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RZUT OKIEM | CUDOWNY GŁOS

b. kandydata na burmistrza. str. 33

Głowno | Udaremniona próba oszustwa przy zakupie przez internet

Oszust wpadł, bo szył
zbyt grubymi nićmi

MOK GŁOWNO

Choć nie ulega wątpliwości, że oszustwa wszelkiego
rodzaju są czynem zasługującym na potępienie,
to przyznać trzeba, że skuteczny oszust, to człowiek
z głową na karku, który do dokonania przestępstwa
dokładnie się przygotowuje.

Na 15 urodziny wyśpiewała I miejsce. Zwyciężczyni XI Festiwalu
Piosenek Anny Jantar w kategorii 12-15 lat, głownianka Malwina
Wojciechowska, przepięknie wykonała utwór „Co zrobimy z tą miłością”.
O triumfie jubilatki i o całym sobotnim przeglądzie, zorganizowanym przez
MOK Głowno, obszernie piszemy na str. 6. ewr

Relacja z procesu
Alberta Waśkiewicza

O tym, że oszustwo nie może
być jednak szyte przysłowiowymi grubymi nićmi, przekonał się
22-letni mężczyzna, który próbował nabrać mieszkankę Głowna
przy kupnie laptopa.
Wszystko zaczęło się od internetowej aukcji. Mieszkanka
Głowna wystawiła na sprzedaż
laptopa. Choć cena była znaczna,
bo około 8 tys. zł, szybko znalazł
się chętny.
Jak się później okazało, był to
jednak oszust. Przedstawił on niedoszłej kontrahentce dość zawiłą
historię, że laptopa kupuje dla niego wujek, mieszkający we Francji.
On sam pojawi się w umówionym

miejscu tylko po odbiór urządzenia. Francuski wujek miał dokonać przelewu międzynarodowego. Dla potwierdzenia kupujący
przesłał głowniance elektroniczne potwierdzenie dokonania takowego. I w tym momencie sam
się wydał. Okazało się bowiem,
że swojego oszustwa specjalnie
nie przemyślał.
Sprzedająca szybko zorientowała się, że ma do czynienia
z nieuczciwym nabywcą, a przesłane potwierdzenie jest sfałszowane. Oszust nie wiedział
bowiem, że dowód przelewu
międzynarodowego wygląda inaczej niż transakcji krajowej, opa-

trzony jest bowiem dodatkowym
cyfrowym wyróżnikiem, tzw. numerem IBAN.
Czując już, że ma do czynienia z oszustem, właścicielka laptopa sprawdziła też numer konta, z którego miał być dokonany
przelew. Można to zrobić w banalnie prosty sposób, wpisując
w internetowej wyszukiwarce
frazę np. „Jak sprawdzić po numerze konta jaki to bank” (po an-

Kobieta umówiła się
z „nabywcą” na odbiór
laptopa w centrum
handlowym.
Na miejscu pojawili
się też policjanci.

gielsku wystarczy wpisać: „bank
account check”). Wyskoczy nam
sporo różnego rodzaju stron. Pozostaje wpisać w specjalnej wyszukiwarce jednej z nich numer
konta i w mgnieniu oka wyskoczą nam dane placówki prowadzącej dany numer.
Okazało się, że numer podany
przez niedoszłego kupca po prostu nie istnieje. Głownianka udała się na policję. Złapanie oszusta
było już tylko formalnością. Kobieta umówiła się z „nabywcą”
na odbiór laptopa w centrum handlowym przy ul. Sikorskiego. Na
miejscu pojawili się też policjanci,
którzy zatrzymali oszusta. Okazał
się nim być 22-letni mieszkaniec
powiatu łódzkiego wschodniego.
Mężczyźnie, który przyznał
się, że chciał oszukać głowniankę, za usiłowanie oszustwa grozi
od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
kl

Głowno | Po zebraniu OSP: polityczni rywale równocześnie wstąpili do straży

Głowno | Kościół św. Barbary

Choć ich bliźniacze postanowienie, przekute w czyn w tym samym
momencie, może nieco zaskakiwać, to oni obydwoje traktują je po prostu
jako naturalną kolej rzeczy. Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek
i przewodnicząca Rady Miejskiej Magdalena Szajder zostali członkami
Ochotniczej Straży Pożarnej. Burmistrz wszedł też do zarządu jednostki.

W poniedziałek, 14 marca,
o godzinie 17.45, po mszy, w kościele pw. św. Barbary zaprezentowane zostanie widowisko słowno-muzyczne „Testament Prawdy
i Wolności – hołd składamy polskim Żołnierzom Wyklętym”.
Wystąpi zespół „Pętla Ósemki”.

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Druh Janeczek i druhna Szajder

ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ
ela.woldan@lowiczanin.info

W szeregi głowieńskiej straży
ogniowej zostali oficjalnie przyjęci na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, jakie odbyło się
w niedzielę, 6 marca. Razem
z nimi do OSP wstąpiła też Magda
Amsolik. Wraz z nowo przyjętymi
druhami, jednostka liczy obecnie
85 członków. Działa w niej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
oraz orkiestra dęta, która swoim
występem uświetniła zebranie.
Niedzielnemu zebraniu sprawozdawczo-wyborczemu przewodniczył dowódca JRG PSP
w Strykowie, mł. bryg. Bartłomiej
Tomczuk, a uczestniczyli w nim
także: komendant powiatowy PSP
bryg. Krzysztof Zieliński, czło-

nek Zarządu Powiatu Zgierskiego
Wojciech Brzeski i nowy (powołany 1 marca) zastępca dowódcy
JRG w Strykowie, st. kap. Adam
Antczak. W części sprawozdawczej podsumowano miniony rok
z życia jednostki. Po dyskusji
nad sprawozdaniami, zarządowi,
większością głosów, przy dwóch
wstrzymujących się, udzielono
absolutorium.
Jeszcze przed częścią wyborczą zebrania, prezes OSP Głowno Andrzej Ruciński, będący
także wiceprezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zgierzu,
w asyście komendanta powiatowego PSP Krzysztofa Zielińskiego oraz burmistrza Grzegorza
Janeczka udekorował druhów honorowymi odznaczeniami. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Krystyna
Zielińska, Mariusz Kaźmierczak
i Piotr Wielogórski, Medal Brą-

zowy – Marek Jedynak i Konrad
Krzeszewski.
Prezes Ruciński nadal
na czele jednostki
W wyniku przeprowadzonych
w jednostce OSP Głowno 6 marca wyborów, na prezesa ponownie został wybrany Andrzej Ruciński, rozpoczynający właśnie
23. rok nieprzerwanego pełnienia tej funkcji. Do tej pory najdłużej, bo 23 lata – od roku 1947

Na prezesa ponownie
został wybrany Andrzej
Ruciński, rozpoczynający
23. rok nieprzerwanego
pełnienia tej funkcji.

do 1970 – jednostką kierował dr
Jerzy Stanisławski. Obok prezesa
Rucińskiego do nowego zarządu
z poprzedniego przeszli także: naczelnik Marcin Dziuda, zastępca
naczelnika Wiktor Łazarczyk, sekretarz Marek Jedynak i kronikarz
Konrad Krzeszewski.
Nowe osoby w zarządzie to
gospodarz jednostki Mateusz
Rzepa (zastąpił Henryka Krzeszewskiego), skarbnik Magda
Amsolik (zastąpiła Piotra Jarosa),
oraz członkowie zarządu Grzegorz Janeczek i Marcin Kowalczyk (zastąpili Krystynę Zielińską i Michała Dudkę). Komisję
Rewizyjną wybrano w składzie:
Piotr Jaros – przewodniczący (za
Andrzeja Biernata, nieobecnego na zebraniu) oraz Arkadiusz
Dziewiór i Hubert Roza, którzy
byli członkami komisji również
w poprzedniej kadencji.
Ambitne plany
Plany działalności OSP Głowno obejmują nie tylko standardową realizację zadań bojowych,
kulturalnych, czy współpracę
z placówkami oświatowymi.

str. 2

Autorem scenariusza i reżyserem
widowiska jest Tomasz Bieszczad,
aranżację utworów przygotował
Jarosław Paczyński.
Organizatorem
widowiska
w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych jest
Klub Gazety Polskiej.
kl

Dmosin | Gminna Biblioteka Publiczna

Warsztaty wielkanocne
Już w środę, 16 marca, Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie zaprasza wszystkich chętnych
na warsztaty wielkanocne. Jak co
roku, wspólnie z lokalną twórczynią ludową Elżbietą Strzelczyk,
będzie można wykonać bibułowe

kwiatki do palmy wielkanocnej,
czy też koszyczka wielkanocnego. Początek warsztatów o godz.
15.00. Organizatorzy zapewniają
materiały. Warsztaty są bezpłatne.
Wykonane kwiatki będzie można
zabrać ze sobą do domu.
ljs

Warszewice

muje dwa bloki tematyczne. Od
godz. 10.00 do 11.30 omawiany
będzie temat zmiany przepisów
KRUS oraz BHP w rolnictwie,
natomiast od godz. 11.45 zaplanowano szkolenie z zakresu wybranych programów pomocowych PROW 2014-2020. Wstęp
wolny.
ljs

Szkolenie ŁODR
W najbliższy poniedziałek, 14
marca, w siedzibie OSP Warszewice odbędzie się szkolenie przeznaczone dla rolników z terenu
gminy Stryków. Szkolenie obej-
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Bezpieczeństwo
Gmina Głowno | Policja bada sprawę podpaleń

Płonęły samochody

Funkcjonariusze
z Komisariatu Policji
w Głownie badają
sprawę dwóch pożarów
samochodów, do których
doszło w nocy, 7 marca,
na terenie Boczków
Domaradzkich i Mąkolic.

W obu przypadkach za najprawdopodobniejszą przyczynę
uznaje się podpalenie.

Do pierwszego zdarzenia doszło około 2.38 w Boczkach Domaradzkich, gdzie palił się zaparkowany na prywatnej posesji
Volkswagen Golf. Ogień objął
komorę silnika. Temperatura doprowadziła do pęknięcia przedniej
szyby oraz nadpalenia części wyposażenia wnętrza. Komora silnika uległa spaleniu. Straty wyceniono na 1.000 zł.
Dotkliwsze były straty w przypadku pożaru, do którego do-

szło około godziny 4.27 w Mąkolicach, gdzie palił się stojący
na prywatnej posesji Ford Transit. Wartość strat wyceniono na
35.000 zł.
Przypomnijmy, że kilka tygodni temu na terenie gminy Głowno doszło do dwóch podobnych
zdarzeń. Jak powiedział nam
komendant KP Głowno, Cezary
Szczerbiak, sprawa podpaleń zostanie potraktowana ze szczególną
uwagą.
kl

Stryków | Wypadek z udziałem pieszej

64-letnia kobieta trafiła do szpitala
Policja bada okoliczności wypadku drogowego, do którego
doszło 4 marca, około godziny 18.40, przy ul. Kościuszki
w Strykowie. Poszkodowana została w nim 64-letnia kobieta,
która przechodziła przez jezdnię
w niedozwolonym miejscu.

Do zdarzenia doszło, gdy jadąca Oplem Corsą od strony ul. Kolejowej w kierunku ul. Emilii Plater 27-letnia mieszkanka gminy
Stryków potrąciła przechodzącą
z lewej na prawą stronę (w stosunku do samochodu – przyp. red.)
64-letnią strykowiankę.

Kobieta przechodziła przez
jezdnię w niedozwolonym miejscu. W wyniku uderzenia, ze
złamaniem obu nóg została odwieziona do szpitala. Policja będzie prowadziła dochodzenie, aby
ustalić, kto powinien zostać w tym
przypadku ukarany.
kl

Głowno | Zguba wróci do właściciela

Odnaleziono skradzione w Łodzi auto
Dzięki czujności mieszkańców
policjantom z Głowna 7 marca,
około godziny 13.00, przy ul. Sikorskiego udało się zabezpieczyć
skradzionego w Łodzi Volkswa-

gena Golfa II. Na komisariat trafiło zgłoszenie o źle zaparkowanym pojeździe. Po przybyciu na
miejsce okazało się, że rzeczone
auto zostało skradzione 24 lutego

KRONIKA POLICYJNA | 4.03.-8.03.2016
Głowno i okolice
4 marca, około 13.00, przy ul.
Targowej w Głownie, funkcjonariusze tutejszego Komisariatu Policji
zatrzymali do kontroli drogowej
61-letniego rowerzystę, mieszkańca powiatu zgierskiego. Jak się
okazało, był on nietrzeźwy. W organizmie miał ponad promil alkoholu.
Został ukarany mandatem.
 Tego samego dnia, około godziny 18.00, przy ul. Łowickiej, tym
razem policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Zgierzu ujawnili kolejnego pijanego rowerzystę. 36-letni
cyklista „wydmuchał” 2,88 promila alkoholu! Również ukarano go
mandatem.
 5 marca, około godziny 17.31,
przy ul. Rynkowskiego w Głownie,
w ręce funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Głownie wpadł
pijany motorowerzysta. 23-letni
mieszkaniec powiatu zgierskiego
prowadził swój pojazd mając w organizmie 1,18 promila alkoholu. Ze
względu na to, że prowadził pojazd
mechaniczny, jego sprawę rozpatrzy sąd.
 7 marca, około godziny 6.45,
na autostradzie A2 w gminie Głowno doszło do kolizji z udziałem
dwóch samochodów. Zmierzający
w kierunku Łodzi osobowym Volkswagenem 24-letni mieszkaniec
Leśnicy, jadąc lewym pasem ruchu
nie zachował ostrożności, nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze i próbując
zmienić pas ruchu na prawy, uderzył przednią częścią swojego auta


w bok ciężarowego Iveco. Za kierownicą drugiego pojazdu siedział
35-latek z Milejowic. W wyniku kolizji nikomu nic się nie stało. Sprawca został ukarany mandatem.
 8 marca, około godziny 14.20,
przy ul. Sikorskiego w Głownie, na
terenie parkingu przy centrum handlowym doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Kierujący
Oplem Astrą 43-letni mieszkaniec
powiatu łowickiego, wykonując
manewr cofania, nie ustąpił pierwszeństwa poruszającemu się po
parkingu Fordowi Focusowi, za kierownicą którego siedziała 59-letnia
głownianka. Doszło do stłuczki.
W wyniku kolizji nikt nie doznał
obrażeń. Sprawca został ukarany
mandatem.

Dmosin i okolice
 7 marca, około 23.50, na autostradzie A2 w Zawadach jadący
ciężarowym DAF-em mieszkaniec
Piaseczna nie zachował odległości i podczas omijania uderzył
w bok stojącego prawidłowo na
pasie awaryjnym Volkswagena
Passata, należącego do mieszkańca Włocławka. Wskutek kolizji
nikt nie doznał obrażeń. Sprawca
został ukarany mandatem.

Stryków i okolice
 8 marca, około godziny 7.30, w
Starym Imielniku, kierująca Oplem
Astrą Q7 36-letnia łodzianka, jadąc
z kierunku Łodzi, potrąciła sarnę
przebiegającą przez jezdnię. Nikt
nie doznał obrażeń. Sarna uciekła
w kierunku lasu.

w Łodzi. Samochód został zabezpieczony. Po zakończeniu wszystkich formalności zostanie on
zwrócony prawowitemu właścicielowi.
kl

NASI DZIENNIKARZE DO WASZEJ DYSPOZYCJI
OD 8.30 DO 15.30

Telefon redakcyjny 42 710 82 55
e-mail: jakub.lenart@lowiczanin.info
JAKUB LENART

Głowno

Kolizja
na Swobodzie

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w sobotę, 5 marca, na ul. Swoboda
w Głownie. Z policyjnych ustaleń
wynika, że o godz. 12.10 kierujący VW Caddy 40-letni mieszkaniec pow. zgierskiego zatrzymał
się przed przejściem dla pieszych
w rejonie skrzyżowania Swobody ze Śląską i został uderzony
w tył przez Daewoo Lanosa,
kierowanego przez 21-letniego
mieszkańca gm. Bedlno. Obyło
się bez obrażeń. Sprawca kolizji, czyli kierowca Lanosa, został
ukarany mandatem.
ewr

Kołacin

Strażacy pomogli
starszemu
mężczyźnie

Praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów i wyjazdy do wypadków. Straż nie raz pomaga też
dostaniu się do zamkniętych osób.
Tak było 4 marca, około godziny
12.55, w Kołacinie. Strażacy zostawili wezwani przez załogę pogotowia. Ratownicy musieli dostać się do środka, by udzielić
pomocy samotnie mieszkającemu 85-latkowi. Starszy mężczyzna był osłabiony i nie był w stanie samodzielnie otworzyć drzwi.
Strażacy wyłamali zamek i je
otworzyli. 85-latek trafił w ręce
załogi karetki, został przewieziony na obserwację do szpitala. kl

Karnków | Kolizja drogowa

Zderzenie Punto z Ursusem
Do kolizji z udziałem samochodu osobowego i ciągnika rolniczego doszło 4 marca, około godziny
15.30, w Karnkowie.
Jadący ciągnikiem Ursus od
strony Popowa Głowieńskiego
w kierunku Bielaw 76-letni mieszkaniec gminy Głowno, wykonując
manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu wy-

przedzającemu go Fiatowi Punto,
za kierownicą którego siedziała
29-letnia łowiczanka. Doszło do
zderzenia bocznego obu pojazdów.
W wyniku kolizji nikt nie doznał obrażeń. Straty w samochodzie wyceniono na 2 tys. zł, w ciągniku na 500 zł. Sprawca został
ukarany mandatem.
kl

Głowno | Kolizja przy ul. Sikorskiego

Uderzył w słup
Do niegroźnej kolizji drogowej doszło 2 marca, około godziny 14.35, przy ul. Sikorskiego
w Głownie.
Jadący Oplem Astrą 58-letni łodzianin, skręcając w lewo, na par-

king przy delikatesach, z nieustalonej przyczyny uderzył w słup.
Nikt nie doznał w wyniku uderzenia obrażeń.
Kierowca został ukarany mandatem.
kl

Stryków | Państwowa Straż Pożarna

Nowy zastępca dowódcy
Z pierwszym dniem marca
funkcję zastępcy dowódcy jednostki JRG PSP Stryków objął
st. kapitan Adam Antczak. Zastąpił on odchodzącego na emeryturę bryg. Waldemara Szcześniaka.
Nowy oficer JRG PSP, absolwent
Głównej Szkoły Pożarniczej, na
co dzień mieszkaniec Strykowa,
ma za sobą 10-letni staż pracy
w straży pożarnej. Swą karierę
rozpoczynał w Komendzie Po-

wiatowej PSP Łęczyca, by po 5
latach przenieść się do Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi, gdzie
powierzono mu stanowisko starszego specjalisty wydziału operacyjno-szkoleniowego oraz obowiązku rzecznika prasowego.
Z łódzką strażą pożarną związany był przez kolejne 5 lat, a przez
kilka ostatnich miesięcy był nawet
rzecznikiem wojewódzkiego komendanta PSP w Łodzi.
ljs

Głowno | Po zebraniu OSP: polityczni rywale wstąpili do straży

Druh Janeczek i druhna Szajder
dokończenie ze str. 1

Plany OSP koncentrują się także wokół poczynionych już starań
o zakup nowego ciężkiego wozu
bojowego oraz zwrot części nakładów poniesionych na zakup
i wyposażenie samochodu do ratownictwa technicznego. Wniosek o dotację na ciężki samochód
gaśniczy złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Szacuje się, że z tego źródła jednostka
może pozyskać do 85% dofinansowania zakupu prognozowanego na 1.190.000 zł. Wniosek OSP
z miejsca 5. na liście rezerwowej
przeskoczył już na miejsce 2.,
wiec Andrzej Ruciński jego realizację ocenia jako realną, choć
nie wie, czy nastąpi ona w tym
roku. W każdym razie, w budżecie miejskim zabezpieczono już
pieniądze na udział własny w inwestycji.
Co jeszcze planują
druhowie ochotnicy?
– Będziemy szukać możliwości pozyskania zewnętrznego dofinansowania do termomodernizacji budynku strażnicy. Gdyby
to okazało się nierealne, trzeba
będzie wykonać malowanie elewacji. Poza tym chcemy poczynić starania o sprowadzenie do
naszej jednostki atestowanego
toru przeszkód dla Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. Taki tor jest
potrzebny, bo teraz jedyny na mia-

MAGDALENA
SZAJDER
przewodnicząca Rady
Miejskiej w Głownie
Ściśle współpracuję
z OSP w Głownie od 2004
r., czyli od zawiązania
Stowarzyszenia Na Rzecz
Kobiet. Bardzo szanuję
strażaków i jestem im
wdzięczna za pomoc
w wielu akcjach, w tym
organizowanych przez nas
dwa razy w roku zbiórkach
żywności, koncertach,
w zbiórce darów dla
powodzian itp. Strażacy
zawsze służą pomocą,
kiedy trzeba udostępniają
salę, pomagają
w transporcie darów.
Moje wstąpienie do OSP
postrzegam jako naturalną
kolej rzeczy i cieszę się,
że mogę być członkinią tej
jednostki, w której
na pewno będę wspierała
przede wszystkim
działalność orkiestry.

sto i gminę Głowno znajduje się
w Lubiankowie, a lepiej mieć własny do systematycznych przygotowań przed startem w zawodach.
Taki tor jest jednak kosztowny,
trzeba na niego wydać około 10
tys. zł, więc jeśli nie udałoby się
nam zgromadzić takich środków,
to może pewne prostsze elementy toru będziemy w stanie wykonać sami. Bardzo mnie cieszy
zaangażowanie młodzieży i prowadzących MDP druhów Mariusza Kaźmierczaka i Andrzeja
Wawrzyna, którzy są także strażakami PSP. W wielu przypadkach działalność w straży okazuje się sprawą międzypokoleniową,
te tradycje są przekazywane w domach. Przychodzą do nas wnukowie i dzieci strażaków. Często całe
ich rodziny podchodzą do tego
z wielkim zapałem, co było widać
dwa lata temu podczas ślubowania
– powiedział nam po zebraniu prezes Ruciński.
Zapytaliśmy go także o członkostwo w OSP burmistrza Grzegorza Janeczka i przewodniczącej rady miejskiej Magdaleny
Szajder – jaką rolę przewidziano dla takich osób w jednostce, bo przecież nie będą „biegać
z sikawką”: – W statucie naszej
jednostki są zapisy mówiące nie
tylko o działalności bojowej, ale
innej: społecznej, kulturalnej. Zadań, w których nowi członkowie
mogą się realizować, jest sporo

GRZEGORZ
JANECZEK
burmistrz Głowna
Przez lata pełnienia
mojej funkcji byłem
namawiany do
wstąpienia do OSP
Głowno, a ostatnio
od samych strażaków
otrzymałem propozycję,
by burmistrz miasta
był członkiem Zarządu
OSP. Tak jest zresztą
już w wielu innych
gminach, gdzie wójtowie
i burmistrzowie zasiadają
w Zarządach OSP. Żeby
być członkiem Zarządu
OSP, najpierw trzeba
stać się członkiem OSP,
stąd moja decyzja. Wiele
inwestycji i działań OSP
jest finansowanych przez
miasto, majątek OSP
jest majątkiem Gminy
Miasta Głowno, dlatego
formalne wsparcie tych
działań także poprzez
moje członkostwo
w OSP wydaje się
naturalne.
– usłyszeliśmy w odpowiedzi od
prezesa.
ewr
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Głowno | Z okazji Dnia Kobiet

Wiele atrakcji dla pań

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ.

