, hala MOSiR przy
ul. wschodniej 2 w zgierzu, Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powiat, unihokej chłopców.

Młode koszykarki z Głowna zgotowały kibicom
niesamowite, ale co najważniejsze szczęśliwe
emocje w spotkaniu z bardzo silnym rywalem.
MKS óSeMKa SKierNiewiCe
aLLeS BaSKeT GŁowNo

PIąTEK, 27 LISTOPADA:
 godz. 10:00, hala MOSiR przy
ul. wschodniej 2 w zgierzu, Igrzyska Młodzieży Szkolnej – powiat, unihokej dziewcząt,
 godz. 19:30, sala Szkoły Podstawowej przy ul. Słowiańskiej 5
w Rąbieniu, 7. kolejka II Łódzkiej
Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów: TBS Piekarnia
– LUKS Koźle.

67 (13, 19, 17, 18)
68 (16, 16, 16, 20)

W najciekawszym spotkaniu
6. kolejki Wojewódzkiej Ligi Koszykówki do lat 14, gr. B koszykarki Alles Basket Głowno zmierzyły się z niepokonanym dotąd
zespołem MKS Ósemki Skierniewice. W niedzielę, 22 listopada po niesamowitym dreszczowcu podopieczne trenera Michała
Chudzickiego wygrały z gospodyniami 68:67 i umocniły się na
2. miejscu w tabeli.
Głownianki szykowały się do
tego pojedynku po czterech kolejnych zwycięstwach z rzędu.
Nieznacznym faworytem był jednak zespół gospodyń, które do tej
pory nie przegrały jeszcze żadnego spotkania. Ekipa Skierniewic nie spodziewała się jednak,
że Alles Basket Głowno postawi
jej tak twarde warunki. W drużynie gości nie było słabych ogniw.
Każda zawodniczka walczyła ile
sił, by pomóc drużynie w odniesieniu zwycięstwa. To sprawiło, że
od początku kibice oglądali bar-

dzo ciekawe spotkanie. Sytuacja
na parkiecie zmieniała się z każdą
minutą o 180 stopni. Raz na prowadzenie wychodziły gospodynie, raz przewagę zyskiwały głownianki. Po pierwszej kwarcie Alles
Basket wyszedł na prowadzenie
16:13, ale już w drugiej odsłonie
lepiej poradziły sobie koszykarki
Ósemki, wygrywając 19:16. Do
przerwy mieliśmy zatem remis
po 32.
W przerwie trener Michał
Chudzicki udanie zmotywował swoje podopieczne to jeszcze cięższej pracy. Koszykarki
Głowna w drugiej odsłonie pokazały, że nie istnieje dla nich
stracona piłka i walczą do ostatniej sekundy. Głownianki rzucały
zzadziwiającąwręczregularnością
i w trzeciej partii po raz trzeci zdobyły 16 pkt., przegrywając minimalnie z Ósemką o 1 pkt. Decydująca okazała się zatem ostatnia
kwarta. Jeszcze minutę przed
końcem Alles Basket przegrywał

PRzeMySŁAw MicHALAK

Alles Basket Głowno: K. cisak – 3 pkt., K. Jaworska, n. Michalak – 4 pkt.,
O. Kot – 10 pkt., w. Skowron – 8 pkt., M. Szcześniak – 4 pkt., n. Kostrzewska – 10 pkt., M. Grudzień – 8 pkt., d. Kacperska – 17 pkt., A. Trzesińska, n.
Krzeszewska, z. Parol – 4 pkt. Trener: Michał chudzicki, kierownik zespołu:
Monika Kot.

Trener Michał Chudzicki jest dumny ze swoich podopiecznych z Alles Basket Głowno. Młode koszykarki
znakomicie prezentują się dotychczas w lidze wojewódzkiej do lat 14.