Choć Dzień Kobiet
w kalendarzu już za nami,
to w Głownie obchody tego
święta rozpoczną się
w nadchodzący weekend 12-13
marca. Atrakcje rozplanowano
na dwa dni, zarówno
na sobotę, jak i na niedzielę.

Ballada o kapitanie „Ponurym”. Harcerze ZHR z Głowna wystąpili między prelekcją historyka z IPN a pokazem filmowym.

Głowno | Film i prelekcja o żołnierzach wyklętych

U nas też walczyli wyklęci
W nawiązaniu do obchodów Narodowego
Dnia Żołnierzy, w sobotę 5 marca w budynku
dworca PKP w Głownie wyświetlono film „Losy
niepokornych”. Projekcję poprzedziła ciekawa
prelekcja z wieloma odniesieniami do naszego
regionu, w tym do zamachu na burmistrza
Głowna Jana Szymańskiego 22 grudnia 1945 r.
ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ
ela.woldan@lowiczanin.info

Dokument w reżyserii Wincentego Ronisza „Żołnierze wykleci. Losy niepokornych” opowiada o losach uczestników
powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego,
którzy walczyli z sowietyzacją
Polski, stawiając opór podporządkowaniu jej przez ZSRR.
Walczyli metodami partyzanckimi, bez większej nadziei na zwycięstwo, ale wierni ideałom wolnej i demokratycznej ojczyzny.
Film przedstawia relacje czterech żołnierzy prowadzących
walkę zbrojną z NKWD i UB
w latach 1945-1948. W Głownie
został wyświetlony przy pełnej
sali, a na widowni zasiedli ludzie
w różnym wieku – od umundurowanej młodzieży z drużyny
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, po licznych seniorów.
Historia z tej ziemi
Artur Ossowski z łódzkiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we wstępie do swojej
prelekcji pochwalił tak świetną frekwencję, ponieważ zdarzało mu się już przemawiać do
znacznie węższego audytorium.
Opowiedział m.in. o losach partyzantów walczących w okolicach Głowna. Zaczął od historii Jana Kazimierza Hodonia ps.
„Boruta”.
Hodoń „Boruta” urodził
się w Łodzi, działał w AK, w
sierpniu 1945 r. dezerterował z

WKU i zawiązał oddział partyzancki, przez który przewinęło się 55 partyzantów. Przeciwnikami tego oddziału byli
funkcjonariusze Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa w Brzezinach. Po rozbiciu oddziału, już
w październiku 1945 r., „Boruta”
ukrywał się w okolicach Zgierza, tam został ujęty, a w 1946 r.
– stracony. Miejsce jego pochówku nie jest znane.
Z oddziału Hodonia warto,
zdaniem historyka, pamiętać
o Bronisławie Kupisie („Wiklinie”/„Abażurze 101” – pseudonim z okresu służby w Polskiej
Organizacji Bojowej), dowódcy jednej z sekcji, który wszedł
w konflikt z przełożonym po
tym, jak ostrzegł przed zamachem swojego kuzyna, przebywającego w okolicy funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa
Publicznego
w Białymstoku. Kupis musiał
potem uciec z oddziału Hodonia. Założył własny, który zasłynął tym, że 4 grudnia 1945 r. zajął elektrownię, urząd pocztowy
i gorzelnię w Uniejowie. W obliczu konfrontacji z dużymi siłami państwowymi Kupis postanowił podzielić oddział na dwie
części. Jedna, pod jego rozkazami, przedostała się w okolice
Strykowa – Głowna. Bronisław
Kupis został zatrzymany w marcu 1946 r. w okolicach Zelgoszczy. Po procesie w Łodzi został
skazany na karę śmierci. Wyrok
wykonano.
Z oddziału Hodonia wyszedł
także pochodzący z Sieradza
Franciszek Leśniak „Lalka”

/„Lalek”, który doskonale znał
tereny Głowna, Strykowa i Brzezin, dokąd w czasie kryzysu lat
30-tych przybył za pracą. Nie
miał przeszkolenia wojskowego
i w czasie niemieckiej okupacji
został zakontraktowany do jednego z niemieckich gospodarstw
w okolicach Dmosina. Po wojnie
Franciszek Leśniak dołączył do
oddziału konspiracyjnego Pawła Roszaka „Millera”/ „Wichra
2”, związanego z AK w Głownie. Roszak był zastępcą dowódcy oddziału „Zryw” por. Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja”.
Został zdymisjonowany po brawurowym strzale na wiwat po
udanym odbiciu zatrzymanych
z aresztu w Pabianicach.
Po ujawnieniu się struktur
poakowskich w sierpniu 1945
r. mjr Roszak postanowił walczyć dalej i przeniósł się w okolice Dmosina, gdzie jego około
30-osobowy oddział miał magazyn broni. Po po konfrontacji
z pozorantami, rzekomo chcącymi wstąpić do konspiracji,
otrzymał postrzał w płuco. Ratował go lekarz z Głowna, pielęgnowała łączniczka „Kulawka”.
Jego możliwości dowodzenia
oddziałem zostały bardzo ograniczone. Kontrolę nad formacją
chcieli przejąć Franciszek Leśniak „Lalka” i Tadeusz Dębski
„Dąb”, żołnierz AK.
Kiedy w maju 1946 r. Paweł
Roszak próbował wrócić do oddziału, został odrzucony. „Dąb”
wyruszył za nim w pościg, doszło do konfrontacji i Paweł Roszak, otoczony przez swoich byłych podkomendnych, popełnił
samobójstwo. Jednak w aktach,
na co zwrócił uwagę gość z IPN,
jego śmierć przypisuje sobie Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Brzezinach, skutecznie infiltrujący środowisko
konspiratorów. W samym oddziale miało być przynajmniej
trzech agentów, a Tadeusz Dębski miał być bezwolnym narzędziem aparatu represji. Nie

nadawał się do dowodzenia oddziałem, ponieważ uciekł z całą
jego kasą do Szczecina, gdzie
został zatrzymany.
Partyzantów próbował potem
zebrać „Lalek”, w styczniu 1947
r. ujawnił się wraz z szóstką partyzantów, ale już w maju 1948
r. został aresztowany i skazany
na 15 lat pozbawienia wolności, zmarł w więzieniu w Rawiczu, niebawem po przesłuchaniu
przez dwóch funkcjonariuszy
Urzędu Bezpieczeństwa.
Oddział Pawła Roszaka, cieszący się sympatią ludzi z okolic Dmosina ze względu m.in. na
wspieranie sierot i ubogich, miał
wszakże na swoim sumieniu
burmistrza Głowna: – Wyrok
śmierci na burmistrzu Głowna
Janie Szymańskim został wykonany 22 grudnia 1945 r. Według
raportu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
człowiek został zabity przy pobliskim cmentarzu, przy murze. Wyroku nie wykonywał Paweł Roszak, tylko czterej żołnierze z jego
oddziału. Według meldunków,
jakie mieli partyzanci, człowiek
ten miał wydać byłych dziewięciu żołnierzy AK – ludzi, którzy
według urzędu bezpieczeństwa
współpracowali z Pawłem Roszakiem, z podziemiem antykomunistycznym. Sprawa do dziś jest
kontrowersyjna i jest wiele rzeczy,
na które trzeba spojrzeć niekiedy
krytycznie, nie do końca wierząc
ani WUBP, ani też partyzantom –
mówił Artur Ossowski
Został po nich
genetyczny ślad
Historyk opowiadał ciekawie
także o samej metodologii badaczy żołnierskich losów, m.in.
o pracach ekshumacyjnych na
tzw. „Łączce” na cmentarzu powązkowskim w Warszawie i o
osiągnięciach genetyki, jakie idą
w sukurs badaczom i poszukiwaczom miejsc spoczynku żołnierzy podziemia antykomunistycznego.
str. 42

Główną atrakcją soboty będzie występ znanego zielonogórskiego kabaretu Jurki. Początek o godzinie 17 w MOK.
Na występ, choć bezpłatny, ze
względu na ograniczoną liczbę miejsc na widowni będą mogły wejść osoby, które wcześniej
odebrały darmowe zaproszenia.
Kolej na kobiety
Masa atrakcji czeka na panie
także 13 marca w godz. 12-19.
W budynku dworca PKP w Głownie zaplanowano na ten dzień drugą edycję imprezy „Kolej na Kobiety”. O godzinie 12 odbędą się
warsztaty i prezentacja kosmetyków prowadzona przez przedstawicieli firmy Mary Kay. W przerwie

programu zaplanowano spotkania z: dietetykiem Anną Gunther-Grzelak, masażystą Jakubem Kosielskim oraz przedstawicielami
Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.
O godz. 15 warsztaty (wykład
motywacyjny) „Jak znaleźć czas na
pracę z pasją” z trenerem i psychologiem Izabelą Kobierecką. Finał
imprezy zaplanowano na godzinę 17. Przygotowano pokaz mody
z kolekcji sklepu Fasoneria oraz firmy Lental, na którym w rolę modelek wcielą się mieszkanki Głowna. Odbędzie się także pokaz mody
projektantki Marii Wiatrowskiej.
Fryzury modelek przygotuje salon
B&S Fryzjernia z Łodzi.
Przez cały czas trwania imprezy będzie można m.in. zrobić sobie
profesjonalny makijaż, stylizację
paznokci, skorzystać z porad ekspertów czy też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na czerwonym dywanie. Organizatorzy przewidzieli
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Z wszystkich atrakcji będzie
można skorzystać bezpłatnie. kl

Głowno | Jurki na Dzien Kobiet

Bilety rozeszły się
w oka mgnieniu
W sposób wręcz błyskawiczny rozdysponowano pulę 200 darmowych biletów przeznaczonych
dla mieszkańców na zaplanowany z okazji Dnia Kobiet na najbliższą sobotę, 12 marca, o godzinie
17 w Miejskim Ośrodku Kultury
w Głownie występ kabaretu Jurki.
Wejściówki odbierać można było
5 marca od godziny 11 w Urzędzie
Miejskim.Wponiedziałekdonaszej
redakcji dzwoniły osoby, które zarzucały, że bilety rozeszły się podejrzanie szybko. Jedna z naszych
czytelniczek opowiadała, że była
w magistracie o godzinie 11.30
i usłyszała, że bilety rozdysponowano w siedem minut.
W magistracie potwierdzono
nam, że rzeczywiście wejściówki

rozdano błyskawicznie. Około godziny 10.30, czyli na pół godziny
przed otwarciem pokoju, w kolejce
stało około 100 osób (każda mogła
wziąć dwa bilety). Pierwsi chętni
pojawili się już około 10. Jak usłyszeliśmy w urzędzie, osoby, które
nie wierzą w tak szybkie rozdanie
zaproszeń, mogą obejrzeć w w magistracie nagranie z monitoringu
potwierdzające tę wersję.
Osoby, którym nie udało się
dostać wejściówek, mają jeszcze
szansę na obejrzenie kabaretu Jurki. Wzorem lat ubiegłych, jeśli
o godzinie 16.45 (do tej granicy
proszeni o przyjście byli ci, którzy
otrzymali wejściówkę) będą na sali
wolne miejsca, będą je mogli zająć
chętni bez zaproszeń.
kl

Stryków | Dom Kultury

Spotkanie z Jackiem
Perzyńskim
17 marca w Domu Kultury
w Strykowie odbędzie się spotkanie z Jackiem Perzyńskim – historykiem, dziennikarzem i pisarzem
z Głowna, którego książka „Żeglarz i Siłacz” ukazała się właśnie
na rynku wydawniczym, a niebawem dostępna będzie również
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Strykowie. Dla strykowian po-

zycja ta może stać się wyjątkową
bibliofilską gratką, ponieważ autor opisuje w niej związki dwóch
pierwowzorów światowej literatury
i popkultury z ich miastem. Bohaterami książki Jacka Perzyńskiego
są Piotr Mierosławski (pierwowzór
kapitana Nemo) i Zishe Breibart
(pierwowzór Supermana). Początek spotkania o godz. 11.

Głowno | Miejski Ośrodek Kultury

Rozbrzmieją piosenki ABBY
3 kwietnia o godz. 17 w MOK
zabrzmią największe przeboje legendarnej szwedzkiej grupy
ABBA. Hity takie jak „Mamma

Mia”, „Dancing Queen” czy „Honey, Honey” wykona krakowski
zespół „ABBA’S Song”. Wstęp
na imprezę będzie bezpłatny. kl
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Dobra | Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Budynek, w którym był sklep i mała świetlica, nie będzie powiększany,
ale za to jego wnętrze ma zyskać na funkcjonalności.

Gmina Dmosin | Świetlica

Rajd zorganizowany w sobotę 5
marca przez łódzki oddział PTTK
jak zawsze cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Licznie stawiły się na nim placówki oświatowe z Łodzi, ale i osoby dorosłe,
lubujące się w turystyce pieszej
i rowerowej. Ile dokładnie osób
uczestniczyło w rajdzie, tego

Projekt świetlicy
do końca marca

Do końca marca ma być
gotowy projekt świetlicy
wiejskiej w Szczecinie. Gmina
przesunęła termin zakończenia
opracowania na prośbę
wykonawcy, który początkowo
deklarował, że przedstawi ją
już w grudniu 2015.
Jak tłumaczy wójt Danuta Supera, nie ma to jednak wpływu
na termin rozpoczęcia realizacji inwestycji, bo ten warunkuje
pozyskanie funduszy unijnych,
a konkurs, w którym samorząd
ma zamiar wziąć udział, nie został jeszcze ogłoszony. Wójt Supera zapowiada też, że zanim
gmina zacznie ubiegać się o pozwolenie na budowę, chciałaby raz jeszcze – tak jak to miało miejsce przed rozpoczęciem
projektowania – skonsultować
się z mieszkańcami, by tym razem przeanalizować nie koncepcję, ale konkretny projekt.

Nowa świetlica w Szczecinie, która powstanie z adaptacji budynku byłego sklepu GS
„SCh”, ma być funkcjonalna,
estetyczna i ciepła. Pomieszczenia sklepowe wykupione w ubiegłym roku przez gminę pozwolą
na urządzenie świetlicy, na jaką
mieszkańcy długo czekali. Według poczynionych w ubiegłym
roku wstępnych założeń, świetlica pomieści w sobie połączone
jednym korytarzem dwie nowe
sale (jedną na zebrania, drugą na
większe spotkania czy imprezy)
wraz z zapleczem sanitarnym.
Przebudowane zostanie ogrzewanie budynku. Z dotychczasowej sali świetlicowej zniknie
kominek, na rzecz najprawdopodobniej elektrycznego ogrzewania całości obiektu. Zaplanowano wymianę stolarki okiennej.
Z tyłu budynku urządzony zostanie taras, część grillowa
i mały parking.
ljs

Ceny wody i za ścieki bez zmian
Do marca przyszłego roku
na terenie miasta i gminy
obowiązywać będą
stawki za wodę i ścieki
z 2015 roku.
Decyzję o przedłużeniu ubiegłorocznych taryf strykowscy
radni podjęli na sesji, która odbyła się w piątek 26 lutego. Jest
jednak i gorsza wiadomość. Dopłaty do wody i ścieków stosowane przez strykowski samorząd od 4 lat obowiązywać będą
do końca tego roku, a nie do
marca 2017, tak jak przedłużone
stawki taryf.
REKLAMA

JAKUB LENART
REKLAMA

Na szlaku. Katarzyna Krakowiak opowiada o Parku Krajobrazowym
Wzniesień Łódzkich.

Stryków | Z obrad Rady Miejskiej

RZUT OKIEM | PRACE NA RYNKOWSKIEGO

W dalszym ciągu trwają prace mające doprowadzić kabel o mocy
900 kW z Rozdzielczego Punktu Zasilania przy ul. Kopernika w Głownie
do powstającego w Piaskach Bankowych Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Opadów Komunalnych. 4 marca rozpoczęto roboty
w ul. Rynkowskiego. Następnie kabel będzie pociągnięty ul. Łowicką do
ul. Bielawskiej i dalej w kierunku gminy Bielawy. kl

Uczniowie Zespołu szkół
nr 2 w Bratoszewicach
już po raz siódmy wzięli
udział w pieszym rajdzie
PTTK Szlakiem Powstania
Styczniowego z metą
w Dobrej. Dopisała i
pogoda, i świetne humory.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BRATOSZEWICACH

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Trzy trasy do Dobrej

Na przełomie roku radni mają
zastanowić się nad zmianą formy stosowania dopłat. Obecnie
do 1 m³ wody skalkulowanego
na 2,77 zł netto gmina dopłaca
0,37 zł, natomiast do 1 m³ ścieków, który kosztuje 5,15 zł netto
– 1,57 zł. Od stycznia 2017 może
to być dopłata ujednolicona.
Inicjatywa skrócenia obowiązywania obecnych dopłat do
grudnia 2016 wyszła od przewodniczącego Rady Miejskiej
Pawła Kasicy. – Pieniądze w budżecie są zapisywane na dany
rok budżetowy, dlatego uważam, że przy tworzeniu budżetu
powinniśmy wrócić do finanso-

wania tych dopłat, ale zastanowić się nad ich ujednoliconą formą – mówił Paweł Kasica. Jego
zdaniem taka sama kwota dopłat
powinna funkcjonować zarówno
w przypadku wody, jak i w przypadku ścieków.
– Mam tu na myśli kwotę, która nie rujnowałaby naszego budżetu, spełniała swoje zadanie, a
oparta była na sprzedaży wody
i odbiorze ścieków za rok poprzedni – uzupełnił przewodnicząca Kasica. Jego wniosek uzyskał poparcie rady.
Temat wróci na jej forum jesienią, przy okazji konstrowania
budżetu 2017.
ljs

na jego podsumowanie nie wiedział jeszcze nawet kierownik
Adam Arndt, który w rozmowie
z „Wieściami” powiedział: – W
naszym oddziale na ul. Wigury
w Łodzi zgłosiło się około 275
uczestników, natomiast ciągle
jeszcze przychodzą osoby, które dopisują się, że były, przeszły
trasę i chciałyby otrzymać znaczek rajdowy, punkty, herbatę –
te wszystkie rzeczy, które przysługują uczestnikom rajdu.
Wyznaczono trzy trasy o podobnej długości 7-8 km. Pierwsza zaczynała się na przystanku linii autobusowej Borchówka Las i biegła
przez las dobieszkowski do Dobieszkowa, a stamtąd polami przez
Michałówek do Dobrej. str. 42

Stryków
Masz pomysł,
szukasz
finansowania
– przyjdź!

31 marca w Urzędzie Miejskim
w Strykowie będzie można zasięgnąć porad z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. W godzinach od 12 do 14.30 pojawi się tu
Mobilny Punkt Informacyjny. Pracownicy łódzkiego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
przeanalizują każdy przyniesiony
pomysł na projekt, podpowiedzą,
czy i z jakiego programu można
go sfinansować, poinformują o aktualnych konkursach, do których
można składać wnioski. Wszystko
to bezpłatnie.
ljs
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Głowno | Wokół tematu referendalnego

Właściciel galerii
oświadcza:
płacę podatki

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

4 marca do naszej
redakcji dotarło
oświadczenie zarządu
spółki Locrum,
prowadzącej galerię
handlową w Głownie.

Rów biegnący wzdłuż drogi prowadzącej do magazynów w Sosnowcu miejscowi nazywają kloacznym. Kierowcy ciężarówek wyrzucają tu śmieci
i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne.

Sosnowiec | Uboczne efekty magazynów

Kierowcy blokują drogę
i zamieniają rów w kloakę
Dostawcom i odbiorcom magazynów zdarza się parkować po
obydwu stronach jezdni. To powoduje, że lokalni kierowcy mają
kłopoty z ich wymijaniem. Dla
rolników problem staje się wyjątkowo uciążliwy w okresie prac
polowych, tiry blokują przejazd
większym maszynom. Rozmowy
z kierowcami ciężarówek nic nie
dają. – On się nie ruszy, bo tachograf włączył pauzę. A ja pytam, to
co ja mam zrobić? Rozebrać maszynę na części, żeby normalnie
przejechać? Przy wjeździe w tą
drogę od strony trasy na Zgierz
jest przecież obustronny zakaz zatrzymywania się i nikt go nie respektuje – mówi sołtys Miśkiewicz.
Pod magazynami parkują ciężarówki na rejestracjach z całej
Polski: warszawskich, gdańskich,
świętokrzyskich. Kierowcy czekający w kabinach nie są jednak
skorzy do rozmowy. Na pytanie,
dlaczego stoją przed magazynem,
a nie na jego terenie, odpowiadają krótko: gdzieś trzeba stać, a tam

nie można. Dlaczego, skoro gołym okiem widać, że jest miejsce?
Po drugiej stronie ogrodzenia
nieoficjalnie winę za taką sytuację zrzuca się na spedytorów, którzy rzekomo pozbywają się swoich kierowców na zasadzie: masz
towar, to z nim jedź. Tymczasem
wszystkie wjazdy na teren miejsca
docelowego są awizowane co do
godziny. W praktyce oznacza to,
że kierowcy wpuszczani są na teren magazynu tylko o konkretnej,
wyznaczonej godzinie. Bywa, że
przyjeżdżają tu samochody, które mają rozładunek dopiero za
tydzień i odjeżdżają z kwitkiem,
a jeśli przyjadą dzień wcześniej, to
po prostu koczują.
Jest duży parking przy Spedimexie, gdzie mogą stawać wszyscy, ale nie wszyscy z tego korzystają. Przedstawiciele firmy
Leroy Merlin na naszą redakcyjną interwencję sprzed 1,5 roku
poinstruowali swoich dostawców jak należy parkować, aby nie
przeszkadzać na drodze. Na długo to jednak nie starczyło, a te-

W rowie lądują śmieci różnego rodzaju, nawet rolki folii typu stretch,
służące do zabezpieczania ładunków.

raz do tego doszedł problem sanitarny.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Strykowa, która odbyła się 26
lutego, ostra wypowiedź w tym temacie padła z ust sołtysa Sosnowca Pieńki oraz radnego powiatowego Grzegorza Kuny. – Rów
w Sosnowcu to doły kloaczne.
Czego tam nie ma? Wyrzucane jest wszystko, począwszy od
plastikowych butelek i kubków,
a skończywszy na paczkach po
papierosach. To jest w XXI wieku nie do przyjęcia. Tiry zajmują
połowę jezdni. Ich kierowcy czują się panami sytuacji, to osoba jadąca w samochodzie osobowym
musi się martwić jak bezpiecznie
wyminąć się na tej drodze. Nawia-

sem mówiąc, kostka, którą została
wybrukowana, w niektórych miejscach już nadaje się do wymiany
– mówił Grzegorz Kuna.
Zobligował on władze Strykowa do podjęcia działań w kierunku rozwiązania tego problemu.
Co więcej, zwrócił uwagę na to,
co zaczyna się dziać po drugiej
stronie trasy krajowej nr 14, czyli
w Sosnowcu Pieńkach. – Po naszej wsi zaczynają błądzić tiry.
Można sobie wyobrazić jak wygląda cofanie. To efekt braku odpowiedniego oznakowania tych
nowych magazynów – twierdzi
Grzegorz Kuna.
Burmistrz Strykowa Andrzej
Jankowski zapowiada przyjrzenie
się obydwu tematom.
ljs

Głowno | Urząd Miejski musi szukać dalej

Jedyny kandydat na sekretarza miasta odpadł
Do 2 marca Urząd Miejski
w Głownie przyjmował oferty od
chętnych, którzy chcieliby pełnić
funkcję sekretarza miasta. Zgłosiła się jedna osoba, ale jej oferta nie spełniła wymogów formalnych.