4 pkt., ale niesamowita waleczność głownianek sprawiła, że to
drużyna gości zwyciężyła 68:67.
Do zwycięstwa w tak dramatycznym meczu przyczyniła się postawa każdej z zawodniczek Głowna.
Wygrana nad Ósemką Skierniewice pozwoliła podopiecznym
trenera Michała Chudzickiego
umocnić się na 2. miejscu w tabeli za jedyną drużyna z kompletem zwycięstw Grot II Pabianice.
W kolejnym meczu młode głownianki zmierzą się z UKS Orlik
Ujazd. Początek tego pojedynku
w niedzielę, 29 listopada o godz.
11:00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Andersa 37
w Głownie.
wp

6. kolejka:
KKS Pro-Basket Kutno – TK Basket Stryków 76:14, MKS ósemka
Skierniewice – Alles Basket Głowno 67:68, UKS Orlik Ujazd – Grot
ii Pabianice 82:88, UKS Basket ii
Aleksandrów Łódzki – pauza.

pada: TK Basket Stryków – MKS
ósemka Skierniewice (sobota),
Alles Basket Głowno – UKS Orlik
Ujazd (niedziela), UKS Basket ii
Aleksandrów Łódzki – KKS Pro-Basket Kutno, Grot ii Pabianice
– pauza.



Tabela:

 Ranking

415:190

5 10

2. Alles Basket Głowno

5

9 390:269

2. natalia Janitzka

3. ósemka Skierniewice

4

7

341:162

3. Adrianna Ambroziak

4. UKS Orlik Ujazd

5

6

335:294

4. wiktoria Ozga

5. KKS Pro-Basket Kutno

1. Małgorzata Gratys

ósemka

29,50

Grot ii

23,00

widzew

20,67

Orlik

20,00

5

6

247:301

5. Olga Ogłuszka

Orlik

19,00

6. Basket ii Aleksandrów Ł. 5

6

195:441

6. Julia Myszkowska

Sirmax

18,00

7. TK Basket Stryków

6 104:370

7. iga woźniak

Sirmax

15,40

8. Klaudia Beze

Grot ii

14,80

5

Następna, 7. kolejka WLK U-14
odbędzie się w dniach 28-29 listo-

9. natalia Pietrzak



10. Natalia Michalak

Siatkówka | 3. kolejka i Ligi KALS

Sirmax

14,60

Alles

14,60

w Kutnie lider GKS Góra podejmie wicelidera BKS Bratoszewice.
wp

Zwycięski dreszczowiec siatkarzy BKS Bratoszewice
Drużyna Bratoszewickiego
Klubu Sportowego była
już jedną nogą po stronie
przegranych, ale niezłomny
duch zespołu pozwolił
na odniesienie trzeciego
zwycięstwa z rzędu.

 Gostynin Team – BKS Bratoszewice 2:3 (23:25, 25:22,
25:22, 28:30, 11:15)

BKS: Jakub Urbanik, Bartłomiej
Pakowski, Krzysztof danych, Tomasz Gałązka, Michał Fijołek,
Bartłomiej Kazimierczak, Piotr Kosielski, damian śliwkiewicz, Mateusz Rubacha, Jarosław Alagierski,
Michał Piela oraz Jakub Kosielski.
3. kolejka: UKS Bzura Sobota –
Kaszewy 3:2, GKS Góra – Gladiator Parzęczew 3:1, Gostynin Team
– BKS Bratoszewice 2:3, GKS Bedlno – AzS wSGK Kutno 0:3.



BKS VOLLeyBALL TeAM/FB

Przed spotkaniem z przedostatnim w tabeli Gostynin Team
drużyna BKS Bratoszewice szykowała się na kolejne, trzecie
z rzędu zwycięstwo w I Kutnowskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. W niedzielę, 22 listopada
w kutnowskiej hali SP nr 6 wicelider napotkał na twardy opór rywali i o mały włos przegrałby po
raz pierwszy w tym sezonie. Na
szczęście BKS do końca wierzył
w zwycięstwo i mimo fatalnej niekiedy sytuacji zdołał wygrać 3:2.
W pierwszym secie walka była
dość wyrównana, ale przewagę mieli bratoszewiczanie. BKS
wygrał do 22 i chyba zbyt szybko pomyślał, że teraz będzie tylko łatwiej. W dwóch kolejnych
partiach to Gostynin dyktował
warunki gry i wyszedł na prowadzenie 2:1. W czwartym se-

indywidualny (pkt./mecz):