Przypomnijmy, że stanowisko
sekretarza miasta wakuje od czasu, gdy w listopadzie 2015 roku
z funkcji zrezygnował pełniący ją
od 2011 roku Jarosław Trojanowski. Objął on stanowisko sekretarza miasta w Sieradzu. Magistrat

Dmosin | Ochrona środowiska

Nabór wniosków
na usuwanie azbestu

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Mieszkańcy Sosnowca oraz osoby podróżujące często
gminną drogą wzdłuż magazynów nie mogą już
patrzeć na bałagan jaki tutaj panuje. Problemem jest
parkowanie tirów, a jeszcze więcej obiekcji wzbudza
stan sanitarny przydrożnego rowu, w którym lądują
śmieci z kabin ciężarówek, a nawet fekalia,
bo kierowcy traktują go jak ubikację pod chmurką.

od 10 lutego poszukiwał nowego sekretarza. Swoją kandydaturę przedłożyła jedna osoba. Oferta została jednak odrzucona ze
względu na niespełnienie względów formalnych m.in. dotyczących stażu pracy oraz uchybie-

nia formalne w zakresie ustawy
o ochronie danych osobowych.
Oznacza to, że nabór zakończył
się fiaskiem. Burmistrz Grzegorz
Janeczek nie podjął jeszcze decyzji co do dalszych kroków w tej
sprawie.
kl

Oświadczenie to jest odpowiedzią na kwestię płacenia przez ten
podmiot podatków, poruszoną
w artykule dotyczącym zasadniczo problematyki referendalnej.
W tekście z nr 8/2016 pt. „Czy
będzie referendum o odwołanie
burmistrza?” jego inicjator, prezes zarządu Fundacji „Swoboda” Mariusz Kokociński, mówi:
„Zwracałem się z zapytaniem
(do burmistrza – dop. red.), o to,
czy galeria płaci podatki – brak
odpowiedzi”, na co w dalszej
części artykułu Grzegorz Janeczek odpowiada tymi słowy:
„Ani burmistrz, ani urząd miejski nie może ujawnić, czy i jakie
podatki płacą podatnicy. To dane
objęte klauzulą tajemnicy skarbowej.”

Zarząd spółki Locrum, wobec
wątpliwości zasianych przez wypowiedź Mariusza Kokocińskiego, poczuł się wywołany do odpowiedzi i oświadczył: „nasza spółka
wywiązuje się na bieżąco z wszelkich zobowiązań z tytułu opłat
publiczno-prawnych, tj: podatku
z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości, podatku gruntowego,
podatku od budowli”.
Dalej następuje przypomnienie, że w związku z zapisami
zawartej z miastem umowy na
użytkowanie wieczyste działki, siedziba działalności zarejestrowanej w Łodzi spółki została przeniesiona do Głowna, gdzie
płacone są podatki.
„Chcemy wyraźnie podkreślić,
że spółka Locrum Sp. z o.o. nigdy nie korzystała z żadnych ulg
w ramach prowadzonej działalności, jak również nie zwracała
się o przyznanie żadnej ulgi do
Urzędu Miasta Głowna” – czytamy w oświadczeniu, pod którym
podpisał się wiceprezes zarządu
Tomasz Kaczmarek.
ewr

Mieszkańcy gminy Dmosin,
którzy w poprzednich latach nie
ubiegali się o usunięcie ze swoich dachów albo posesji azbestu, do 30 kwietnia mają na to
kolejną szansę. Gmina właśnie
ogłosiła nabór wniosków do realizacji w 2016 roku. Operacja, podobnie jak w latach ubiegłych, nie będzie wymagała
ponoszenia żadnych kosztów ze
strony mieszkańców.
Dotacje, jakie gmina otrzymała do tej pory z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację programu usuwania azbestu, pokrywały niemalże
całość kosztów. W grę wchodzi
zarówno demontaż eternitowych
pokryć dachowych, jak i odbiór
eternitu zalegającego na nieruchomości z przygotowaniem
REKLAMA

do transportu, transportem oraz
utylizacją na składowisku odpadów.
Formularze wniosków o likwidację azbestu dostępne są
już w Urzędzie Gminy Dmosin
(pok. nr 7) oraz na stronie internetowej www.dmosin.pl. Po zakończeniu ich rejestracji gmina
złoży odpowiedni wniosek do
WFOŚiGW ogłosi przetarg na
wykonawcę, opracowany zostanie harmonogram odbioru z poszczególnych gospodarstw, a ich
właściciele zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.
Do tej pory na terenie gminy
zgłosiło się ponad 100 chętnych,
z których większość chciała pozbyć się zdemontowanego już
wcześniej i zmagazynowanego na swoich nieruchomościach
eternitu.
ljs
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Głowno | XI Festiwal Piosenek Anny Jantar

Młodzi marzą, by śpiewać jak Ona
Przez całą minioną sobotę, 5 marca, Miejski Ośrodek Kultury w Głownie rozbrzmiewał utworami wielkiej polskiej gwiazdy lat 70-tych
minionego wieku. W jego murach już po raz jedenasty odbył się bowiem Festiwal Piosenek Anny Jantar „Za każdy uśmiech twój”.
Utrzymane na naprawdę wysokim poziomie występy utalentowanych wokalnie młodych ludzi
oceniało trzyosobowe jury w składzie: Emilia Kudra (wokalistka
i kompozytorka), Michał Kobojek
(saksofonista i kompozytor) i Jacek Malanowski (muzyk, kompozytor, tekściarz, wokalista zespołu
Trubadurzy). Uczestnicy festiwalu startowali w trzech kategoriach
wiekowych, przesłuchania trwały
praktycznie cały dzień, jurorzy wysłuchali w sumie 76 piosenek.

REKLAMA

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ
MOK GŁOWNO

Wyróżnienie dla uczestniczki
z Nieborowa. Lidia Kuś
zaśpiewała piosenkę „Witaj mi”.

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Cudowny głos. Laureatka miejsca I w kat. 12-15 lat głownianka Malwina Wojciechowska przepięknie zaśpiewała
utwór „Co zrobimy z tą miłością”.

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Nagrody i wyróżnienia
Grand Prix XI Festiwalu Piosenek Anny Jantar „Za każdy
uśmiech twój” zdobyła Alicja
Szemplińska z Ciechanowa, która
wspaniale zaśpiewała utwór „Polubiłam pejzaż ten”.
– Na ten festiwal przyjechałam
po raz pierwszy i w ogóle nie spodziewałam się, że cokolwiek zajmę. To dla mnie ogromne zaskoczenie i zaszczyt, że mogłam wziąć
udział w tym przeglądzie. Uczę się
śpiewu w Warszawie, śpiewanie
to moja największa pasja. Piosenkę „Polubiłam pejzaż ten” podpowiedział mi nauczyciel i kiedy
pierwszy raz ją usłyszałam, zrozumiałam, że to piosenka dla mnie!
– powiedziała nam wzruszona
13-letnia laureatka Grand Prix. Jej
nauczyciel śpiewu Marcin Wortmann otrzymał tytuł Najlepszego
Instruktora Festiwalu.
W kategorii do lat 11 miejsce
I zajęła Oliwia Kopiec z Radomska, która zaśpiewała „Radość
najpiękniejszych lat”. Miejsce II
przyznano Amelii Jaworowskiej
z Ozorkowa za wykonanie piosenki „Płynęliśmy zachwytem”,
a miejsce III ex aequo Darii Polewskiej z Błaszek za „Zbieraj się”
i Julii Tłuczkiewicz z Ostrowca
Świętokrzyskiego za „Radość najpiękniejszych lat”. Wyróżnienia
w tej kategorii otrzymali: Aleksandra Sajnóg z Łodzi za „Dzień bez
happy endu”, Mateusz Staniaszek
z Iłowa za „Kiedy żołnierze wracają” oraz Katarzyna Wrzesińska
z Wrocławia za „Najtrudniejszy
pierwszy krok”. Dodatkowo jurorzy zdecydowali się przyznać tzw.
małe wyróżnienia dla dobrze rokujących młodych wokalistów, którzy
jednak muszą jeszcze nad sobą po-

KARINA SĘDKOWSKASTASZEWSKA,
instruktorka śpiewu

„Czytam z twojej twarzy”. Patrycja
Jakubiak tym utworem wyśpiewała
miejsce II w kategorii 12-15 lat.

Staranna stylizacja. Instruktorka śpiewu Karina Sędkowska-Staszewska
osobiście zadbała o sceniczny wizerunek Patrycji Jakubiak, laureatki
miejsca II w kat. 12-15 lat.

pracować. Małe wyróżnienia dostali: Maria Przybylska z Łodzi,
Filip Lewaniak z Kiernozi, Olga
Polewska z Błaszek i Malwina Ciesielska z Łowicza.
W kategorii 12-15 lat, miejsce
I zajęła – za przepiękne wykonanie piosenki „Co zrobimy z tą miłością” – Malwina Wojciechow-

ska – głownianka, reprezentująca
na przeglądzie Łowicki Ośrodek
Kultury, w którym uczy się śpiewu pod kierunkiem Kariny Sędkowskiej-Staszewskiej. W dniu festiwalu laureatka ukończyła 15 lat
i z tej okazji juror Jacek Malanowski zaintonował dla niej „Sto lat”,
które podchwyciła cała sala.

Miejsce II zajęły ex aequo Marlena Karwacka z Dmosina za piosenkę „Gdy on natchnieniem jest”
oraz Patrycja Jakubiak z Łowicza za „Czytam z twojej twarzy”.
Miejsce III jury przyznało Elizie
Pawlak z Błaszek za „Nie ma piwa
w niebie”. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali: Natalia Kawszyn

z Płocka za „Tylko mnie poproś do
tańca”, Lidia Kuś z Nieborowa za
„Witaj mi”, Dominika Bugajska
z Ostrowca Świętokrzyskiego za
„Wielka dama tańczy sama”, Maja
Ciesielska z Łowicza za „Po tamtej stronie marzeń”, Wiktoria Trefon z Dobieszowic za „Nie żałujcie
serca dziewczyny” oraz Grzegorz
Szymański z Łodzi za „Za każdy
uśmiech twój”.
Małe wyróżnienia w tej kategorii
przyznano Ewelinie Pirek z Piotrkowa Trybunalskiego i Mateuszowi Warzywodzie z Władysławowa
Popowskiego, który reprezentował
MOK Głowno. W najstarszej kategorii wiekowej, od 15 lat w górę,
przyznano tylko miejsce I, a zajęła je Agata Wolff, reprezentująca
ŁOK, za wykonanie „You are the
one that I want”. Jedyne małe wyróżnienie w tej kategorii otrzymała
Agata Wolińska, również z Łowicza, za „Rosyjskie pierniki”.
Zdaniem wielu obserwatorów
konkursu, którzy wypowiadali się
na ten temat anonimowo, a wręcz
poufnie, szkoda, że w tej ostatniej
kategorii wiekowej jurorzy tak skąpo sypnęli wyróżnieniami i nie dostrzegli wielu bardzo dobrych wykonań.
– Wyglądało to trochę tak, jakby
podczas oceny pierwszych dwóch
kategorii zanadto rozpędzili się,
a w trzeciej zmuszeni byli ostro docisnąć hamulce – usłyszeliśmy taki
komentarz. Oficjalnie zastrzeżeń do
werdyktu jury nie było. Już po zachwycającym finałowym występie

– Jestem bardzo dumna
z osiągnięć moich uczniów:
laureatek miejsc pierwszych
Agaty Wolff i Malwiny
Wojciechowskiej, miejsca
drugiego – Patrycji Jakubiak,
ale też wyróżnionych Lidzi
Kuś i Mateusza Warzywody,
którzy mieli specjalnie dla nich
stworzone nowe aranżacje,
inne od tych napisanych wiele
lat temu dla Anny Jantar.
Nowe aranżacje miały też
Malwina i Patrycja. Zrobił je
dla nas Daniel Stopiński ze
Skierniewic we współpracy
ze mną, natomiast nową
aranżację dla Agaty Wolff do
piosenki „You are the one
that I want”, wolniejszą od
oryginału, stworzyła Gosia
Lesiak, wspólnie z Agatą.
Cieszy mnie też sukces mojej
byłej uczennicy Marlenki
Karwackiej. Dla wielu moich
uczniów z pierwszej kategorii
wiekowej występ na festiwalu
był debiutem scenicznym
i jestem przekonana, że za rok,
dwa trzy lata również i te dzieci
osiągną sukcesy, bo bardzo
dobrze rokują.
świetnej laureatki Grand Prix Alicji Szemplińskiej, kilka osób skorzystało z możliwości indywidualnej konsultacji z Emilią Kudrą
i Jackiem Malanowskim. Laureatom małych wyróżnień wręczono
pamiątkowe medale, wyróżnionym
– statuetki, a zdobywcy miejsc I-III
dodatkowo otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów i miasto.
Laureaci miejsc pierwszych
w dwóch niższych kategoriach
wiekowych oraz zdobywczyni Grand Prix otrzymali torty
od cukierni. Pozostałym uczestnikom XI Festiwalu Piosenek
Anny Jantar wręczono dyplomy
i kalendarze.
str. 43
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Dmosin | Z obrad Rady Gminy

Dwa pokazy kulinarne
Koło Gospodyń Wiejskich ze
Starego Imielnika dba o bieżące
uzupełnianie wiedzy i umiejętności kulinarnych swoich członkiń.
W lutym panie dwukrotnie szkoliły się z tego zakresu.
28 lutego Koło uczestniczyło
w pokazie zdrowego gotowania
zorganizowanym przez producenta garnków Zepter w strykowskiej
sali bankietowej Fantazja. Podczas
pokazu bez wody, bez soli i bez
tłuszczu przygotowywały m.in.
jajka w skorupkach gotowane na
warzywach, klops z mięsa mie-

O tym, że sołtys to
nie poczta, ale ilość
korespondencji jaką musi
rozwieźć po wsi właśnie na
to by wskazywała, mówiono
na ostatnim posiedzeniu
Rady Gminy Dmosin,
25 lutego. Te i inne
problemy wynikające
z coraz większej ilości
obowiązków, których
przybywa szefom
samorządów wiejskich,
podnosił reprezentujący
rejon Ząbki – Zawady
sołtys Kazimierz Lis.

REKLAMA
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St. Imielnik | Koło Gospodyń Wiejskich

Sołtysi mają dość biurokracji

lonego, pieczone pstrągi czy łososia. Z kolei 22 lutego odbył się
pokaz kulinarny przygotowany
przez Annę Mokras – specjalistkę
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach.
Panie poznały nowe przepisy potraw na wielkanocny stół: kremu marchewkowo-pomarańczowego, kurczaka faszerowanego
szpinakiem i zapiekanego w cieście francuskim, pieczonego schabu faszerowanego jakiem, szynką
i serem, tortu warzywnego czy rolady szpinakowej z jajkiem.
ljs

Dobieszków | CKiW OHP

Bezpłatne kursy zawodowe
LILIANNA JÓZWIAK-STASZEWSKA

– Wielka biurokracja zrobiła się
u nas z tymi papierami, wieeelka.
Objechałem teraz całą swoją okolicę. Puściłem 28 kopert i niestety
jeszcze raz musze objeżdżać cały
rejon, bo nie wszystkich zastałem.
Jaki to jest koszt? A czy ci ludzie,
którym doręczyłem nakazy, przyjdą z podatkiem do mnie? Znikoma część. Co więcej, jak ktoś do
mnie przyjdzie i zapomni nakazu, to ja już podatku nie przyjmę
i wtedy odchodzi do gminy. Kolejna sprawa z rozliczaniem: my musimy się z gminą rozliczyć 16-go,
a rolnicy nie przyjdą wcześniej,
tylko właśnie ostatniego dnia.
I to wszystko wychodzi bardzo źle
– uważa Kazimierz Lis.
Z jednej strony sołtysowi Ząbek i Zawad chodziło o ponoszone przez niego coraz większe
koszty związane z rozwożeniem
nakazów płatniczych, a z drugiej
– coraz mniejszą prowizję od zebranego podatku, który wielu
rolników płaci przelewem bankowym, przez internet albo bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy. Dodatkowo skarżył się on na
brak wypełnionych kwitariuszy
i obostrzenie dotyczące jednodniowego terminu rozliczenie zebranych podatków z gminą.
Na terenie gminy Dmosin jest
26 sołtysów, każdy z nich musi
dostarczyć mieszkańcom swojej
wsi decyzje o wymiarze podatku rolnego, leśnego czy od nieruchomości, ale to nie wszystko.
Ten rok sołtysi z gminy Dmosin rozpoczęli wyjątkowo pracowicie. Zazwyczaj zaczynają od
zbierania pierwszej raty podatku
rolnego, czyli w marcu. Tym razem jednak już w styczniu do co
bardziej licznych gospodarstw
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Mówiący o nadmiarze obowiązków Kazimierz Lis to sołtys z wieloletnim doświadczeniem, wybierany przez
mieszkańców z kadencji na kadencję. Na sesji nie ukrywał, że obecna biurokracja zaczyna być zbyt uciążliwa.

domowych musiały dotrzeć nowe
wzory deklaracji śmieciowych,
a do wszystkich – informacja
o zmienionych stawkach opłat.
Gmina poprosiła o to sołtysów.

Kiedyś sołtys
otrzymywał cały plik
nakazów i na tym
się kończyło. Teraz
pracownik gminy musi
każdy z nich oddzielnie
zakopertować
i zaadresować.
Skarbnik gminy
Urszula Radzikowska
To jeszcze nie wszystko, bo
to właśnie na barki sołtysa spada zawiadamianie mieszkańców
o zebraniach, które mają odbyć
się na wsi czy „skrzyknięcie”
wsi, kiedy trzeba zorganizować
dożynki czy ostatki. Sołtysi są
obecni na sesjach Rady Gminy,
posiedzeniach jej komisji oraz
naradach zwoływanych przez
wójta.

Wójt chwali, skarbnik
sprowadza na ziemię
Wójt gminy Danuta Supera na
co dzień nie szczędzi pochwał
i podziękowań dla sołtysów, co
czyniła również na ostatniej sesji nie kryjąc, że sołtysi rozwieźli niedawno 1350 sztuk korespondencji związanej ze zmianami
w opłatach za śmieci. Gdyby miał
to zrobić listonosz, każde doręczenie kosztowałoby ponad 6 zł.
Skarbnik gminy Urszula Radzikowska w odpowiedzi na narzekania sołtysa tłumaczyły jednak,
że biurokracji uniknąć się nie da.
– Jest to związane z ustawą o
ochronie danych osobowych. Kiedyś sołtys otrzymywał cały plik
nakazów i na tym się kończyło.
Teraz pracownik gminy musi każdy z nich oddzielnie zakopertować
i zaadresować. Dla nas to również
dodatkowa praca. Nie możemy też
pozwolić sobie na przekazywanie
sołtysom kwitariuszy już wypełnionych, bo to grozi karą pozbawienia wolności do 3 lat – wyjaśniała Urszula Radzikowska.
Sołtysi dają jednak do zrozumienia, że nie chcą dokładać
z własnej kieszeni do zaspokajania potrzeb biurokratycznej machiny. Ile teraz z tego mają? Dietę w wysokości 100 zł i inkaso
w wysokości 11%. Dietę otrzy-

mują za udział w sesji, komisji
lub naradzie, o ile odbywają się
one w innych terminach (ostatnia
podwyżka z 80 zł miała miejsce
w grudniu 2014 r.). Sołeckie inkaso to z kolei prowizja od zebranego od rolników i wpłaconego do
gminy podatku określane przez
Radę Gminy (uchwała w tej sprawie pochodzi z 2008 roku).
Jak jest za miedzą?
A jak sołtysów doceniają inne
samorządy naszego rejonu? Prym
w wysokości diet wiedzie gmina Stryków, która wypłaca sołtysom 200 zł (ostatnia podwyżka ze
150 zł miała miejsce w lutym tego
roku). Wyższe wypłaty kosztować
będą ją dodatkowo 40 tys. zł w skali roku. W tym roku przeznaczyła
na to pieniądze z ubiegłorocznej
nadwyżki. Tutaj zaznaczyć jednak
należy, że gmina Stryków od wielu lat wyodrębnia ze swojego budżetu fundusz sołecki, który daje
poszczególnym wsiom możliwość
realizacji drobnych inwestycji, jakich potrzebę widzą sami mieszkańcy, ale to oznacza, że ktoś nad
tym musi czuwać i są to właśnie
sołtysi. Inkaso w gminie Stryków
wynosi 10% od zebranych podatków. W gminie Głowno sołecka
dieta to tylko 80 zł, a inkaso – 8%,
ale nie mniej niż 200 zł.
ljs

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie
jeszcze w marcu ma zamiar uruchomić bezpłatne kursy zawodowe dla młodych, nieuczących się
i niepracujących osób, które mają
problemy z odnalezieniem się na
rynku pracy. Będzie to kolejna już
edycja unijnego projektu w Dobieszkowie.
Oferta przeznaczona jest dla
osób w wieku od 18 do 24 lat.
Obejmuje ona następujące rodzaje kursów: komputerowy ECDL

Start, językowy (język w zależności od zainteresowania uczestników), przedsiębiorczości i prawa
jazdy kat. B (opłacone 3 egzaminy teoretyczne i 3 praktyczne).
Po zakończeniu kursów organizator gwarantuje 3-miesięczne
staże zawodowe z wypłacanym
stypendium. W trakcie zajęć zapewnione jest wyżywienie oraz
refundacja kosztów w przypadku
dojazdów komunikacją publiczną.
Bliższe informacje i zapisy pod nr
tel: 42/ 710-92-00, wew. 27.
ljs

Gm. Dmosin | Zbiórka wielkogabarytów

Odbiór tylko na zapisy
W kwietniu odbędzie się kolejna zbiórka elektroodpadów i odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez mieszkańców
przed posesje. Zainteresowani
mieszkańcy proszeni są o wcześniejsze zapisywanie się na listę
oraz podanie ilości odpadów, jakie
mają zamiar wystawić przy drodze. Firma Tonsmeier, która przeprowadzi zbiórkę, będzie odbierać odpady wyłącznie z posesji,
których właściciel dokonali zgłoszenia i zostali zapisani na listę.
Zgłoszenia przyjmowane są do 21

kwietnia pod nr tel. 46/830-35-25
lub osobiście w biurze firmy Tönsmeier Centrum w Łowiczu na ul.
Armii Krajowej 49.
W trakcie zbiórki, która odbędzie się w dniach 25-28 kwietnia,
odbierane będą w szczególności:
sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt
komputerowy, baterie i akumulatory do samochodów osobowych
oraz odpady wielkogabarytowe
typu: meble, dywany, wykładziny itp. Wystawić można również
opony od samochodów osobowych, motocykli i rowerów.
ljs

Stryków | Szkolenie z ŁODR

Jak wypełniać wnioski
Jutro, czyli w piątek, 11 marca,
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje dla rolników
z terenu gminy Stryków szkolenie

dotyczące wypełniania wniosków
obszarowych 2016. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9.00 Domu
Kultury.
ljs
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Dobra | Uroczystości patriotyczne

Wystąpili w nim dorośli artyści – Agata i Krzysztof Kaczmarek z Teatru Zwierciadło oraz
uczennice Szkoły Podstawowej
w Dobrej – Julia Fabrykowska
z klasy IV oraz Ewa Jagusiak z
klasy VI.
Przedstawienie opowiadało
o tragicznych bohaterach bitwy
pod Dobrą pod powództwem
doktora Józefa Dworzaczka, stoczonej 153 lata temu w czasie powstania styczniowego – Marii i
Konstantym Piotrowiczach. Maria zginęła na polu bitwy, Konstanty już po walce na skutek zadanych mu ran. Pokazują się oni

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

„Tajemnica powstańczego
kufra” to tytuł
przedstawienia, które
w niedzielę 28 lutego,
w ramach obchodów
153. rocznicy bitwy pod
Dobrą, stoczonej w czasie
powstania styczniowego,
zostało wystawione kościele
rzymsko-katolickim
w Dobrej.

W uroczystościach w kościele w Dobrej wzięła udział młodzież
z pocztami sztandarowymi.

po tym, jak dwie współcześnie
żyjące dziewczynki – noszące w
przedstawianiu swoje prawdziwe imiona Julia i Ewa – otwierają kufer po prapradziadkach,
który ich rodzice przechowują
na strychu. Z kufra dziewczęta

wyjmują szablę z napisem „Bóg,
Honor i Ojczyzna” i młodsza
z nich pyta, co on oznacza. Pojawia się Konstanty, mówiąc, że
to dewiza Wojska Polskiego znana jeszcze w czasach napoleońskich. Po chwili zjawia się Maria

Głowno | Rekrutacja na start

Szkoły otwierają swoje drzwi
Marzec jest okresem rekrutacji do szkół podstawowych
i gimnazjów, nieco później rozpocznie się nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Jak zwykle
w tym okresie, placówki oświatowe w Głownie otwierają swoje
drzwi dla potencjalnych nowych
uczniów i ich rodziców.
Szkoła Podstawowa nr 1
w Głownie organizuje swój
REKLAMA

Dzień Otwarty w czwartek 17
marca o godzinie 17.00. Szkoła Podstawowa nr 2 swoje drzwi
otworzy we wtorek 15 marca od
godziny 17. W tym samym czasie zaplanowano także w Gimnazjum Miejskim. Szkoła Podstawowa nr 3 gościła uczniów
i rodziców w środę 9 marca.
Wśród szkół prowadzonych
przez powiat zgierski jako pierwszy

na Dzień Otwarty zaprasza Zespół
Szkół Licealno-Gimnazjalnych.
Ze względu na to, że w szkole
prowadzone jest gimnazjum i liceum, plan dnia podzielono na
dwie części. Od 9 do 13 zaplanowano warsztaty i wykłady dla
uczniów klas trzecich gimnazjów,
zainteresowanych nauką w liceum. Od 17 do 19 przygotowano
warsztaty i zajęcia dla szóstokla-

Piotrowicz, śpiewająca patriotyczną „Elegię o...” (polskim
chłopcu) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Gdy zjawy znikają,
zjawiają się rodzice dziewczynek, zabierając je na urodziny
młodszej z nich.
Na zakończenie Agata i
Krzysztof Kaczmarek zaśpiewali utwór „Wolność” z repertuaru Marka Grechuty, po czym
pan Krzysztof podziękował za
możliwość występu z dziećmi.
Przyznał, że przedstawienie (do
którego sam napisał scenariusz
– przyp.red.) miało na celu przypomnienie tego, co działo się
pod Dobrą, wspomnienie bohaterów, ale też przekazanie iskry
wolności, którą możemy się
obecnie cieszyć.
W ramach obchodów rocznicowych w obu kościołach –
rzymsko-katolickim oraz mariawickim odprawione zostały
msze św. w intencji powstańców, po ich zakończeniu pamięć
walczących o wolność uczczono
pod Bratnią Mogiłą na miejscowym cmentarzu, składając tam
kwiaty i zapalając znicze. mwk

sistów, którzy od września rozpoczynają naukę w gimnazjach.
Zespół Szkół nr 1 im. R. A.
Cebertowicza po raz pierwszy
zorganizował spotkanie we wtorek 8 marca. Chętni będą mieć
jednak kolejną okazję do zwiedzenia placówki. Szkoła otworzy
swoje drzwi także we wtorek, 26
kwietnia, w godzinach 9-18.
Publiczne Katolickie Liceum
Ogólnokształcące, które współdzieli siedzibę z Gimnazjum
Miejskim, na Dzień Otwarty zaprasza w środę 13 kwietnia od
godziny 17.
kl

GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY W BRONISŁAWOWIE

Pamięci powstańców i żeby
przekazać iskrę wolności

Pokaz żywieniowy. Ferie w GOK w Bronisławowie tradycyjnie
zakończono degustacją pizzy upieczonej na miejscu i udekorowanej
przez dzieci.

Gmina Głowno | Po feriach o feriach

Dwa tygodnie
minęły zbyt szybko
Udał się dzieciom zimowy
wypoczynek w Bibliotece
i Gminnym Ośrodku
Upowszechniania Kultury
w Bronisławowie, gdzie – jak
co roku w czasie zimowych
ferii – atrakcji nie brakowało.
Na feryjnych zajęciach codziennie od 15 lutego stawiało się średnio po kilkanaście
– do dwudziestu uczestników
w wieku szkolnym. Dzieci ciekawie spędzały czas pod opieką
Agnieszki Grzegdali i Barbary
Parys. Program ferii obfitował
w zajęcia plastyczne, ruchowe, kulinarne i teatralne. Dzieci chętnie grały w gry planszowe i karciane, układały puzzle,
malowały, rysowały i lepiły
z plasteliny. W poniedziałek

22 lutego obejrzały na miejscu
przedstawienie „Jaś i Małgosia” po którym wzięły udział
w warsztatach teatralnych.
Dużą atrakcją na zakończenie ferii był pokaz żywieniowy. Z dwóch kilogramów maki
przygotowano sześć placków
na pizzę, na których dzieci samodzielnie układały składniki: ser, szynkę, sos, przyprawy
i inne dodatki. Smakowity zapach, jaki w czasie pieczenia
dochodził z kuchni, wyostrzył
apetyty. Uczestnikom ferii dopisywały humory, dla wielu
z nich czas spędzony w Bronisławowie był okazją do spotkania koleżanek i kolegów,
którzy na co dzień chodzą do
innych szkół, a znają się właśnie z letnich i zimowych zajęć
w ośrodku.
ewr

Niesułków | Szkoła Podstawowa

Są pieniądze na nowy
projekt ekologiczny
Szkoła Podstawowa
w Niesułkowie otrzyma
dofinansowanie na
wcielenie w życie nowych
ekologicznych działań
przeznaczonych dla
wszystkich uczniów.
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekaże placówce
14.710 zł dotacji na konkursowy
projekt pn. „W pajęczynie autostrad - ekologiczne wyzwania
w okolicach Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko”.
Co kryje się pod tą nazwą?
Szereg ciekawych zajęć, spotkań, wycieczek, a nawet konkursów, które mają uzmysłowić najmłodszym skutki oddziaływania
autostrad na środowisko naturalne oraz pokazać, w jaki sposób
można temu przeciwdziałać. Zaplanowano m.in. szkolną debatę
“Rachunek zysków i strat po wy-

budowaniu autostrad” czy lekcje
przyrody “Badany alternatywne
źródła energii”. Na wycieczce do
Bełchatowa i Kamieńska młodzi
niesułkowianie przekonają się jak
działa elektrownia wiatrowa. To
tylko niektóre z przykładów działań, które potrwają cały rok.
Wsparcie projektu zapowiedziała również Rada Rodziców,
która chce przeznaczyć ze swych
funduszy 600 zł na zakup sadzonek roślin kwitnących do posadzenia wokół szkoły. Będą one
dopełnieniem zagospodarowania
terenu, na który składają się tuje
sadzone co roku przez szóstoklasistów opuszczających szkołę.
Dla Szkoły Podstawowej
w Niesułkowie będzie to już kolejny projekt wychodzący poza ramy
zwykłych zajęć lekcyjnych. Placówka może pochwalić się m.in.
jedną z pierwszych w naszym
regionie ekopracowni urządzonych również z pomocą WFOŚ
oraz tytułem „Strażnika siedlisk
przyrodniczych”.
ljs
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Głowno | Gimnazjum Miejskie zachęcało uczniów

Po raz czwarty w historii,
4 marca Gimnazjum
Miejskie w Głownie
zaprosiło uczniów
szóstych klas szkół
podstawowych w swoje
mury na Dzień Języków
Obcych. Była to okazja
do przybliżenia im oferty
edukacyjnej placówki,
z położeniem nacisku na
naukę języków obcych.

Początkowo zaproszeni uczniowie brali udział w pokazowych
lekcjach języka angielskiego.
Z czasem rozszerzono je także
o inne języki: rosyjski, niemiecki
i francuski. W szkole, w ramach
zajęć dodatkowych, można się też
uczyć hiszpańskiego, ale on zostanie zaprezentowany 15 marca,
w czasie Dnia Otwartego.

Lekcje, w których udział biorą
uczniowie ze wszystkich głowieńskich podstawówek, odbywały się
w dwóch turach. Najpierw do gimnazjum przyjechała najliczniejsza
grupa, ze Szkoły Podstawowej nr 2.
W drugiej turze udział wzięli szóstoklasiści z SP 1 i SP 3.
Starsi koledzy pod okiem nauczycieli przygotowali dla nich
specjalne lekcje, w czasie których
w niekonwencjonalny sposób goście uczyli się np. słówek, ale też
poznawali elementy kultury danego kraju. W sali poświęconej
językowi francuskiemu uczyli się
np. podstawowych kroków... kankana. Spróbowali też prawdziwych croissantów. Inną atrakcją
był udział w przedstawieniu na
motywach bajki o „Czerwonym
kapturku” po niemiecku. W sali
teatralnej z kolei wspominano
pierwszą wizytę szóstoklasistów
w progach gimnazjum, kiedy to

JAKUB LENART

Szóstoklasiści z wizytą na Dniu Języków Obcych

Szóstoklasiści uczyli się m.in. tańczyć kankana.

RZUT OKIEM | UCZNIOWIE ODDALI KREW

zajęcia kwotą 20.300 zł. Drugie
tyle z własnych środków dołożyło
miasto.
W sumie lekcje pod okiem instruktora obejmą 90 dzieci z klas
I-III z trzech prowadzonych przez
miasto szkół podstawowych.
W szkołach trwa obecnie rekrutacja chętnych.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Głownie, Adam Kubiak,
na co dzień nauczyciel wychowa-

nia fizycznego, przyznaje, że odzew jest duży, co pokazuje zapotrzebowanie na tego typu zajęcia.
– Według mnie tego typu idea jest
ze wszech miar słuszna – ocenia
Adam Kubiak. – Po pierwsze: zajęcia odbywają się pod okiem fachowca, dzięki czemu jest szansa, że dzieci umiejętność pływania
posiądą. Po drugie: pływanie spełnia funkcję korekcyjną, zwłaszcza przy obciążeniach kręgosłupa.
Po trzecie wreszcie: takie zajęcia
w kierunku sportu to forma uaktywniania dzieci. (...) To bardzo pożyteczna rzecz.
kl

W czasie wyborów Miss i Mistera Głowna 2016, które odbyły
się 25 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury, podsumowano także oficjalnie rozgrywane w czasie ferii zimowych turnieje w grę
komputerową FIFA. Zwycięzcy
otrzymali dyplomy i puchary.
Zawody
organizowano
w dwóch grupach wiekowych.
W kategorii szkół podstawo-

wych zmierzyło się w turnieju
aż szesnastu uczestników. Ostatecznie, zwyciężył grający Realem Madryt Oliwier Zych. Na
drugim miejscu uplasował się
Kacper Kasiński (Borussia Dortmund), trzeci był Piotr Borkowski (Machester United), zaś
czwarty zaledwie sześcioletni
Kacper Okrasa (Zenit Sankt Petersburg).

W kategorii starszej, uczniów
gimnazjów i szkół średnich,
udział wzięło 13 uczestników.
Wygrał Hubert Antczak, grający FC Barceloną. Pokonał on
w finale Konrada Dąbrowskiego, prowadzącego Tottenham
Hotspurs Londyn. Trzecią lokatę zajął grający Realem Madryt
Adrian Bakalarz, zaś czwartą
Maciej Kwiatkowski (SSC Napoli).
Turnieje organizował Miejski Ośrodek Kultury i Młodzieżowa Rada Miejska.
kl

RZUT OKIEM | LEŚNA KRAINA U MALUCHÓW

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Znów będą się uczyć pływać

REKLAMA

Podsumowano turnieje FIFA

Pełnoletni uczniowie Zespołu Szkół
Nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza
w Głownie 3 marca wzięli udział
w zbiórce krwi, jaką w placówce
zorganizowała wyjazdowa ekipa
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi. Była to
już kolejna taka zbiórka w murach
„Cebertowicza” w bieżącym roku
szkolnym. Tym razem ze zgłoszonych
20 chętnych, do pobrania krwi
zakwalifikowało się 9 osób. Byli wśród
nich m.in. widoczni na zdjęciu
(od lewej): Michał Nowakowski
z kl. III Technikum Logistycznego
i Krystian Woźniak z kl. III Technikum
Informatycznego. Michał oddał krew po
raz czwarty, a Krystian po raz drugi. ewr

Głowno | Szkoły podstawowe
Od połowy marca do połowy
czerwca dzieci z miejskich szkół
podstawowych z terenu Głowna
będą jeździć na naukę pływania
do Brzezin. Urząd Miejski po raz
kolejny otrzymał na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki.
Zajęcia prowadzone będą w ramach realizacji projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Ministerstwo dofinansowało

Głowno | Ferie zimowe w MOK

w październiku zaproszono ich
na obchody Międzynarodowego
Dnia Muzyki.
– Przygotowania na pewno są
solidne, ponieważ wymagają różnorodnych działań – opowiada
o organizacji Dnia Języków Obcych wicedyrektor Gimnazjum
Miejskiego Iwona Pełka. – Odbywają się podczas zajęć dodatkowych: plastycznych, teatralnych,
w zależności od tego, jakie elementy są potrzebne do przeprowadzenia danych zajęć. (...) Myślę, że
to (formuła Dnia Języków Obcych
– przyp. red.) się sprawdza, że te
zajęcia są ciekawe
Uczniom lekcje rzeczywiście
się podobały. – Uczyliśmy się, ale
jest też dużo rozrywki – powiedzieli nam Damian Terlikowski i Paweł
Wasilewski z SP 1. – Tańczyliśmy
kankana, jedliśmy croissanty. Najwięcej zapamiętaliśmy z francuskiego. Warto było się wybrać. kl

Niemal nie do poznania zmieniła się
sala najmłodszej grupy w Miejskim
Przedszkolu nr 3 w Głownie.
W czasie ferii zimowych ściany w sali
zostały pomalowane na zielono, a po
malowaniu wewnątrz ustawiono nowe
meble: szafki z kolorowymi wizerunkami
leśnych zwierząt, a także stoliki
i krzesełka. W sali zagościł nowy
teatrzyk kukiełkowy oraz kącik
fryzjerski, w którym uwielbiają
bawić się dziewczynki. Oprócz remontu
u maluchów, w ferie wymieniono
także podłogę w sali gimnastycznej
na piętrze, którą wyposażono w nowe
szafki. W czasie prac dzieci miały
zajęcia w pozostałych salach. Remont
sfinansowano ze środków miejskich
oraz dzięki wsparciu sponsorów. ewr
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Punkt zapalny
Głowno | Wpis w internecie wywołał burzę

Radni poczuli się obrażeni
JAKUB
LENART
jakub.lenart@lowiczanin.info

Wpis pojawił się na stronie internetowej miasta w zakładce
„Zapytaj burmistrza”, w której
mieszkańcy mogą zwracać się ze
swoimi zapytaniami do Grzegorza Janeczka. Pytający (urząd posiada jego dane) zadał dwa pytania
dotyczące tej samej sprawy. O ile
w pierwszym pytał jedynie, za ile
ostatecznie miasto zamierza sprzedać działkę parafii, o tyle drugie
było dużo ostrzejsze. Przytoczmy
fragmenty (we wszystkich cytowanych fragmentach zachowujemy
pisownię oryginalną – przyp. red.):
„Mam pytanie, a mianowicie jaką
sumę pod stołem pan dostał, aby
oddać ten teren za bezcen. To, że
własne tereny pan może rozdawać,
to Pana sprawa. Ale w tym przypadku to miasto, czyli obywatele,
na tym tracą. Z tego co wiem na temat przetargów, to sumy były wyższe, lecz Pan, nie wiedząc czemu
( teraz już się domyślam, tylko nie
wiem za ile), przekazał dobro miasta, a nie swoje własne. Jeżeli rada
również w podobny sposób co Pan
została zwerbowana, to powinien
zająć się tym prokurator, o ile, jak
pan mówi (ale nie robi), dba o dobro obywateli.”
Dalej internauta twierdzi, że
burmistrz dba bardziej o dobro
swoje, a nie mieszkańców i zarabia na terenach należących do
miasta. Autor wpisu twierdzi, że
według jego wiedzy, nieprawdą
jest, że nie było innych chętnych
na działkę.
Odnosząc się zaś do samej
kwoty bonifikaty internauta pisze:
„To przebicie stukrotne. Jako gospodarz nie pozwoliłbym na takie
REKLAMA

oszustwo, gdybym nie miał w tym
konkretnej korzyści. Zaznaczam,
że Głowno to nie Pana prywatny folwark, i Pan, jako burmistrz,
jest powołany do działania dla dobra miasta, a nie swoim. Ponadto, gdzie była Rada Miasta, która
to zaakceptowała. Podejrzewam,
iż była to jakaś suma konkretna
do podziału, bo innej możliwości nie widzę. Najlepiej gospodarzyć się nie swoimi terenami, ze
stukrotnym przebiciem, bo jest
jak dzielić. Ale pan, ponoć osoba
uczciwa, jeśli widział pan prokuratorskie poczynania swojej – naszej rady miejskiej, nie powinien
pan przystawiać swojej akceptacji, no chyba że pana osobę objęto także w rozliczeniu, dlatego tak
pan postąpił.”
W ostatniej części internauta
atakuje burmistrza: „Głosowałem
na pana, bo myślałem, że jest pan
człowiekiem uczciwym. Rozmawialiśmy pod Biedronką na Kopernika, kiedy pan (z gilem do
pasa) wieczorem rozdawał ulotki. Pracował pan na swoją opinię,
a teraz pracuje pan na dogodne życie, kiedy skończy się kadencja.
Także daleko panu do uczciwości,
o której pan tak szumnie mówi.
Tylko, że to są tereny mieszkańców i dla dobra mieszkańców pan
powinien działać, a nie się sprzedawać za ileś tam srebrników. Żal

JAKUB LENART

Radni Rady Miejskiej w Głownie poczuli się zniesławieni przez internautę, który na stronie internetowej
miasta zasugerował, że oni, jak i burmistrz Grzegorz Janeczek, otrzymali łapówkę za sprzedaż
z 99-procentową bonifikatą zabudowanej działki przy ul. Kościuszki, na rzecz parafii św. Jakuba.
Na działce ma stanąć siedziba Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.

Miasto zamierza sprzedać parafii tę część budynku przy Kościuszki
oraz otaczającą ją znacznych rozmiarów działkę.

mi pana, jako człowieka, który ponad honor (o ile pan wie co to słowo znaczy) zniweczył marzenia
społeczności odnośnie uczciwości
na plenum władzy.”
Burmistrz odpowiada
Grzegorz Janeczek w odpowiedzi ostrzega, że wpis może nieść
za sobą konsekwencje dla jego autora: „Szanowny Panie, musi Pan
wiedzieć, że rozpowszechnianie
bezpodstawnych zarzutów i oskarżeń może mieć swoje konkretne
konsekwencje prawne. Jeśli zatem podejrzewa Pan popełnienie

BURMISTRZ NA RAZIE NIE PODEJMUJE DZIAŁAŃ
w którym „złe emocje wzięły
Jak poinformował nas Urząd
górę nad rozsądkiem”. Jeśli
Miejski, do którego zwróciliśmy
jednak podobne pomówienia
się z zapytaniem w tym
i oszczerstwa szkalujące
temacie, burmistrz Grzegorz
burmistrza się powtórzą,
Janeczek na razie nie
będzie on „zmuszony do
zamierza podejmować kroków
skorzystania z przysługujących
prawnych w stosunku do
w takich przypadkach narzędzi
autora wpisu. Przyjął, że miał
prawnych”.
on charakter incydentalny,

przestępstwa (a tak wnioskować
można z treści Pańskiego drugiego maila), to Pańskim obowiązkiem jest powiadomienie o tym
stosownych organów ścigania. Są
granice nie tylko prawne, ale także
kultury i przyzwoitości, których
przekraczać nie wolno. Niech ten
Pański wpis będzie przykładem,
do jakiego poziomu są w stanie
zejść ci, którzy lubią obrzucać innych błotem i rozpowszechniać
oszczerstwa tylko po to, by osiągnąć swój cel. Życzę Panu odrobinę refleksji.”.
W dalszej części odpowiedzi
burmistrz wyjaśnia, że warunki sprzedaży parafii terenu przy
Kościuszki przyjęła we wrześniu Rada Miejska. Podkreślił, że
uchwała rady jasno określa przeznaczenie, tj. prowadzenie niezarobkowej działalności oświatowej
w formie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II.
Dalej Grzegorz Janeczek przypomina, że rada odrzuciła projekt
jednego z radnych (Wojciecha

Balei – przyp. red.), który proponował, aby bonifikata wynosiła
85%. Dodał też, że jeśli nabywca
nieruchomości (w tym przypadku parafia) w ciągu 10 lat od nabycia nieruchomości zbyłby ją lub
wykorzystał w sposób niezgodny z przeznaczeniem, będzie musiał zwrócić kwotę równą udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.
Burmistrz nadmienia dodatkowo,
że podpisanie aktu notarialnego
nieruchomości jeszcze nie nastąpiło i planowane jest na marzec.
Burmistrz tłumaczy dalej, że
miasto dwukrotnie wystawiało
nieruchomości przy Kościuszki na
sprzedaż w trybie przetargowym,
ale do żadnego nikt nie przystąpił.
Grzegorz Janeczek przypuszczalny powód takiego stanu rzeczy widzi w tym, że w planie zagospodarowania przestrzennego miasta
teren ten przeznaczony jest na cele
oświatowe, np. prowadzenie szkoły lub przedszkola.
Włodarz miasta wyjaśnia, że budynek, w którym niegdyś mieściła
się część Gimnazjum Miejskiego,
jest niefunkcjonalny, a zasilanie
w wodę i ogrzewanie prowadzone
było z sąsiadującej siedziby Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych.
W momencie, gdy strona powiatowa (ZSLG prowadzi powiat zgierski) zaproponowała znaczną podwyżkę ceny ogrzewania, koszty,
jakie musiałoby ponosić miasto
z tytułu utrzymania budynku, wyniosłyby około 100 tys. zł rocznie. Poza tym, budynek przestał
być potrzebny Gimnazjum Miejskiemu, gdyż wszystkie jego klasy mieszczą się w budynku głównym (swoją siedzibę ma nim
w także Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące).
Burmistrz kończy swoją odpowiedź: „Dodam, że budynek,
o który Pan pyta (naszemu Gimna-

BEATA PILARSKA
wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
w Głownie
Nikt z nas nie ma
w swoich papierach, że
był karany albo, że toczy
się przeciwko niemu
postępowanie. Uważam,
że powinniśmy wszyscy
wspólnie odnieść się
do tych oszczerstw,
do tych pomówień, bo
to są, proszę państwa,
pomówienia.
Ja bym nie chciała,
przez takie wpisy, które
czytają mieszkańcy
Głowna, stracić zaufania
społecznego, a niestety,
jako do Rady Miejskiej,
to zaufanie zostało tutaj
nadszarpnięte. (...) To
jest po prostu obrzydliwe
oszczerstwo.
zjum zupełnie niepotrzebny) wymaga dużych nakładów remontowych. Tu rodziło się pytanie, czy
w mieście nie ma innych potrzeb
inwestycyjnych? Skoro więc miasto nie zaangażuje pieniędzy na
remonty, to czy pozwolić, by dalej niszczał i czekać nie wiadomo
jak długo na chętnego, który zechce zapłacić około 700 tys. złotych, by prowadzić w nim placówkę szkolną, czy też wykorzystując
zapisy ustawy o gospodarce nieruchomościami przekazać podmiotowi, który szkołę prowadzi?
Jeszcze raz przypomnę, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego zezwala w tym
miejscu tylko na działalność w celach oświatowych.”
Radni poczuli się
zniesławieni
O ile burmistrz, przynajmniej
na razie, ograniczył się jedynie do
udzielenia odpowiedzi, o tyle treść
wpisu internauty wywołała reakcję radnych.
str. 42
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Przeciwnicy budowy schroniska
w Piotrowicach i inwestorzy
spotkali się na sesji

Obawiają się, że
ograniczone zostanie
swobodne korzystanie
przez dzieci i młodzież
z boiska.
mi, a tylko jedna z mieszkanek
osiedla z psem.

ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ
ela.woldan@lowiczanin.info

Dyskusja na sesji. Tutaj głos zabiera właścicielka działki w Piotrowicach Jolanta Wojciechowska.

zdecydowanie sprzeciwiają się budowie. Niniejszy tekst zawiera te
wątki z dyskusji, które oceniliśmy
jako najistotniejsze w wypowiedziach obu stron sporu, zaś jego
meritum obszernie opisaliśmy już
w artykule „Nie wszyscy mieszkańcy chcą sąsiedztwa schroniska” w nr 7/2016 NŁ.

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Pisaliśmy o tym krótko w NŁ
tydzień temu, zapowiadając obszerną relację z emocjonującej dyskusji, jaka na sesji wywiązała się
wokół planowanej przez nabywców gminnej działki w Piotrowicach – Jolantę i Tomasza Wojciechowskich – budowy schroniska
dla bezdomnych psów. Małżonkowie pomocą zwierzętom zajmują
się zawodowo, prowadząc w Łowiczu klinikę weterynaryjną.
Przypominamy, że na sesji
wspomniana uchwała ws. uznania skargi na wójta za bezzasadną
przeszła większością 14 głosów
za przy jednym wstrzymującym
się – radnej z Piotrowic Haliny Miedzianowskiej. Radna już
na etapie rozpatrywania rzeczonej skargi argumentowała, że pi-

smo skierowane w tej sprawie
do starosty łowickiego przez
mieszkańców protestujących przeciw budowie schroniska, zostało błędnie zakwalifikowane jako
skarga na wójta. Przewodniczący
Rady Gminy Bielawy Andrzej Zimiński (po konsultacjach z prawnikiem) stał jednak na stanowisku,
że skoro starosta skierował sprawę do rady celem jej rozpatrzenia
w trybie skargi, to rada musi
podjąć w tej sprawie uchwałę.
Co ciekawe, obecni na sesji przedstawiciele protestujących utrzymywali, że nie składali skargi na wójta, a cel ich pisma był inny.
Podjęcie wspomnianej uchwały przez Radę Gminy Bielawy
poprzedziła dwugodzinna dyskusja, w której ścierały się argumenty obu stron. Mimo zapewnień inwestorów, że dołożą starań,
by jak najskuteczniej zminimalizować możliwe uciążliwości dla
najbliższych sąsiadów schroniska,
ci pozostali nieprzekonani, nadal

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Rada Gminy Bielawy na sesji 2 marca w drodze
uchwały uznała za bezzasadną skargę wniesioną
przez mieszkańców wsi Piotrowice na działalność
wójta w przedmiocie budowy schroniska
dla zwierząt w Piotrowicach.

Spór wokół planowanej budowy schroniska dla psów w Piotrowicach. Od lewej Janusz Gadzinowski
i Anna Urbaniak, stoi radna Halina Miedzianowska.

REKLAMA

Dwa pisma
Na sesji 2 marca najpierw zostało odczytane pismo skierowane
do władz powiatu, w którym protestujący przeciw budowie schroniska podnosili kwestię niedoinformowania ich w stosownym
czasie o planach nabywcy działki oraz przytoczyli swoje obawy przed uciążliwym hałasem,
smrodem, napływem bezpańskich psów w okolice schroniska,
wzrostem populacji dokuczliwych
owadów i innymi niedogodnościami, w tym: obniżeniem walorów
przyrodniczych i rekreacyjnych
regionu położonego na obszarze
Natura 2000, groźbą podtopienia nisko położonego schroniska
w przypadku przerwania wału
pobliskich stawów hodowlanych.
Obawiają się także, że w przypadku realizacji inwestycji, ograniczone zostanie swobodne korzystanie przez dzieci i młodzież
z boiska gminnego sąsiadującego
z działką, na której powstać ma
miejsce dla 180 czworonogów.
Następnie odczytane zostało pismo, jakie do Rady Gminy

Bielawy wystosował przychylny
planom Wojciechowskich sołtys
Piotrowic Edward Białas. Napisał w nim m.in. że nie zataił przed
mieszkańcami informacji o sprzedaży działki ani planów inwestora
i czuje się oszczerczo pomówiony przez autorów protestu. Podał

Wójt przypomniał,
że działkę wystawiano
na sprzedaż od 2013 r.,
a kupcy znaleźli się
dopiero w siódmym
przetargu.
też w wątpliwość autentyczność
części zebranych podpisów, sugerując, że większość z nich jedna osoba zebrała u siebie w pracy. Zdaniem sołtysa na spacery
w okolice wspomnianej działki
nie chodzą żadne rodziny z dzieć-

Wiele głosów
w dyskusji
Głos w imieniu przeciwników
inwestycji jako pierwszy zabrał
Janusz Gadzinowski (mieszkaniec
Bielaw, mający rodzinę w Piotrowicach i pragnący tam docelowo
osiąść). Nie odnosząc się bezpośrednio do pisma sołtysa, przypomniał, że o planowanej inwestycji
dowiedział się nie od władz gminy
czy sołtysa, ale w zakładzie energetycznym. Inwestorzy zaś zaczęli
rozmawiać z mieszkańcami osiedla dopiero po tym, jak Janusz
Gadzinowski w tej sprawie zainterweniował w Urzędzie Gminy. Nie odbyło się jednak ogólne
spotkanie, o jakie zabiegali mieszkańcy, tylko indywidualne odwiedziny państwa Wojciechowskich
w domach, co skutkowało rożnymi niedomówieniami.
Janusz Gadzinowski uważa, że
urząd gminy na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy w październiku 2016 r. powinien poinformować najbliższych
sąsiadów gminnej działki o znanych już wówczas zamiarach inwestora. Wójt Sylwester Kubiński
odpowiedział jednak, że jest to decyzja jedynie informacyjna, a nie
zezwalająca i tam, gdzie nie ma
planu miejscowego, praktycznie
każdy może wystąpić o określenie warunków zabudowy pod wybraną inwestycję dowolnej działki,
co do niczego nie zobowiązuje.
Przypomniał też, że przedmiotową działkę wystawiano na
sprzedaż od 2013, a kupcy znaleźli się dopiero w siódmym przetargu, zaś procedury dotyczące informacji przetargowych w BIP i na
tablicy ogłoszeń były dotrzymane.
Radna Halina Miedzianowska
wyraziła przypuszczenie, że skonfliktowanym stronom nie uda się
dojść do porozumienia. Jej zdaniem źle się stało, że wcześniej
nie doszło do otwartego spotkania inwestorów z mieszkańcami,
bo wieś została podzielona, jedni zarzucają drugim, że chodzili
za podpisami, a nie wszyscy byli
poinformowani, co podpisują.
Janusz Gadzinowski, Anna
Urbaniak i inni przedstawiciele protestujących głośno mówili
na sesji, że przyszli do rady prosić o pomoc, że nie zgadzają się
z faktem nieuznania ich za stronę
w sprawie (prawnie – ich posesje
nie graniczą ze sprzedaną działką), argumentowali, że ich domy
znajdują się w strefie bezpośredniego oddziaływania planowanego schroniska, bo nieruchomość
państwa Wojciechowskich leży
120 m od najbliższego domostwa.
Radny z Soboty Wojciech
Szcześniak powiedział, że jeżeli
inwestorzy spełnią wszelkie wymogi, stawiane schronisku przez
prawo, to on popiera powstanie
tego obiektu, który dzięki obiecanej bonifikacie pozwoli gminie
na obniżenie kosztów hotelowania bezpańskich psów z jej terenu, sięgających 90 tys. zł w skali roku. Nadmienił, że w Sobocie
mieszkańcy sprzeciwiali się budowie kurników, ale one powstaną,
bo nie było przeszkód prawnych
dla inwestycji.
str. 12

12

10 marca 2016

www.lowiczanin.info

nr 10

Z Katalonii
wrócili zachwyceni

Aktualności

– o uczniach z Gimn. 2. str. 17
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Gmina Bielawy | Projekt ekologiczny

Przeciwnicy budowy schroniska Krok w stronę
zielonej energii
w Piotrowicach i inwestorzy
spotkali się na sesji
dokończenie ze str. 11
Janusz Gadzinowski snuł
mroczne przypuszczenia, że jeśli schronisko w Piotrowicach powstanie, z podrzucanych w okolice bezpańskich psów potworzą się
groźne watahy, że inwestorzy będą
mogli ubiegać się umorzenie podatków, a może i dążyć do utylizacji padłych zwierząt na miejscu
i utworzenia cmentarza dla psów...
– Zostaniemy pozbawieni zwykłego spokoju – przekonywał.
Demonicznym wizjom stanowczo sprzeciwiła się Jolanta
Wojciechowska, zapewniając, że
wszelkie działania będzie podejmować zgodnie z prawem i celem
biznesowym, jakim jest prowadzenie w Piotrowicach schroniska, a nie czegoś innego. Ewentualnie podrzucane psy schronisko
ma przyjmować na własny koszt,
być może powoła w tym celu fundację, która będzie zbierała pieniądze na ich utrzymanie.
Mówiła też, że konsultowała już
z leśnikiem kwestię zadrzewienia
pasa działki między planowanym
schroniskiem a osiedlem szybko
rosnącymi roślinami, by wytworzyć naturalną barierę dźwiękochłonną, wspomniała o położeniu
projektowanego obiektu w niecce,
co również sprzyjać ma jego wygłuszeniu (okoliczni mieszkańcy na to nie liczą, bo wieczorami
słyszą kumkanie żab z nisko położonych łąk, a co dopiero mówić
o szczekaniu).
Jolanta Wojciechowska powtórzyła argument z poprzedniej
sesji, że głodny i nie niepokojony pies nie ma powodu szczekać,
więc mówienie o całodobowym
ujadaniu traktuje jako nadużycie.
Co do smrodu, przekonywała, że
schronisko będzie skanalizowane
i regularnie czyszczone, zaś wiatry zasadniczo nie wieją stamtąd
REKLAMA

INWESTOR: DZIAŁAMY ZGODNIE Z PRAWEM
w odległości 200 m od
– Liczyliśmy się z tym, że
najbliższych domów i będzie
komuś może się coś nie
grodzone pełnym płotem.
podobać, ale mamy
Co do protestu, to tak
świadomość, że działamy
naprawdę zdecydowanie
zgodnie z prawem – mówi
przeciwna naszej
Jolanta Wojciechowska,
inwestycji jest mała grupa
planująca stworzenie
mieszkańców – dwie
schroniska. – Nie chcemy
rodziny, reszta jest raczej
nikomu utrudniać życia
obojętna. Nie wszyscy,
i zrobimy wszystko, żeby
którzy ten protest podpisali,
złagodzić ewentualne
faktycznie wiedzieli,
uciążliwości dla
co podpisują. Teraz nasi
mieszkańców. Jeżeli, mimo
sympatycy zbierają w
naszych starań, hałas będzie
okolicy podpisy ludzi, którzy
dokuczliwy, pomyślimy
nie są przeciwni budowie
nad jeszcze innym jego
schroniska w Piotrowicach
wygłuszeniem, być może
i znam przynajmniej jeden
nad ekranami? Protest nie
przypadek, że ta sama
przyczynił się do tego,
osoba podpisała się
że stanęliśmy w miejscu,
i pod protestem
trwają prace projektowe,
i pod tym pismem.
przygotowania
Nie do końca prawdziwe są
do podłączenia do działki
opowieści o urokach tego
wody i prądu, wystąpiliśmy
terenu, bo my kupiliśmy
o zezwolenie do gminy.
działkę, na której znajduje
W swoich działaniach
się dzikie wysypisko śmieci.
opieramy się o prawo.
Gdzie byli mieszkańcy, gdy
Protestujący o tym wiedzą
ktoś tam wywoził odpady?
i to przyznają, ale mówią
Kogo wtedy obchodziły
do wójta wiele razy, żeby „był
bociany i węże? Teraz my
za ludźmi” – czyli proszą,
będziemy to wysypisko na
aby oni złamali prawo?
własny koszt rekultywować.
Jeżeli ustawodawca określił
Nie bierzemy pod uwagę
na 150 m minimalną
tego, by to schronisko
odległość schroniska dla
mogło nie powstać,
psów od siedzib ludzkich,
natomiast raz jeszcze
to przecież kierował się tym,
zapewniamy, że zadbamy
by to nie było uciążliwe. Na
o to, by nie było dla
naszej działce schronisko
mieszkańców uciążliwe.
będzie się znajdowało
w kierunku osiedla, położonego na południowy zachód od jej
działki. Poinformowała też mieszkańców i radnych, że w pierwszym etapie inwestycji powstać
ma 40 boksów, a dopiero docelowo 180, że dwumetrowy płot

schroniska będzie znajdował się
200 metrów od najbliższych domów i 100 metrów od boiska.
– Jeśli wykonamy wszystko zgodnie z prawem, to co wtedy? – pytała przeciwników. Jednoznaczna odpowiedź nie padła,

ponowiono zaś próby przekonania rady, by mieszkańcom pomóc,
by wesprzeć dążenie do zablokowania budowy. Anna Urbaniak
podkreślała, że mieszkańcy Piotrowic nie są przeciwnikami zwierząt, nie chcą być jednak narażeni
na znaczne uciążliwości wynikające z sąsiedztwa schroniska.

Nie ma żadnych
paragrafów,
na podstawie których
moglibyśmy
zmienić tę decyzję.
przewodniczący rady
Andrzej Zimiński
– Nie ma żadnych paragrafów,
na podstawie których moglibyśmy
zmienić tę decyzję – argumentował przewodniczący rady Andrzej
Zimiński, aczkolwiek radny Dariusz Topolski stwierdził, że rada
powinna wiedzieć szczegółowo
o sprawie wcześniej, by mieć
możliwość obrony mieszkańców.
Nieprzekonani
i niepocieszeni
Część przeciwników inwestycji
opuściła salę obrad jeszcze przed
głosowaniem uchwały ws. skargi.
Zdania nie zmienili. Na odchodne
Janusz Gadzinowski powiedział
nam, że skoro wójt znał od października plany inwestorów, to nie
powinien był sprzedać im gminnej
działki w grudniu. Sylwester Kubiński zadeklarował zaś, iż wierzy, że nabywcy zrobią wszystko,
by inwestycja była jak najmniej
uciążliwa dla sąsiedztwa. Protestujący uważają, że najlepiej byłoby, gdyby nie powstała wcale. ewr

Gmina Bielawy rozpoczęła
przygotowania
do pozyskania środków
zewnętrznych na instalację
na obiektach prywatnych
ogniw fotowoltaicznych,
służących do produkcji
energii elektrycznej
ze słońca, kolektorów
słonecznych
oraz pomp ciepła.

Sprzyjające ochronie środowiska naturalnego instalacje mają
docelowo umożliwić mieszkańcom gminy znaczną redukcję
kosztów zakupu energii i ciepła.
Spodziewany poziom dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego wynieść ma aż do 80%
kosztów (minus podatek VAT).
W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (skrót od: Odnawialne Źródła Energii) w postaci
ogniw fotowoltaicznych i solarów
na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi
8%, a na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie – 23%.
W związku z przygotowaniami
do aplikowania o środki zewnętrzne na inwestycje proekologiczne,
Urząd Gminy Bielawy zaprasza
wszystkich chętnych mieszkańców do składania deklaracji udziału w projekcie. Wzór deklaracji
jest dostępny na stronie internetowej http://bip.ugbielawy.nv.pl oraz
w urzędzie w pokoju nr 15 i tam
też można uzyskać szczegółowe
informacje.
Wypełnione deklaracje można składać w sekretariacie Urzędu Gminy, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Warunkiem
przystąpienia do projektu jest
wpłacenie darowizny (zaliczki)
na rzecz Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska w wysokości odpowiadającej wybranemu
źródłu OZE: instalacja solarna –
184,50 zł, instalacja fotowoltaiczna – 244,00 zł, pompa ciepła –
307,50 zł.

Szacunkowe koszty
własne uczestników
projektu wyniosą
2.000-2.500 zł
przy instalacji solarów.

Dlaczego darowizna? Wójt Sylwester Kubiński wyjaśnia, że podczas realizacji projektu to gmina
będzie inwestorem, zaś poszczególni mieszkańcy zobowiązani są
do wniesienia udziału własnego
do dotowanej inwestycji i wspomniana darowizna będzie właśnie
zaliczką na poczet tego udziału.
Pozostała część udziału własnego,
płatna na etapie realizacji inwestycji, również będzie przekazywana tytułem dotacji na gminny
fundusz.
Z zaliczek zostaną sfinansowane audyty na posesjach, ale –
co ważne – w przypadku audytu
negatywnego, czyli gdy okaże się,
że zgłoszony dom lub budynek
nie kwalifikuje się pod instalację
wybranego OZE, zaliczka zostanie zwrócona.
Wpłaty należy dokonać kasie
Urzędu Gminy Bielawy lub na
konto w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca br. Urząd Gminy
Bielawy zorganizował wcześniej
cykl spotkań informacyjnych dla
osób potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do projektu.
Szacunkowe koszty własne
uczestników projektu wyniosą
2.000-2.500 zł przy instalacji solarów, około 5 tys. zł przy instalacji
ogniw fotowoltaicznych oraz około 10 tys. zł w przypadku budowy
pomp ciepła.
Nabór do PROW na inwestycje „proeko” spodziewany jest w
trzecim/ czwartym kwartale tego
roku. Przygotowując się do niego,
gmina zobowiązana jest do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
ewr
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Przyroda | Dzikie zwierzęta nie boją się hałasu ani wyziewów

Bobry tuż obok autostrady i linii kolejowej
Dariusz Kosmatka, członek Koła Łowickiego
Jedność, działającego na terenie gmin
Łyszkowice oraz Nieborów, zaprosił nas
w ubiegłym tygodniu na krótki objazd
po swoim terenie. Tematem były bobry.

Łyszkowice. Tu, na strudze, którą zwyczajowo mieszkańcy nazywają Ruczajem, bytuje bobrza
rodzina, która za nic ma sąsiedztwo człowieka. W odległości około 300 metrów od MOP i około
200 m od autostrady (wyraźnie
słychać pędzące samochody) powstało na nieużytkach rozległe
rozlewisko, z którego sterczą drzewa. Bobry wybudowały tamę
w miejscu, gdzie struga wpada
w przepust pod gruntową drogą.

TOMASZ BARTOS

Z byłym wicestarostą łowickim, a obecnie radnym powiatowym, spędziliśmy około godziny. Zainteresowała nas opowieść
o niezwykłej działalności bobrów
na terenie koła i o tym, jak bardzo
elastyczne bywają to zwierzęta w
poszukiwaniu miejsc bytowania.
Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, było bezpośrednie sąsiedztwo autostrady A2
i Miejsca Obsługi Podróżnych
w sąsiedztwie Polesia w gminie

TOMASZ BARTOS

Bobry w sąsiedztwie Polesia zalały łąki, a na rozlewisku wybudowały żeremie. W tle widać autostradę A2.

Tama w sąsiedztwie Polesia, widoczna jest plastikowa rura, którą ludzie
założyli, by zwiększyć przepływ wody.

REKLAMA

Woda spiętrzona jest na wysokość
około 80 cm.
Nie trzeba specjalnego wysiłku,
aby stojąc na wspomnianej drodze, dostrzec na rozlewisku stertę obgryzionych patyków układających się w charakterystyczny
kształt żeremia. – To rzadki widok. Na terenie działania koła liczącym 8 tys. ha mamy obecnie zidentyfikowanych 12 miejsc,
w których bytują bobry – powiedział nam Dariusz Kosmatka.
– Nigdzie oprócz tego miejsca
nie ma takiej budowli – dodaje.
Co jakiś czas ktoś próbuje zniszczyć tamę piętrzącą wodę, bobry

jednak pokazują w tym miejscu
swój upór, w ciągu nocy są w stanie odbudować zniszczenia. Bobrza rodzina może być o tej porze zdeterminowana, aby walczyć
o swój teren: styczeń i luty są miesiącami, gdy pary tych zwierząt
przechodzą gody. Warto wiedzieć,
że zwierzęta te opuszczają rodziców często dopiero, gdy osiągną
trzy lata. Żyją nawet 30 lat.
Wnętrze żeremia składa się
z jednej komory, w której zwierzęta bytują, szczególnie w zimę.
Żeremia faktycznie nie są często
spotykane. Ze względu na intensywną ingerencję człowieka w na-

turę, większość cieków wodnych
na naszym terenie ma brzegi uformowane w strome skarpy. Bobry
budują w nich swoje siedziby –
wtedy żeremie nie powstają.
Parę minut później myśliwy pokazał nam inne miejsce, w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych z Łowicza do Skierniewic.
Na wysokości Stachlewa jest
tama piętrząca wodę na wysokość
co najmniej metra. Nie było by
w tym nic dziwnego, gdyby nie jej
położenie – około 15 metrów od
szlaku kolejowego. Widać pociągi nie przeszkadzają zwierzętom.
Co ciekawe, mieszkająca tam bo-

brza rodzina wybudowała na długości około 200 metrów rowu
biegnącego równolegle do nasypu w sumie trzy tamy. Dlaczego
aż tyle? Jeden z towarzyszących
nam myśliwych wyjaśnił, że po
to, aby zapewnić sobie komunikację na dłuższym odcinku rowu.
– Bobry płyną około kilometra
do kępy jeszcze nieściętych przez
nie drzew po gałęzie i transportują je wodą do miejsca, w którym
bytują – powiedział nam. W tym
miejscu także próbowano walczyć
z bobrami, rozbijając ich tamy,
jednak zwierzęta te bardzo szybko
je odbudowywały.
tb
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Łowicz | Staropolska Szkoła Wyższa

Jan Pejko z gabinetu weterynaryjnego KierVet
z Kiernozi wcielił się w rolę moderatora spotkania.