1. Grot ii Pabianice

Siatkarze BKS Bratoszewice z roku na rok stają się coraz silniejszą drużyną, ale wciąż szukają wzmocnień.

cie drużyna Bratoszewic musiała
wyjść z ciężkich opresji i na szczęście jej się to udało. W wielkiej
wojnie nerwów i grze na przewagi
BKS zwyciężył 30:28 i wyrównał
stan meczu, doprowadzając tym
samym do tie-breaka. W piątym
secie bratoszewiczane poszli za

ciosem i odskoczyli rywalom na
kilka punktów, wygrywając ostatecznie do 11 i całe spotkanie 3:2.
MVP meczu po raz drugi w tym
sezonie został Piotr Kosielski.
BKS znajduje się na 2. miejscu
w tabeli ze stratą 1 pkt. do lidera GKS Góra, wraz z którym bra-

toszewiczanie pozostają jedynym
niepokonanym zespołem w lidze.
W następnej kolejce to się już jednak na pewno zmieni, bowiem
dojdzie do spotkania na szczycie.
W niedzielę, 29 listopada o godz.
14:30 w hali Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkoszyńskiej 9

1. GKS Góra

3

9

9-2

2. BKS Bratoszewice

3

8

9-2

3. Gladiator Parzęczew

3

6

7-3

4. AzS wSGK Kutno

3

6

6-4

5. GKS Bedlno

3

3

3-7

6. UKS Bzura Sobota

3

2

5-8

7. Gostynin Team

3

1

3-9

8. Kaszewy

3

1

2-9

Następna, 4. kolejka odbędzie
się w niedzielę, 29 listopada: Gostynin – AzS wSGK, GKS Bedlno
– Kaszewy, GKS Góra – BKS, Bzura Sobota – Gladiator Parzęczew.



SOBOTA, 28 LISTOPADA:
 godz. 08:00-14:00, hala MOSiR
Przy ul. wschodniej 2 w zgierzu,
Finał Wojewódzki Halowej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka
Województwa Łódzkiego,
 godz. 10:00, hala zespołu Szkół
w Popowie Głowieńskim 25, 7.
kolejka Wojewódzkiej Ligi Koszykówki do lat 14, gr. B: TK
Basket Stryków – MKS ósemka
Skierniewice,
 godz. 16:00, sala domu Kultury w niesułkowie, 7. kolejka IV
Ligi Łódzkiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego:
LKS Polonia niesułków – MLUKS
5 Bełchatów.
NIEDZIELA, 29 LISTOPADA:
 godz. 11:00, Hala Sportowo-widowiskowa przy ul. Andersa 37
w Głownie, 7. kolejka Wojewódzkiej Ligi Koszykówki do
lat 14, gr. B: Alles Basket Głowno
– UKS Orlik Ujazd,
 godz. 14:30, hala Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkoszyńskiej
9 w Kutnie, 4. kolejka I Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki: GKS Góra – BKS Bratoszewice,
 godz. 14:30, sala domu Kultury
w niesułkowie, 8. kolejka IV Ligi
Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego: LKS Polonia niesułków – PiKTS wobistal ii
Piotrków Trybunalski.
PONIEDZIAŁEK,
30 LISTOPADA:
 godz. 10:00, hala MOSiR przy ul.
wschodniej 2 w zgierzu, Gimnazjada – powiat, unihokej dziewcząt.
WTOREK, 1 GRUDNIA:
 godz. 20:50, hala Społem przy
ul. Północnej 36 w Łodzi, 7. kolejka I Ligi Centralnego Nurtu
Basketu Amatorskiego: Polska
Organizacja Sportowa – BKS Lalalilo Bratoszewice.
PIąTEK, 4 GRUDNIA:
godz. 19:00, sala Ogniska TKKF
expandor przy ul. Łowickiej 8
w Głownie, 8. kolejka III ŁLTSAiW: expandor Głowno – Vabank.