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Pomysł
na inżynierskie
studia rolnicze
Na sali licznie zgromadzili się hodowcy m.in. z powiatów łowickiego, kutnowskiego
i sochaczewskiego. I nie byli to tylko panowie.

Niedźwiada | Do Wiktopolii tłumnie zjechali hodowcy bydła

Łowickie mlekiem stoi

Około 200 hodowców bydła i nie tylko, z powiatów łowickiego,
kutnowskiego, sochaczewskiego i gostynińskiego spotkało się w piątek,
4 marca, w sali weselnej „Wiktopolia” w Niedźwiadzie na konferencji
zatytułowanej „Akademia zdrowej krowy”, którą dla swoich klientów
zorganizowali właściciele gabinetu weterynaryjnego KierVet z Kiernozi.
AGNIESZKA
ANTOSIEWICZ
agnieszka.antosiewicz@lowiczanin.info

Na zaproszenie odpowiedziało aż 200 hodowców bydła z powiatu łowickiego i ościennych,
którzy korzystają z usług firmy.
– Mam nadzieję dowiedzieć się
więcej o żywieniu bydła. Krótko
mówiąc: jak żywić tanio, a dobrze – tłumaczył Bogdan Pawlina, hodowca bydła z Kocierzewa
Północnego. – Opłacalność spada, a koszty trzeba ciąć. Mimo
to nie chcielibyśmy rezygnować z jakości mleka – tłumaczył
inny hodowca, Tomasz Pietrzak
z Lipnic.
W czasie spotkania licznie
przybyli goście wysłuchali m.in.
wykładu konsultanta z firmy
REKLAMA

Elanco, Łukasza Puławskiego,
który mówił nt. „Zaburzenia metaboliczne w okresie okołoporodowym”.
Tłumaczył on hodowcom, że
o bydło mleczne należy dbać
nie tylko w okresie laktacji, ale
też, a może przede wszystkim,
w okresie okołowycieleniowym,
gdyż czas ten zaprocentuje
w kolejnych etapach hodowli
tych zwierząt.
Następny wykład został zatytułowany „Koszty chorób metabolicznych”, a poprowadził go
mgr inż. Adam Maksimowicz
reprezentujący firmę Vet Expert.
Swoje wystąpienie poświęcił
profilaktyce, a szczególnie konieczności obserwacji zwierząt,
która to jego zdaniem jest podstawą wczesnego rozpoznawania symptomów chorób. Pośród
najczęstszych, z jakim borykają

się hodowcy, wymienił ketozę
i kwasicę.
Wystąpienie główne należało jednak do gościa specjalnego,
prof. dr hab. inż. Zygmunta Kowalskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który wygłosił dwuczęściowy wykład nt.
„Żywienie krów w okresie przejściowym”.
Konferencja zakończyła się
w późnych godzinach popołudniowych. Na zaproszonych gości czekał ciepły posiłek oraz
poczęstunek w postaci kawy,
herbaty i słodkości.
Frekwencja na spotkaniu zaskoczyła organizatorów, lekarzy
weterynarii Tomasza Nalberta
i Jana Pejko, dwóch wspólników
prowadzących gabinet weterynaryjny KierVet w Kiernozi. Na
co dzień zajmują się oni żywieniem bydła, korekcją racic, roz-

rodem (także inseminacją) oraz
mówiąc fachowym językiem:
kompresowym zarządzaniem
stadem.
– Niektórzy mogą pomyśleć,
że nasza inicjatywa ma charakter promocyjny, ale nic bardziej
mylnego. Pragniemy skupiać się
bowiem na wymiarze edukacyjnym i profilaktycznym. I tu znów
niektórzy mogą powiedzieć, że
to„strzał w stopę”, gdyż odbieramy sobie potencjalnych klientów. My wiemy jednak, że nasze działania procentują. Widać
to m.in. po zadowoleniu naszych
klientów, którzy tak licznie przybyli na spotkanie. Region, w obszarze którego działamy, jest
jednym z lepiej prosperujących
pod względem produkcji mleka
w Polsce – mówił nam lek. wet.
Tomasz Nalbert z firmy Kiervet,
wykładowca na SGGW w Warszawie.
Współpracę z KierVet doceniła Jolanta Gluba, hodowca
z Dąbkowic Górnych. Przyznała, że odkąd wspomniani lekarze
weterynarii z Kiernozi ustalili
żywienie jej krów, jakość mleka
znacznie wzrosła.
aa

Staropolska Szkoła Wyższa
w Kielcach, która
w ubiegłym roku przejęła
i włączyła w swoje struktury
Mazowiecką Wyższą
Szkołę HumanistycznoPedagogiczną w Łowiczu,
ma plany uruchomienia
w Łowiczu inżynierskich
studiów rolniczych,
podobnych do tych,
które do czerwca 2013 roku
prowadziła SGGW
w Warszawie.

Władze Staropolskiej SW
zwróciły się do władz powiatu
z pytaniem o możliwość udostępnienie bazy lokalowej wraz wyposażaniem dydaktycznym od
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na Blichu. Powiat jest
tą współpracą zainteresowany.
Studia pod egidą kieleckiej
uczelni funkcjonują w Łowiczu od października ubiegłego
roku. Istnieje jedna 30-osobowa
grupa studentów, którzy realizują studia II stopnia, magisterskie z pedagogiki o specjalności
oligofrenopedagogika. Zajęcia
mają w pomieszczeniach dawnej MWSH-P przy ul. Warszawskiej. Dziekanem łowickich studentów jest dr Joanna Telus, na
co dzień pracownik Wydziału Warszwskiego Staropolskiej
Szkoły Wyższej.
Wykładowcą, który tu na miejscu odpowiada za sprawy organizacyjne, jest dr Zbigniew Sitkowski, wcześniejszy dziekan
Wydziału Pedagogicznego „Ma-

Formalności trwać
mają do maja/czerwca,
po ich dopełnieniu
studia powinny ruszyć
od października
2016 r.
zowieckiej”. Jak nam powiedział,
studia rolnicze to jego pomysł
na poszerzenie oferty „Staropolskiej” w Łowiczu, który spotkał
się z dużą życzliwością jej władz.
Uczelnia czyni starania o utworzenie tego kierunku zarówno
w Łowiczu, jak i w Kielcach. Te
formalności trwać mogą do maja/
czerwca, po ich dopełnieniu studia powinny ruszyć od października.
Założenie jest takie, aby były
to studia praktyczne, trwające
7 semestrów. Odbywałyby się na
wydziale ekonomicznym. Jaką
oficjalną nazwę miałaby rolnicza
specjalizacja – na razie nie zdecydowano. Być może byłby to
agrobiznes. – Pracownicy szkoły na Blichu podeszli do pomysłu poważnie i twórczo, co mnie
bardzo cieszy – mówi Zbigniew
Sitkowski. Podkreśla też dużą
życzliwość instytucji rolniczych
i okołorolniczych z Łowicza,
do których St. SW występowała
o opinię potrzebną do wniosku
o zgodę na utworzenie nowego
kierunku. Decyzję taką podejmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
mwk

Łowicz | Zmiana godzin pracy

Skarbówka będzie czynna
dłużej w poniedziałki
Od 1 marca zmianie
uległy godziny pracy
urzędów skarbowych
w województwie łódzkim
oraz Izby Skarbowej
w Łodzi.
– Wprowadzając zmianę dostosowujemy godziny pracy urzędów w województwie do godzin
pracy większości urzędów skarbowych w kraju. W skali tygodnia bilans godzin pracy jest na
plus, urzędy będą otwarte pół godziny dłużej – powiedziała nam
rzecznik prasowa Izby Skarbowej w Łodzi Agnieszka Pawlak.
W takich godzinach pracowały
już do tej pory trzy urzędy skarbowe w województwie, teraz godziny otwarcia są takie same dla
wszystkich US w województwie.
Od początku marca „skarbówki” w województwie łódzkim,
a więc również m.in. w Łowiczu
czy Głownie, są czynne w wydłużonych godzinach: w poniedziałki od 7.30 do 18.00 oraz od
wtorku do piątku w godzinach od
7.30 do 15.30.
Do tej pory Urząd Skarbowy
w Łowiczu był czynny od go-

dziny 8.00 do 16.00, a w wydłużonych godzinach (8.00-18.00)
działał we wtorki. Teraz będzie
dłużej czynny (w godzinach od
7.30 do 18.00) nie we wtorki, lecz
w poniedziałki. W pozostałe dni
będzie otwarty w godzinach od
7.30 do 15.30. Tak samo sytuacja
wyglądała w przypadku Urzędu
Skarbowego w Głownie.
Według rzecznik prasowej
Izby Skarbowej w Łodzi to, że
urzędy będą czynne do godziny
15.30, a nie do 16.00, jak to było
do tej pory, nie wpłynie na pogorszenie dostępności urzędów dla
interesantów.
– Podatnicy do tej pory i tak
załatwiali większość spraw w godzinach porannych – szczególnie w niedużych urzędach skarbowych jakie są w Łowiczu czy
Głownie. Pojawiały się sugestie,
żeby urząd był otwarty wcześniej,
niektórzy sugerowali nawet, żeby
otwierać urzędy już od godziny
7.00 – powiedziała nam rzecznik
Pawlak.
Dodała też, że dla interesantów, którzy chcą załatwiać sprawy
w godzinach popołudniowych,
ustalono pracę urzędów w poniedziałki do godz. 18.00.
mak
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Łowicz | Finał miejskiego konkursu ortograficznego dla gimnazjalistów

Mistrzem Ortografii 2016 została Milena Górczyńska
To już kolejny sukces Mileny
w miejskim konkursie ortograficznym. Dwa lata temu, gdy była jeszcze uczennicą Szkoły Podstawowej
nr 2 w Łowiczu, również zdobyła tytuł Mistrza Ortografii. Wtedy
wespół z dwoma uczennicami Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju.
W kategorii klas drugich
i trzecich mistrzów ortografii
w tym roku nie wyłoniono. Żaden
z uczestników konkursu w tej kategorii nie napisał dyktanda bezbłędnie, a tytuł Mistrza Ortografii może być przyznany wyłącznie
osobie, która nie popełni żadnego
błędu, nawet interpunkcyjnego. Indywidualnie każdy uczestnik mógł
uzyskać 10 punktów za bezbłędnie napisaną pracę. Maksymalną
ilość punktów pomniejszano o 1
punkt za każdy błąd ortograficzny,

0,5 punktu za usterkę i 0,25 punktu
za błąd interpunkcyjny.
W tegorocznym konkursie
udział wzięło 19 uczniów w dwóch
kategoriach wiekowych: klas I
i klasy II i III gimnazjów. Finał
w bibliotece na Bratkowicach był
poprzedzony eliminacjami szkolnymi. Każda ze szkół mogła być
reprezentowana w finale miejskim przez jedną osobę w każdej
kategorii. Teksty dyktand przygotowała Elżbieta Skoneczna – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu. – Inspirowałam
się książką „W gnieździe pelikana:
opowiadania łowickie”autorstwa
Zbigniewa Kostrzewy i Waleriana
Warchałowskiego – powiedziała
nam dyrektor Skoneczna. Według
niej tegoroczny konkurs miał średni poziom. Lepiej wypadli młodsi
gimnazjaliści. Wśród II-go i III-kla-

BIBLIOTEKA IM. A.K. CEBROWSKIEGO

Tytuł Mistrza Ortografii 2016 w kategorii pierwszych klas łowickich gimnazjów zdobyła Milena Górczyńska z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu. Bezbłędnie napisała dyktando
przygotowane specjalnie na miejski konkurs ortograficzny. Konkurs odbył się w piątek, 4 marca, w Miejskiej Bibliotece im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu.

Milena Górczyńska nie po raz pierwszy zdobyła tytuł Mistrza Ortografii.

Gmina Zduny | Jednostki OSP po zebraniach

Zmiany na stanowiskach prezesów i naczelników
Na przełomie marca i kwietnia
planowane jest zebranie
wyborcze Zarządu Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Zdunach.
W lutym zakończyły
się trwające od stycznia
zebrania we wszystkich 15
jednostkach, z których 3
należą do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Cezary Wielemborek, prezes zarządu gminnego, z przebiegu zebrań w jednostkach jest
zadowolony. Przebiegły sprawnie i w niektórych miejscowościach były prawdziwe wybory, ponieważ była konkurencja.
REKLAMA

W składach zarządów zmieniło się średnio około 30% składu
osobowego, choć była jednostka, gdzie zmian nie było – OSP
Wierznowice i taka, gdzie zaszły duże, pokoleniowe zmiany
– OSP Złaków Kościelny.
Z frekwencją było różnie.
Najwięcej członków OSP brało
udział w zebraniach w Zdunach
oraz w Złakowie Kościelnym,
które obok Bąkowa Górnego należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Dotąd na czele jednostki
w Złakowie Kościelnym stał
prezes Stanisław Gajda, w zarządzie działali również: Wojciech Wieteska – wiceprezes
– naczelnik, Stanisław Milesie-

wicz – sekretarz, Konrad Dubiel
– skarbnik, Paweł Panuszewski
– gospodarz, Sylwia Panuszewska – kronikarz, Tomasz Wieteska – członek.
Nowe władze OSP Złaków
Kościelny ukonstytuowały się
w składzie: prezes Marcin Stańczyk, wiceprezes (naczelnik)
Wojciech Wieteska, zastępca
naczelnika Marcin Kośmider,
sekretarz Marek Kuc, skarbnik
Damian Majchrzak, gospodarz
Maciej Dubiel, kronikarz Justyna Wieteska.
Kto prezesem,
kto naczelnikiem
A oto nazwiska nowych (nie
zawsze) prezesów i naczelników

pozostałych jednostek (w porządku alfabetycznym).
Bąków Dolny – prezes Jan
Znyk uzyskał reelekcję. Naczelnika Wiesława Dałka zastąpił
Andrzej Dałek.
Bąków Górny – prezesa Mirosława Wójcika zastąpił Dariusz
Ciąpała, na stanowisku naczelnika nie zaszła zmiana. Nadal jest
nim Cezary Wielemborek.
Bogoria Dolna – dotychczasowi prezes i naczelnik zostali wybrani ponownie. Są to Józef Warzywoda i Jacek Masłowski.
Jackowice – prezesa Pawła
Burzykowskiego zastąpił Andrzej Tarkowski, naczelnika
Marcina Redo – Sylwester Szkopiak.

(7,25 pkt), Adrianna Wilk z Gimnazjum nr 2, Patrycja Siejka
z Gimnazjum nr 4 i Julia Podrażka z Gimnazjum Pijarskiego – zdobyły po 7 pkt. Wszyscy uczestnicy
finału miejskiego otrzymali upominki: porcelanowe kubki z logo
biblioteki i sloganem „Kto czyta...
ten wie”, a autorzy najlepszych
prac w każdej kategorii – książki.
– Niech te słowa z kubka przypominają Wam, że warto czytać –
mówiła podczas wręczania nagród
i wyróżnień dyrektor Skoneczna.
11 marca odbędzie się etap konkursu przeznaczony dla szkół podstawowych. Odbywa się on na
identycznych zasadach, jak konkurs dla gimnazjalistów. Inne są
tylko teksty dyktand.
mak

sistów nie tylko nie było mistrzów,
ale też i wicemistrzów ortografii.
Każdy z nich popełnił przynajmniej jeden błąd ortograficzny.
Najczęstszym błędem była niewłaściwa pisownia wyrazu „nurzały” w zdaniu „Konie nurzały
swe brzuchy w leśnych brodach
(...)”. – Słowo nurzały pochodzi od
nurkowania – wyjaśniała podczas
podsumowania konkursu dyrektor biblioteki Magdalena Pakulska.
Trudność sprawiały też zasady pisania wielką i małą literą. Np. w zdaniu „Ziemosław rozmyślał o legendzie o Łowidle i pelikanach (...)”.
W kategorii klas I jury wyróżniło również Martynę Lesiak z
Gimnazjum Pijarskiego, która zdobyła 8,75 pkt na 10 możliwych
do zdobycia. W kategorii klas II
i III najlepiej dyktando napisali:
Julia Kośmider z Gimnazjum nr 3

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na www.lowiczanin.info

Łaźniki – dotychczasowego
prezesa Krzysztofa Wojtysiaka
zastąpił Jerzy Kostrzewski – dotychczasowy naczelnik. Na naczelnika druhowie wybrali Mateusza Bogusza.
Retki – prezes Robert Ignaczak
pozostał na stanowisku, podobnie
jak naczelnik Roman Ploch.
Rząśno – nowym prezesem
został wybrany Michał Dałek
(poprzednik to Jan Łąpieś). Naczelnikiem został Jakub Gajewski (poprzednik Andrzej Markowski).
Strugienice – prezesa Marcina
Dutkowskiego zastąpił Zbigniew
Bończak. Naczelnikiem został
wybrany Witold Gajda, na miejsce Krzysztofa Rogóga.
Urzecze – prezesem został nim
Mateusz Materek, który zastąpił
Zbigniewa Woźniaka. Naczelnikiem pozostał nadal Krzysztof
Antczak.

Wierznowice – Dariusz Gawroński nadal będzie prezesem,
a Wiktor Ignaczak naczelnikiem.
Wiskienica Dolna – tu zmienił
się prezes, ponieważ Zbigniewa
Dałka zastąpił Karol Kutkowski,
naczelnik Mateusz Wójcik wybrany został ponownie.
Wiskienica Górna – prezes
Marek Golis pozostał na tym stanowisku na następną kadencję.
Zmienił się natomiast naczelnik,
którym na miejsce Łukasza Kucharka wybrany został Rafał Kunikowski.
Zduny – prezesem nie jest już
Piotr Wójcik, lecz Dominik Golis. Naczelnikiem na miejsce Kamila Owczarka wybrany został
Mateusz Dabergut.
Złaków Borowy – prezesem
nadal będzie Tomasz Dubiel.
Dotychczasowego naczelnika
Michała Gorzkowskiego zastąpił Marek Guzek.
mwk
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Łowicz | Dzień otwarty w Gimnazjum nr 2

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

O warunkach naboru oraz
cechach szczególnych szkoły
Społeczność Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu zaprosiła 1 marca szóstoklasistów wraz z rodzicami na dzień
otwarty. W czasie jego trwania dyrektor Mirosława Walczak oraz kilkoro nauczycieli przedstawiało ofertę i specyfikę szkoły.
Wszystko rozpoczęło się od
występu uczniów z klasy III A,
którzy zatańczyli układy przygotowane na zajęciach artystycznych
z myślą o balu gimnazjalnym, jakie mieli w lutym. Odbyło się to
nawet w tej samej scenografii, jaką
dla potrzeb wykonali – utrzymaną
w stylu Bollywood.
– Szkoła jest mała, bo ma tylko jedno piętro i nie da się w niej
zabłądzić, jedynie na wf na halę
trzeba iść dalej, ale uczniowie są
odprowadzani przez nauczycieli
– mówiła z uśmiechem dyrektor. W dalszej części mówiła
o dobrych wynikach egzaminów

gimnazjalnych, udziale w wielu
rajdach pieszych i rowerowych,
organizowanych w szkole gali
„Gimnazjum nr 2 przedstawia...”
i wielu innych inicjatywach.
I tak np. nauczyciel informatyki Bogusław Jarecki mówił
o dwóch sieciach komputerowych
i sprzęcie w pracowni informatycznej. Instruktor tańca Katarzyna Polak mówiła o zajęciach artystycznych, w ramach których uczy
młodzież tańców narodowych oraz
towarzyskich. Pedagog szkolny
Renata Hymka powiedziała o zasadach zachowania i wzajemnym
szacunku, który jest powszechnie

Łowicz | Konferencja metodyczna

Nauczyciele się doskonalili,
placówki prezentowały
Skuteczne wykorzystywanie
możliwości, jakie
daje ludzki mózg,
było głównym tematem
IV Międzypowiatowej
Konferencji Metodycznej
„Neurodydaktyka – wiedza
o ludzkim mózgu szansą
edukacji”, zorganizowanej
3 marca w ZSP nr 3
w Łowiczu.
Głównym organizatorem konferencji był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach, któremu udało się
zaangażować wiele innych instytucji i placówek związanych z dydaktyką. Wysłuchać jej mógł każdy zainteresowany tematyką, byli
REKLAMA

to głównie nauczyciele, pedagodzy i psychologowie ze szkół powiatów łowickiego i skierniewickiego – przeszło 70 osób.
Wykład pod tytułem „Rybka
czy wędka?” wygłosiła Emilia Safianowska, psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach,
poruszając w nim temat sieci
neuronów i możliwości jakie ona
stwarza i jak należy nad nimi pracować, by wykorzystać ten potencjał w pełni.
Po krótkiej przerwie na poczęstunek i kawę uczestnicy, wedle własnego wyboru, dzielili się
na grupy, z których każda brała
udział w innym rodzaju warsztatów.

str. 19

obowiązującą zasadą, a o działalności biblioteki mówiła Ewa Więcek. Nauczycielka j. angielskiego
Agata Kołucka mówiła o realizowanym obecnie w szkole programie Erasmus + oraz o Comeniusie, który zakończył się rok temu.
Uczniowie, którzy brali udział
w zorganizowanych w ramach
tego programu wyjazdach opowiadali o swoich wrażeniach.
Nowe zasady rekrutacji
Goszczący w „Dwójce” mieli też okazję poznać zmienione
zasady rekrutacji na rok szkolny
2016/2017, które będą obowiązy-

wać kandydatów. Wynikają one
z nowych przepisów MEN, łódzkiego kuratora oświaty oraz Rady
Miejskiej. Zmieniają się zarówno
terminy przeprowadzania całego
procesu rekrutacji, która zakończy się dopiero 11 lipca, podaniem do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Zaczyna się ona już teraz w marcu, ponieważ podania
o przyjęcie do klasy I gimnazjum
wszystkich chętnych z obwodu
szkolnego i spoza niego przyjmowane są od 1 do 31 marca.
Dyrektor w późniejszej rozmowie z NŁ wyjaśniła, że poza

Młodzież z klasy IIIA zaprezentowała się w tańcach towarzyskich,
których uczy się na zajęciach artystycznych.

znacznie późniejszymi terminami zmieniły się kryteria przyjąć
uczniów spoza obwodu, którzy
stanowią 53% wszystkich gimnazjalistów. Dotychczas punkty przy rekrutacji można było
uzyskać za świadectwo z czerwonym paskiem, wyniki sprawdzianu, wolontariat. Do tej grupy
kryteriów edukacyjnych dodano kryteria społeczne, np. kan-

Łowicz | Przygotowania do 10-lecia szkoły przy Podrzecznej

Monografia przed wakacjami,
we wrześniu zjazd wychowanków
Z okazji 100-lecia
istnienia szkoły
zarząd Stowarzyszenia
Wychowanków Szkół
Technicznych w Łowiczu
zdecydował o zwołaniu
na 24 września V Zjazdu
Wychowanków.
Z tej okazji przygotowywana
jest też obszerna monografia szkoły. Pracuje nad nią zespół nauczycieli i sympatyków szkoły pod
kierownictwem nauczycielki języka polskiego Iwony Więsek. Monografia ma zostać wydana przed
wakacjami.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 m. 10 Pułku Piecho-

ty w Łowiczu istnieje formalnie
dopiero od 1973 roku, ale historycznie nawiązuje do powstałej
w 1916 roku w Łowiczu Zawodowej Szkoły Dokształcającej
dla młodzieży pracującej w rzemiośle i przemyśle. Uczęszczało
wtedy do niej około 300 uczniów.
W pierwszych latach działalności
szkoła nie miała swojego budynku i wynajmowała sale w szkołach podstawowych. Później wielokrotnie zmieniała siedziby, by
w końcu 17 listopada 1947 roku
zostać ulokowaną w budynku koszarowym przy ul. Podrzecznej.
– Większość zagadnień do
monografii już jest opracowana,
w przyszłym tygodniu mamy spotkanie, na którym będziemy za-

twierdzali treść publikacji – powiedział nam dyrektor szkoły
Dariusz Żywicki, który jest też
zastępcą prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków. Według niego monografia na pewno
zostanie wydana drukiem jeszcze
przed wakacjami, być może nawet
nieco wcześniej. – Zjazd odbędzie
się pod koniec września, więc po
wakacjach nie byłoby czasu na
pracę nad monografią, musimy
uwzględnić też cykl wydawniczy
– mówi dyrektor.
Ponadto zarząd stowarzyszenia dzięki staraniom wychowanka
szkoły, zastępcy prezesa stowarzyszenia wychowanków Zbigniewa
Stefanowicza, pozyskał 2 tys. zł na
realizację filmu promocyjnego i 5

dydat z rodziny zastępczej otrzymuje konkretną ilość punktów.
Uczniów z obwodu te kryteria nie
muszą interesować – bo oni muszą być przyjęci.
Obecnie w Gimnazjum nr 2
jest po pięć klas I oraz II. Ponieważ szkołę ukończy młodzież
z czterech klas III, to tylko tyle
będzie mogło powstać klas I od
września.
mwk

tys. zł na wydanie publikacji. Są to
wpłaty z Kutnowskiej Prefabrykacji Betonów Kutno Sp. z o.o.,
której dyrektorem generalnym
i prokurentem jest wspomniany
Stefanowicz.
Wzorem poprzednich zjazdów
(ostatni odbył się w 2012 roku),
organizatorzy zapraszają kadrę
kierowniczą, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Dokładny plan godzinowy zjazdu nie
został jeszcze ustalony, ale wiadomo już, że uroczystości rozpoczną się mszą świętą w kościele ojców pijarów w Łowiczu. Potem
w szkolnej auli przy ul. Podrzecznej odbędzie się część oficjalna,
a w godzinach popołudniowych
towarzyskie spotkanie okolicznościowe.
– Sondujemy czy zorganizować bal i czy w związku z tym
zjazd ma być dwu- czy jednodniowy. Spodziewamy się około 180200 gości – dowiedzieliśmy się
w szkole.
mak
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Łowicz – Santpedor | Gimnazjum nr 2

Wyjazd do Katalonii to była bajka
Tam pod opieką nauczycieli
uczniowie przygotowywali się do
występu, którego tematyka związana była z nazwą projektu „Employability on Stage”, w którym
szkoła uczestniczy wraz z innymi
placówkami europejskimi. Były
też ciekawe warsztaty oraz wycieczki – do klasztoru w masywie
Montserrat oraz do Barcelony.
Był to pierwszy wyjazd w ramach Erasmusa, choć dla pracowników Gimnazjum nr 2 Santpador
jest już znajomym miejscem, ponieważ tamtejsza szkoła była partnerem w poprzednim projekcie,
w ramach Comeniusa.
Gimnazjaliści pod opieką nauczycieli lecieli do Barcelony samolotem z lotniska Modlin. Stamtąd podróż do Santpedor trwała
około godziny. Po oficjalnym przywitaniu w szkole, każdy z łowiczan pojechał do domu jednego
z uczniów tamtejszej szkoły. Jak
nam powiedziała Agata Kołucka
– jedna z czterech opiekunek, biorąca udział w wyjeździe, dla nich
ten moment był najtrudniejszy, gdy
każdy z uczniów trafił do domu zupełnie obcego człowieka. Wcześniej wprawdzie umówili się, że
poprzez aplikację mobilną każdy
ma się „odmeldować”, czy wszystko jest OK – i tak właśnie było, ale
REKLAMA

zanim to nastąpiło, pewna doza
stresu jednak była nieunikniona.
Kolejne 3 dni uczniowie z krajów biorących udział w projekcie –
a więc Polski, ale też Turcji, Włoch
i hiszpańscy gospodarze, spędzili
na próbach i technicznych przygotowaniach w miejscowym teatrze.
Trwały one w godz. 8-15. Uczniowie robili m.in. maski do występu, brali udział w próbach światła
i dźwięku. Swoje próby mieli też
uczniowie ze wszystkich krajów,
który w przedstawianiu mieli grać
na instrumentach.
Jak nam relacjonowali uczniowie, liczące zaledwie 7 tys. mieszkańców miasteczko, w którym
gościli, jest bardzo urokliwe. Charakterystyczne dla niego są małe,
kręte uliczki, na których nie ma
oznakowanych przejść dla pieszych, co nie przeszkadza kierow-

Premierowe
przedstawienie zostało
wystawione 11 lutego,
a wstęp na nie
był otwarty dla wszystkich
mieszkańców.

GIMNAZJUM NR 2 W ŁOWICZU

15 uczniów z różnych klas Gimnazjum nr 2
w Łowiczu w tygodniu przed feriami (8-13 lutego)
wyjechało w ramach programu Eramsus+
do miasta Santpedor w Katalonii.

Gospodarze z katalońskiej szkoły w Santpedor oraz goście z Turcji, Portugalii i Polski na wspólnym zdjęciu.

com przepuszczać przechodniów.
Mieli wrażenie że w miasteczku
tym wszyscy się znają. Dla nich
bardzo miłe były przejawy ludzkiej
życzliwości i otwartości. Uśmiech
przypadkowego przechodnia jest
tam czymś normalnym.
Premierowe przedstawienie zostało wystawione 11 lutego, a wstęp
na nie był otwarty dla wszystkich mieszkańców. Było ono także transmitowane na żywo przez
telewizję internetową. Podobnie
jak występy przygotowywane w
ramach Comeniusa, składało się
z kilku odsłon przygotowanych
przez każdą grupę narodową (każda część trwała około 10 minut),
miało też wspólny element – in-

tegracyjny taniec, w którym brali udział wszyscy występujący. Po
występie było wspaniałe przyjęcie, na którym podano regionalne
potrawy, przygotowane przez rodziców.
Uczniowie Gimnazjum nr 2
w swojej części mówili o trójkątnym rynku w Łowiczu oraz możliwościach pracy w naszym mieście
w takich firmach jak Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska, Agros
Nova, Firma Bracia Urbanek, Lamela oraz United Oilfield Services. Szymon Szaleniec mówił też
o możliwości edukacji w Łowiczu,
które praktycznie kończą się po
maturze. Ola Kozieł – o emigracji
zarobkowej Polaków, na którą mi-

nął już chyba największy boom
i wiele osób z niej wraca. Wymieniła też zawody, które są u nas poszukiwane: prawnik, budowlaniec,
specjalista od komputerów.
Nie zabrakło łowickiego folkloru. Na scenie zatańczyło 5 par,
dziewczęta miały bielonki – oryginalne koszule od łowickiego
stroju, do tego specjalnie uszyte
na występ czerwone spódniczki
w kwiaty. Grający na akordeonie
Bartek Kępka miał kompletny
strój ludowy. Ze względu na objętość i wagę stroju nie zdecydowano się, aby cała grupa występująca
na scenie była tak ubrana.
Ostatnie dwa dni przeznaczono
na zwiedzanie stolicy Katalonii.

10 marca 2016
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Fajnie było poznać
różnice kulturowe
O swoich wrażeniach z wyjazdu
do Katalonii uczniowie opowiadali nam chóralnie, grupowo, bardzo
zadowoleni z tego, że mieli okazję
przeżyć taką przygodę. Niektórzy
z nich trochę obawiali się, do jakich rodzin trafią i czy nie będą
mieć problemu z porozumieniem
się po angielsku. Obawy były nieuzasadnione.
Mówili, że szkoła, w której gościli, nie jest tak zadbana, jak ich
gimnazjum. Tam nie tylko nie
zmienia się obuwia, ale też nie
przywiązuje wagi do nieporządku.
Dla Polaków było to dziwne.
Ola Kozieł opowiedziała nam,
że krótko po przyjeździe przeżyła
prawdziwy stres, gdy okazało się,
że jej walizka nie chce się otworzyć. Siłowało się z nią kilka osób,
aż ktoś z nich zdecydował się wyłamać jeden z trzech zamków. – Ale
jedzenie było tam pyszne! – to kolejna refleksja Oli, którą zachwycił
smak spaghetti carbonara i owoców morza (krewetek, małży i kalmarów). Zaskoczona była też tym,
że gdy podawano jej ledwo ciepłą
potrawę, to ostrzegano, że jest gorąca, żeby się nie oparzyła. – Oni
dosłownie dmuchają na zimne!
– Kurczę, to była bajka! – najkrótszą, ale pewnie wyjątkowo
trafną recenzję wyjazdu wygłosił Bartek Kępka. Dziewczęta
opowiadały o miłych upominkach, jakimi zostały obdarowane,
o zawartych przyjaźniach i o tym,
że najsmutniejsze było pożegnanie. Teraz młodzi ludzie myślą
o tym, żeby się znów spotkać, odwiedzić – już prywatnie. Mają nadzieję, że te plany będą mogli zrealizować.
mwk
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Podróże | Amerykańska wyprawa Michała Grzejszczaka

Z Jukatanu do Kalifornii (cz. III)
Lecisz na południe? Im mniej
ze sobą zabierzesz, tym lepiej –
podpowiadał mi Piotrek Strzeżysz, podróżnik, który Meksyk
zna od podszewki.
Nie znoszę śniegu, bez względu na jego kolor. Uciekam przed
zimą tam, gdzie teoretycznie jej
nie doświadczę. Teoretycznie, bo
jak się okazuje, nic w przyrodzie
nie ginie... Lekcja trzecia będzie
więc o... pogodzie. Taki bardzo
polski temat.
Po przebyciu z południa na północ jakichś 4 tysięcy kilometrów,
w okolicach wysoko położonego Aguascalientes o zimie i zimnie trudno sobie nie przypomnieć.
Tam dopiero się okazuje, jak różnorodny bywa klimat Meksyku.
Komu kraj ten kojarzy się jedynie
z sombrero, mariachi i wiecznym
latem zdradzę, że to bujda. Na grubych w dodatku resorach. Południe owszem, jest upalne, wilgotne

Niedomkniętych
wakacyjnych domków,
opuszczonych
restauracji,
zapomnianych zakładów
pracy jest dookoła
pełno. Trzeba tylko
umiejętnie wychwytywać
je wzrokiem i traktować
jak swoje własne.
REKLAMA

MICHAŁ GRZEJSZCZAK

Jest zima, choć dla
mnie niczym nie różni
się od środka polskiego
lata. Krótkie spodenki,
sportowa koszulka,
sandały. Tak mógłbym
ubierać się cały rok.

Jadąc po górskich drogach, na wysokościach przekraczających 2000 m n.p.m., trzeba być ubranym ciepło.

i fajnie się tam lenić na plaży (chociaż i to przyjemne bywa jedynie
do czasu), ale już na wyżej położonych drogach, jakimi raczę się kręcąc ku granicy z USA, kreska rtęci niechętnie wychyla się ku górze.
Przełęcze gór w okolicach Durango, które trzeba pokonać zjeżdżając do Mazatlán, rozciągają się na
wysokości blisko 3000 m n.p.m.
W praktyce oznacza to, że od listopada do marca w dzień czujesz
tam delikatny, choć czasami mocno przenikliwy chłód (sami Meksykanie zwykli nazywać to zjawisko „fresco”, orzeźwiającym :))
A co z nocą? Ano właśnie.
O ile w dzień idzie wytrzymać,

to nocleg pod namiotem na tejże
wysokości nie należy już do spraw
przyjemnych. Owszem, można
próbować odpocząć, można nawet
próbować spać, ale od 2 nad ranem staje się to raczej pobożnym
życzeniem. Minus 8 w nocy robi
swoje. Ratować sytuację może
chyba jedynie doskonały puchowy śpiwór, którego ja akurat
w swoich sakwach nie posiadam...
Jak zatem sobie radzić, kiedy
zapięty pod sam nos, z zimową
czapką na głowie, nadal czujesz się
jak słomka w dobrze zmrożonym
drinku? Są i na to pewne sposoby.
Najważniejsze to być dobrej
myśli. Kto był w Meksyku ten wie,

że odległości pomiędzy pueblami liczy się inaczej niż w Polsce.
Tutaj 60 km to nie odległość,
a 120 na nikim nie robi większego
wrażenia.
Jadąc więc zaplanowaną trasą, należy tak oszacować odległości, by nocleg mimo wszystko wypadł w okolicach mniejszych lub
większych ludzkich osad. Stanowić to będzie dla nas spore ułatwienie. Równie ważne jest też,
ażeby wcześniej niż na ostatnią
chwilę wyglądać miejsca, gdzie
można się przed zimnem schronić.
Wbrew pozorom niedomkniętych
wakacyjnych domków, opuszczonych restauracji, zapomnianych za-

kładów pracy jest dookoła pełno.
Trzeba tylko umiejętnie wychwytywać je wzrokiem i traktować jak
swoje własne. Nie odmawia się też
starych kościołów, przydrożnych
kapliczek i zamkniętych szkół.
Skoro nikt z nich nie korzysta, warto sprawdzić, co jest w środku.
No a w środku bywa cudownie.
Czasami znajdziecie tony czekającego na Bóg wie kogo styropianu,
czasami jeszcze świeżością pachnące materace, innym razem traficie na przygotowane do rozpalenia kominki. Można poczuć się jak
w domu...
W takich warunkach do czwartej nad ranem zwykle daje się radę

wytrzymać. Potem trzeba się powoli turlać...
Czasami (z rzadka, choć to zależy tylko od sumienia) można
sobie pozwolić na zupełny „ekskluziw”. Wiąże się to poniekąd
z łamaniem konwenansów, wybornym niekiedy podstępem, czasami drobnym kłamstewkiem,
a już na pewno z urokiem osobistym zziębniętego podróżnika.
O co chodzi? Metoda nazywa
się „polowaniem” i jest banalnie
prosta. Należy tyle podgadywać
pod sklepem napotkaną osobę,
aż ta wreszcie zlituje się nad tobą
i sama zaproponuje nocleg w czekającym na gości pokoju. To już
przecież zupełny rarytas. Dostajesz ciepłe łóżko, koc, poduszkę,
a do tego możesz wykąpać się jak
człowiek i napić rankiem gorącej
kawy. Bosko!
Zaskakująco zimno w Meksyku bywa nie tylko w wysokich górach. Podobną uwagę zachować
należy na pustyni. Ta jest podstępna jak stara lisica. W dzień możesz trafić do gorącego piekła,
nocą do piekła serwującego mróz
wspomagany zimnym wiatrem.
A nawet i śniegiem.
Częste jest bowiem, iż mieszkańcy leżącego na granicy Meksyku i USA Nogales czy znanej
z popularnego przeboju Chihuahua’y na bożonarodzeniowe
święta lepią bałwany. Zimą krążyć
tam na rowerze bywa raczej ciężko. Jest to wtedy sport dla „amatorów białego szaleństwa”.
No dobrze – zapytacie, wracając
do tematu spania. A co jeśli niczego na się nie znajdzie? Jeśli jednak
wszystkie powyższe i dodatkowe,
na „łapu capu” wymyślone metody noclegu zawiodą (nie mówię tu
o hotelach, tych szukanie nie wiąże
się zazwyczaj z żadną przygodą)?
Cóż. Wtedy koniecznie trzeba
zmienić nastawienie z pozytywnego na superpozytywne! Skoro
od drugiej nad ranem nie można
zmrużyć oka, świt nad Kordylierami obserwować zawsze można z rowerowego siodełka! Lepiej
bowiem w mrozie kręcić przed
siebie, aniżeli dygotać z zimna
w przydrożnych krzakach!
Michał Grzejszczak
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Łowicz | Konferencja metodyczna

Nauczyciele się doskonalili,
placówki prezentowały

Z Polski jechali sztafetą do Japonii m.in. przez góry środkowej Azji.

Łowicz | Przed przeglądem podróżników rowerowych

Rowerową sztafetą do Japonii
„W kupie raźniej”
– rzekła mucha do
muchy, przelatując nad...

A na poważnie! Coś w tym jest,
że jak jest nas więcej, to jakoś się
robi człowiekowi na duchu lżej.
Czy to na weselu, czy na pogrzebie, nieważne.
Za dzieciaka chodziło się na
trzepak. Tam zgraja dzieciorów.
Kapsle, puszki, historyjki z Donalda... Pamiętacie? Wymiana
szła jak na „stadionie”, tyle że waluta inna. Można było pogadać,
poszarpać się za rajty, albo z nudów w coś zagrać. Zespół był wtedy pod trzepakiem najważniejszy.
Ludzie się zmieniają, ale niektórym optymizm dzieciaka pozostaje na szczęście na zawsze.
Pora przedstawić naszego
czwartego tegorocznego gościa.
Człowiek z „kolosalnym” doświadczeniem, który z osiedlowego trzepaka zawsze schodził
ostatni. Autor licznych zamieszań
w polskim środowisku cykloturyREKLAMA

JEŹDZISZ NA ROWERZE? – OPISZ TO!
tylko na kilkugodzinne
Przed zapowiedzianym na
wyprawy po okolicy? Nie ma
19 marca w Kinie Fenix
znaczenia jak daleko czy jak
organizowanym przez Michała
długo, ważne, że ta wyprawa
Grzejszczaka przeglądem
sprawiła Tobie (Wam) radość.
podróżników rowerowych,
Napiszcie o niej! Relacje
Nowy Łowiczanin ogłosił
prosimy nadsyłać pod
konkurs na wspomnienie z
adresem: konkursrowerowy@
rowerowych wypraw Jeździłeś
lowiczanin.info – do 17 marca.
w ubiegłym roku lub wcześniej
Najciekawsze wspomnienia
po Polsce? Może po krajach
nagrodzimy. Redakcja
sąsiednich lub dalej? Może
stycznym, propagator podawania
pałeczki i wszelkich doświadczeń
grupowych.
Piotrek Tomza – czyli „człowiek sztafeta” – streści Wam kolejny polski, niebanalny projekt rowerowy. Stowarzyszenie Afryka
Nowaka oraz Fundacja Światowe
Jamboree rok 2015 miały wyjątkowo pracowity. Znów wysyłali w świat konkretnych zawodników. Piotrek opowie więc o tym,
jak puszcza się Polaków za granicę i nie trzeba się za nich wstydzić.

Spróbuje upchnąć w półtoragodzinnej prelekcji siedem miesięcy
i dwanaście tysięcy kilometrów,
które 70 uczestników ROWEROWEGO JAMBOREE pokonało w
drodze z Polski do Japonii!
Jeśli chcecie liznąć nieco Azji,
poczuć wiatr ze stepu, albo po prostu kręci Was ten sport, 19 marca
koniecznie powinniście zajrzeć do
łowickiego kina.
No to ćwiczymy. Lewą odbieram, prawą podaję, lewą odbieram…
Zuzanna Fletta

Zajęcia „Teatralne i/granie” poprowadziła Magdalena Kłosińska, nauczycielka Zespołu Szkół
przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu, która prowadzi w tej szkole
grupę artystyczną „Trzy po trzy”,
docenianą w wielu przeglądach i
festiwalach. Ci, których bardziej
od zajęć artystycznych ciekawiła matematyka, wybrali warsztaty z Anną Zagawą, nauczycielką
tego przedmiotu w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących
w Skierniewicach. Wspomniana
już Emilia Safanowska poprowadziła warsztaty „Czary mary z Potterem Harrym”.
Konferencja była też okazją do
prezentacji poszczególnych szkół
i innych placówek. Występy artystyczne dzieci i młodzieży zaprezentowały Samorządowa Szkoła
Muzyczna I i II stopnia w Łowiczu

oraz gospodarze, czyli reprezentująca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu grupa artystyczna „Roma”. Pracę i sukcesy
młodzieży można było oglądać na
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stoiskach przygotowanych przez:
ZSP nr 3 w Łowiczu, Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w
Łowiczu, Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku, Przedszkole nr 10 w Łowiczu i Gminny Ośrodek Kultury w
Domaniewicach.
Honorowy patronat nad konferencją objęli starostowie łowicki i
skierniewicki.
tm

TOMASZ MATUSIAK

ULA ZIOBER

dokończenie ze str. 16

10 marca 2016

Jedną z dodatkowych atrakcji w programie konferencji był występ
grupy „Roma” z ZSP nr 3. Choreografię i scenariusz opracowała jedna
z uczennic Maja Ambroziak (na zdjęciu pierwsza po lewej stronie).

Kocierzew Płd. | Z KRUS-em na zimowisko do Poronina

Wspominają zimowe szaleństwo na stoku
Ze szkoły w Kocierzewie Południowym chętnych do wyjazdu
na zimowisko organizowane przez
KRUS uzbierało się jedynie czworo, choć początkowo chęć udziału
deklarowało kilkanaście osób.
Nie ma jednak tego złego, co by
na dobre nie wyszło: pojechali do
Poronina, spędzili tam świetny czas
i poznali nowych przyjaciół, m.in.
z Kutna i Sieradza.
W zimowisku dla płatników
KRUS uczestniczyli uczniowie
kl. IV i VI: Weronika Michalak
z Kocierzewa Płd., Maria Kotlarska z Różyc (Zastruga), Natalia
Malejka z Kocierzewa Południowego oraz Paweł Wojciechowski
z Różyc (Stara Wieś). W Poroninie
zostali zakwaterowani w pensjonacie „Małgorzata”. To właśnie tam
odpoczywali i oddawali się zabawom integracyjnym. Od Zakopa-

nego dzieliło ich jedynie jakieś 7
kilometrów. Atrakcją wyjazdu były
bezsprzecznie wycieczki w góry
i nauka jazdy na nartach. – Mamy
wielu nowych przyjaciół, już teraz
korespondujemy na Facebooku
– mówiła nam Weronika. Niektórzy, jak Maria Kotlarska i Natalia Malejka, po raz pierwszy zjeżdżali na nartach i to wskazali jako
REKLAMA

największą atrakcję wyjazdu. Paweł Wojciechowski w rozmowie
z nami docenił malownicze krajobrazy, spacery po Krupówkach
i wjazd kolejką na Gubałówkę.
Uczniowie przyznali, że mieli sporo szczęścia, bo po ich przyjeździe
do Poronina akurat popadał śnieg,
co sprzyjało zimowemu szaleństwu.
aa
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Gmina Bolimów

Niestandardowe wykonanie przeboju o córce rybaka. Na scenie
Józef Mikicin (na pierwszym planie) i Marcin Gałka-Walczykiewicz.

Domaniewice | Gminny Dzień Kobiet

Panowie śpiewali dla pań
czerpiąc z wzorców popkultury
w postaci wokalistów uwielbianych przez płeć piękną.
Kolejność solowych popisów
artystów była losowa – z kosza
pełnego papierowych kwiatów panie na widowni wybierały po jednym. Po odwinięciu płatka ukazywał się numer wskazujący na
konkretną piosenkę-niespodziankę np. „Córko rybaka”, „Macho”, „Dziewczyny lubią brąz”.
Wybranemu wykonawcy dawano
chwilę na charakteryzację, podczas gdy dwaj pozostali bawili
widownię dowcipami i anegdotami krążącymi, jakże by inaczej,
wokół spraw damsko-męskich.
Panie dały się oczarować i nie
szczędziły ludziom sceny gromkich braw.
Po programie zaproszono je na
lampkę szampana od wójta i poczęstunek przygotowany przez
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyło
ponad 130 pań.
ewr

Gminny Dzień Kobiet. Na widowni zasiadły panie, na scenie
produkowali się panowie.

REKLAMA

Pamiątkowe zdjęcia uczestników Dnia Kobiet w Ziąbkach, widać na nim zarówno panie jak i strażaków,
którzy zrobili wiele, aby poczuły się zadowolone.

a te najmniejsze panie kolorowe
bukieciki z bibuły. Jak zrelacjonowała nam to Urszula Bobrowska, spotkanie przyniosło paniom
wiele radości. – Nie co dzień

W spotkaniu wzięły udział
mieszkanki Ziąbek w wieku od
2 do 70 lat. Każda z nich dostała
pachnący i kolorowy upominek:
kwiaty oraz słodkie czekolady,

bowiem ogląda się panów, którzy urzędują w kuchni i biegają
z tacą, obsługując panie i to w dodatku w eleganckich mundurach
strażackich.
tb

Łowicz | Przedszkole nr 1

Dzień Kobiet! Dzień Kobiet!
Niech każdy się dowie!
Chłopcy z grup Kubusie Puchatki, Muchomorki
i Pszczółki przygotowali dla swoich koleżanek
i pań nauczycielek z przedszkola „Stokrotka”
przedstawienie z okazji Dnia Kobiet.

z zaciekawieniem oglądały spektakl.
– Dzisiaj jest nasze święto –
powiedziała mi Gabrysia. – A jak
się je obchodzi? – Trzeba złożyć

Gabrysia i Marysia
z zaciekawieniem oglądały występ
przygotowany przez chłopców.

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

– Gdybym bukiet czerwonych
róż miał, to bym mojej pani dał –
wyrecytował jeden z przedszkolaków. Przedstawienie obfitowało
w wiersze i piosenki poświęcone kobietom i dziewczynkom.
Na koniec chłopcy wykrzyczeli:
„Vivat kobiety!”.
Następnie chłopcy wcielili się
w rockowy band i „zagrali” na
gitarach utwór, którego słowa
brzmiały „Dzień Kobiet! Dzień
Kobiet! Niech każdy się dowie,
że dzisiaj święto dziewczynek!”.
W drugiej części przedstawienia tańcem i śpiewem dzieci z grupy Pszczółek przeniosły
wszystkich zebranych w zaczarowany świat dzielnych rycerzy,
bajek i baśni. Koleżanki z przedszkola: Gabrysia, Marysia i Łucja

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Brawurowo, zabawnie, a niekiedy też wzruszająco śpiewali dla
pań trzej bohaterowie „Męskiego
punktu widzenia” – kabaretowego
programu, jaki na deskach GOK
w Domaniewicach wystawiono
z okazji Dnia Kobiet.
Gminne obchody tego sympatycznego święta zorganizowano
w niedzielę 6 marca. Na widowni, oprócz wójta Pawła Kwiatkowskiego i przewodniczącego Rady
Gminy Gminy Domaniewice Ryszarda Ogonowskiego, zasiadły
same panie. Wspomniani dżentelmeni złożyli im życzenia, wręczyli tulipany i zaprosili do obejrzenia
spektaklu.
Program „Męski punkt widzenia” przygotowali Grzegorz Kućma, Marcin Gałka-Walczykiewicz oraz Józef Mikicin. Każdego
z nich można było podziwiać
w solowych popisach, jak i w zgodnym trio. Panowie śpiewali
szlagiery muzyki rozrywkowej
polskiej i zagranicznej, hojnie

Około 40 pań z Ziąbek w gminie Bolimów wzięło udział 5
marca w spotkaniu z okazji Dnia
Kobiet w strażnicy miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizatorami spotkania byli panowie ze straży, którzy przygotowali
dla pań poczęstunek.
Na początku prezes OSP Grzegorz Pilich przypomniał wszystkim, że 8 marca, ten już prawie
wiosenny dzień, obchodzony jest
od 1911 roku jako Międzynarodowy Dzień Kobiet. Kiedyś było
to święto państwowe, dziś jest
to dzień obchodzony najchętniej
w szkołach i prywatnym gronie.
Każda pani z osobna dostała tytuł „Bohaterki dnia codziennego”
za to, że jest najlepszą przyjaciółką, żoną i matką, która wspiera dobrym słowem i radą, dba o ciepło
domowego ogniska, aby nigdy nie
wygasło. Życzenia składali paniom nie tylko strażacy, ale także
wójt Stanisław Linart.

TOMASZ BARTOS

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Strażacy
dla swoich pań

Bartek, Oskar, Hania i Antek już po przedstawieniu wyjaśnili mi,
dlaczego Dzień Kobiet jest ważny i w jaki sposób należy go obchodzić.

życzenia dziewczynkom, dać im
kwiatki, być grzecznym i miłym – wyjaśnili zgodnie Bartek
Kośmider, Oskar Muszakowski,
Bartek Malczyk i Antek Wróbel

z grupy Muchomorków. Na zakończenie wszystkie dziewczynki otrzymały samodzielnie przez
chłopców wykonane, papierowe
kwiatki.
aa
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RZUT OKIEM | DZIEŃ KOBIET

Panie z Łaźnik z okazji Dnia Kobiet złożyły sobie życzenia, wręczając
tulipany i praktyczne upominki – komplety drewnianych łyżek i łopatek,
niezbędnych do smażenia na patelniach teflonowych lub ceramicznych.

Gmina Zduny | KGW w Łaźnikach

Dzień Kobiet to dobra
okazja, żeby się spotkać
– Żebyście miały mniej
obowiązków, a więcej czasu
dla siebie – tego, poza
zdrowiem i szczęściem,
życzyła paniom z KGW
w Łaźnikach Jolanta
Perzyna, przewodnicząca
Gminnej Rady KGW
w Zdunach, skupiającej
aż 18 kół działających
w tej gminie.
Prawie w każdym z nich odbywały się lub odbędą spotkania z okazji Dnia Kobiet. Są
one rozłożone w kalendarzu na
blisko 2 tygodnie. Spotkanie
w Łaźnikach odbyło się dokładnie w Dniu Kobiet.
Panie spotkały się w miejscowym Domu Ludowym, który
w ciągu ostatnich lat przeszedł
tak dużą metamorfozę, że 8 marca z dumą pokazały nam, jak
u nich ładnie. Miały w tym duży
udział, bo np. w ostatnim roku
ze swoich środków zakupiły,
kosztem około 3 tys. zł, nowe
firany, o czym mówiły podczas
przedstawiania sprawozdania finansowego. To, przy odnowionych ścianach i estetycznym, nowym oświetleniu, sprawia, że od
środka budynek wygląda prawie
jak nowy.
Koło liczy 30 pań, z których
23 zapisały się na przyjęcie
z okazji Dnia Kobiet. Tym razem nie zdecydowały się same
gotować i piec. Chciały świętować, dlatego jedzenie zamówiły w firmie cateringowej. Same
jednak nakryły do stołu i podawały jedzenie.
– Dzień Kobiet robimy zawsze, ponieważ przy okazji robimy podsumowanie minionego roku. Zastanawiałam się też,
czy przy okazji nie zrobić zebrania sprawozdawczo-wyborczego, ale może Dzień Kobiet to nie
jest dobra okazja – powiedziała
nam Wiesława Wojtysiak, kierująca kołem w Łaźnikach od 23
lat. Ostatecznie ona i jej koleżanki zdecydowały, aby wybory
odbyły się latem.
Dodać warto, że w tym roku
KGW obchodzić będzie 150-lecie działania i władze centralne Związku Kółek i Organizacji
Rolniczych, którym podlegają, zdecydowały, aby rok 2016
był rokiem wyborczym. Dlatego muszą się w tym roku odbyć wybory we wszystkich kołach. Dotychczas każde z nich
zebranie wyborcze robiło w innym terminie i 4-letnia kadencja władz nie zawsze była przestrzegana.

Do Dnia Kobiet gospodynie
w
Łaźnikach
podchodzą
z uśmiechem. Mówią, że nie
było chętnych panów, aby im
coś zorganizować, to same zrobiły sobie imprezę. Wymieniły się życzeniami, obdarowały
upominkami i tulipanami. Zjadły wspólny obiad.
– Do koła należę około 20
lat. Jako gospodynie bierzemy
udział we wszystkim, co jest organizowane w naszej gminie:
w imprezach, konkursach – powiedziała nam Mariola Pełka,
dodając, że z jej obserwacji wynika, że ta działalność nie zmienia się jakoś diametralnie. Zmienia się tylko grono pań, które
biorą w niej udział.
– Moim zdaniem koło potrzebne jest do integracji naszego środowiska. Możemy tutaj
podejmować wspólne inicjatywy. Pierwiastek żeński na pewno na wsi jest potrzebny – powiedziała nam przedstawicielka
najmłodszego pokolenia gospodyń, Joanna Sobańska, która w Łaźnikach zamieszkała
5 lat temu, a pochodzi z Wielkopolski. Dzień Kobiet był dla
niej pierwszą oficjalną imprezą,
w której brała udział i została
życzliwie, brawami, przywitana przez starsze koleżanki. Pani
Joanna powiedziała nam, że liczy na to, że inne młode kobiety będą wstępować w szeregi
KGW. – Tu jest potencjał – powiedziała z uśmiechem.
Przewodnicząca
Wiesława
Wojtysiak, podsumowując 2015
rok, mówiła m.in. o stoisku, jakie KGW w Łaźnikach wystawiło w skansenie w Maurzycach
podczas dożynek wojewódzkich. Skarbniczka Bożena Rykowska przedstawiła rozliczenia,
a każda z pań mogła zobaczyć,
co zostało zakupione dla koła
z kuponów, które koło otrzymało od organizatorów imprezy.
Były to m.in. kuchenka gazowa,
mikrofalowa, garnek, patelnia,
ostrzałka do noży.
Za zaangażowanie w działalność i promowanie gminy dziękowała gospodyniom Jolanta Perzyna, zapowiadając wiele
przedsięwzięć tegorocznych. Gospodynie (z całej gminy) mają zaplanowany Dzień Matki, który
przygotować ma Wiskienica Górna, a latem 2-dniową wycieczkę
na Mazury i Babską Biesiadę, organizacji której podjęło się koło
w Wierznowicach. KGW będą
zaproszone do udziału w gminnym festynie, w ramach którego
planowany jest turniej wsi oraz na
imprezy powiatowe: żniwa oraz
dożynki.
mwk

zem radny miejski z tej dzielnicy),
zaproponował, aby zarząd włączył się w kampanię 1% dla kogoś
z osiedla, a później cały zarząd
wytypował właśnie Izę. Pomysł
uzyskał akceptację i poparcie ojca
dziewczyny uczestniczącego w posiedzeniu. Akcję od strony technicznej koordynował Krystian
Cipiński, a od formalnej przewodniczący Tadeusz Żaczek oraz Waldemar Sokół.
tm

TOMASZ BARTOS

Izabela Andrzejczyk to młoda,
niepełnosprawna mieszkanka jednego z bloków na Osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Zbiera ona pieniądze na zakup i montaż windy do
jej bloku – można na ten cel przekazać 1% podatku. Dziewczyna
porusza się na wózku inwalidzkim
i mieszka na III piętrze. Uczęszcza do Gimnazjum nr 4 w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi.
Do przekazywania 1% na ten
właśnie cel przekonuje zarząd osiedla. 2 marca po zmroku członkowie zarządu wyświetlili zachęcający do tego plakat na bloku nr
27 – widać go było z daleka, także
z pobliskiego marketu, w którym
ludzie jeszcze robili zakupy. Ma to
być powtórzone jeszcze kilka razy.
Pomysł pojawił się na spotkaniach zarządu osiedla. To jego
członek, Krystian Cipiński (zara-

KRYSTIAN CIPIŃSKI

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Widoczna zachęta do pomocy

Dzięki inicjatywie zarządu plakat
był widoczny z daleka.

W miły dla pań i zaskakujący wszystkich sposób łowiccy kibice
Widzewa Łódź postanowili na swój sposób zaakcentować święto
8 marca, czyli Dzień Kobiet. Na ogrodzeniu po nieistniejącej jednostce
wojskowej przy rondzie Księstwa Łowickiego, wśród różnych banerów
reklamowych, pojawił się biały brezent z wykonanym ręcznie napisem
„Kochajcie swoje kobiety tak jak my kochamy Widzew”. – Fajna, miła
inicjatywa. Patrząc na ten transparent, zrobiło mi się naprawdę miło
– powiedziała nam pani Anna Woźniak z Łowicza, którą spotkaliśmy
przy starostwie. Łowiccy kibice łódzkiego klubu podobnie wykonane
życzenia umieszczają od lat na ogrodzeniach w Łowiczu z okazji świąt
Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy – to jeden ze sposób zerwania
ze stereotypem „złego kibica”. tb

WITAMY WŚRÓD NAS | W OSTATNICH DNIACH URODZILI SIĘ
W tej rubryce zamieszczamy fotografie noworodków, które w dniach poprzedzających wydanie tego numeru naszego tygodnika
urodziły się w szpitalach w Łowiczu i w Głownie, wraz z datą i godziną tej szczęśliwej dla rodziców chwili. Dziękujemy rodzicom, którzy zgodzili
się na publikację zdjęcia, życzymy dużo radości z powiększenia rodziny. Każde nowo narodzone dziecko witamy serdecznie w naszej lokalnej
społeczności. Jeśli Wasze dziecko urodziło się w tych dniach w jakimś innym szpitalu – prosimy, podeślijcie nam fotografię i dane
(e-mail: redakcja@lowiczanin.info) – także z przyjemnością je zamieścimy. Redakcja.

Stanisław Jan Lulek,
ur. 24.02.2016, godz. 12:,30,
dł. 53 cm, waga: 3.400 g, syn
Marty i Tomasza, zam. Łowicz.

Wiktor Kobierecki, ur. 24.02.2016,
godz. 17:30, dł. 57 cm, waga: 4.000
g, syn Aleksandry i Kamila, zam.
Kiernozia.

Julia Panek, ur. 25.02.2016,
godz. 10:45, dł. 56 cm, waga:
3.260 g, córka Justyny i Damiana,
zam. Chąśno.

Piotr Rachubiński,
ur. 26.02.2016, godz. 13.35;
dł. 57 cm; waga 3.870 g; syn Ewy
i Marcina; zam. Głowno.

Antosia Ulisiak, ur. 28.02.2016,
godz. 1.30; dł. 53 cm;
waga 3.180 g; córka Edyty
i Marcina; zam. Mąkolice.

Aleksander Cieniewski,
ur. 29.02.2016, godz. 9.35;
dł. 56 cm; waga 3.770 g; syn
Joanny i Arkadiusza; zam. Żychlin.

Tobiasz Sobieszek,
ur. 29.02.2016, godz. 17.20; dł. 60
cm; waga 4.590 g; syn Aleksandry
i Rafała; zam. Strzebieszew.

Tomasz Bzdurski ur. 1.03.2016,
godz. 12.10, wzrost 52 cm, waga
3380 g, syn Agaty i Grzegorza,
zam. Łowicz.

Zuzanna Koza ur. 1.03.2016,
godz. 13:30, dł. 59 cm, waga
3.660 g, córka Sylwii i Łukasza,
zam. Urzecze.

Anna Duranowska ur. 1.03.2016,
godz. 14:30, dł. 61 cm,
waga 3.800 g, córka Aleksandry
i Marcina, zam. Stachlew.

Lena Piórkowska. ur. 6.03.2016,
godz. 17.55; dł. 54 cm; waga
3.420 g; córka Katarzyny i Artura;
zam. Głowno.

Jakub Nykiel, ur. 7.03.2016,
godz. 8.10; dł. 52 cm;
waga 3.330 g; syn Moniki
i Marcina; zam. Kutno.

REKLAMA

22

10 marca 2016

www.lowiczanin.info

nr 10

Okruchy życia
ODESZLI OD NAS | 29.02. – 6.03.2016
 29 lutego: Tadeusz
Bednarek, l.84; Józef
Płóciennik, l.87; Janina
Wachowicz, l.93; Janusz
Fiutowski, l.61, Smolice.
 1 marca: Marian
Jędrzejewski, l.81, Łowicz;
Marek Wężowski, l.65,
Kompina.
 3 marca: Helena Gać, l.66,
Łowicz; Jan Nowiński, l.63,
Łowicz; Tadeusz Łąpieś, l.85;

Mieczysław Pawlina, l.78,
Przemysłów.
 4 marca: Andrzej Beczek,
l.62, Łowicz; ojciec Petroniusz
Jan Powezka, l.82; Teresa
Wacława Paszkowska, l.58;
Grzegorz Lasota, l.58.
 5 marca: Piotr Brzozowski,
l.53, Łowicz.
 6 marca: Grzegorz
Witkowski, l.58;
Alicja Olko, l.78.

WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Stanisław Śmigiera (1916-2015)
Jego podejście do życia było naznaczone niezwykłym szacunkiem do pracy.
Uważał, że człowiek jest tyle wart, ile potrafi zrobić. I właśnie w takim duchu
wychował pięcioro swoich dzieci. Dokładnie 12 marca przypada pierwsza
rocznica jego śmierci. Gdyby żył, obchodziłby w tym roku 100. urodziny.

n

Stanisław Śmigiera
(1916-2015)

Był człowiekiem o wielu
talentach. Świadczył
drobne usługi szewskie
dla znajomych, wyplatał
koszyki, grał na mandolinie
i skrzypcach, w wolnych
chwilach czytał książki, a
spokój i spełnienie znajdował
na działce. Uważał, że praca
jest największą wartością.
Mając 98 lat, jeździł jeszcze
rowerem.

Pan Stanisław urodził się 18
grudnia w Guzowie, położonym między Sochaczewem a
Żyrardowem. Jako pierwszy ze
swojego rodu przyjął nazwisko
Śmigiera. W zasadzie powinien
nazywać się Szmigiera, tak jak
wszystkie poprzednie pokolenia
w jego rodzinie, ale najprawdopodobniej wystąpił błąd podczas wypisywania aktu chrztu.
Żeby było zabawniej, również
imię miał nosić inne. Mama
zdecydowała, że nazwie syna
Marian. Chrzestny mylnie podał jednak, że Stanisław. Pomyłkę odkryto dopiero wtedy, kiedy rozpoczęto kompletowanie
dokumentów przed pójściem
7-letniego wówczas Mariana
do szkoły. Okazało się, że tego
dnia był chrzczony Śmigiera Stanisław, a nie Marian. Historia ta
do dziś opowiadana jest przy
różnych okazjach jako anegdota.
Bliscy musieli się bowiem przyzwyczaić, że w rodzinnych stronach był Marianem, a wszędzie
indziej Stanisławem.
Rodzina pana Stanisława zamieszkiwała na czas wojny w
Guzowie w gminie Wiskitki, zaś
po jej zakończeniu powróciła do
Woli Szydłowieckiej w gminie
Bolimów, skąd pochodziła.

Pan Stanisław był jedynym
dzieckiem narodzonym ze związku swoich rodziców. Ukończył
szkołę podstawową w Woli Szydłowieckiej, później kształcił się
na kierunku rolniczym w szkole na Blichu. Fascynowały go nauki matematyczno-przyrodnicze.
– Ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej tata wyniósł piękne,
kaligraficzne pismo – wspomina córka Irena Śmigiera-Milewska, dyrektor GOK w Bolimowie.
Po zdobyciu wykształcenia pracował przez jakiś czas w mleczarni
w Warszawie. Do rodzinnej Woli
Szydłowieckiej przyjeżdżał w odwiedziny rowerem, który kupił
za pierwsze zarobione pieniądze.
Uratował go spryt
W 1939 roku poszedł do wojska. Był radiotelegrafistą w plutonie łączności 26. pułku artylerii
lekkiej w Skierniewicach. Po wybuchu wojny walczył w Armii Poznań. Uczestniczył m.in. w bitwie
nad Bzurą. Pod Sochaczewem
Niemcy zniszczyli sztab, pod który podlegał. Pojmali żołnierzy
do niewoli i przewieźli ich do Kutna, skąd mieli trafić do obozów
jenieckich. Śmigiera zdołał wówczas uciec. Wszedł do pobliskiego budynku, gdzie jedna z kobiet ofiarowała mu ubranie swego
męża kolejarza. Dzięki temu udało mu się powrócić na Wolę.
W czasie okupacji zaczął działać
w partyzantce w strukturach Batalionów Chłopskich. Posługiwał się
wówczas pseudonimem „Socha”.
Gdy został schwytany przez Niemców, podał nazwisko przyrodniego
brata, który był wówczas małym
dzieckiem. W czasie, kiedy pan
Stanisław był transportowany sa-

mochodem, po raz kolejny udało
mu się uciec. Niemcy nie trafili jednak ponownie na jego trop,
gdyż udając się do miejscowości
jego zamieszkiwania, odkryli, że
pod podanym nazwiskiem kryje
się mały chłopiec.
Potem pan Stanisław musiał
się ukrywać. Do końca wojny
mieszkał w Woli Szydłowieckiej. Po jej zakończeniu, za swoje zasługi został odznaczany
m.in. Odznaką Grunwaldzką i
Krzyżem Partyzanckim.
Miłości nie szukał
daleko
Z Bronisławą, z domu Brzezińską, pobrali się dokładnie
2 kwietnia 1945 roku. Ich rodziny
dzieliło podwórko w Woli Szydłowieckiej. – Nazwiska Brzeziński i Szmigiera były w tamtych okolicach bardzo popularne.
Dlatego często bywało, że Brzeziński brał Szmigierównę albo
Szmigierówna brała Brzezińskiego – opowiada pani Irena. Ślub
odbył się w kościele w Bolimowie.
Na początku młodzi małżonkowie mieszkali w Woli Szydłowieckiej. W międzyczasie pan
Stanisław rozpoczął pracę w Powszechnej Organizacji „Służba
Polsce” w Łowiczu. Początkowo
były to junackie brygady, które
jeździły m.in. do odgruzowania
Warszawy. Później organizacja
ewoluowała w Ligę Przyjaciół
Żołnierza, by na końcu stać się
Ligą Obrony Kraju.
Z racji swojego zatrudnienia,
w 1948 roku, wraz z małżonką
przeprowadził się do Łowicza.
Małżonkowie zamieszkali w wynajmowanym mieszkaniu na ulicy
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Instruktor jazdy
i strzelania
Pan Stanisław pracował w
Lidze Ochrony Kraju do 1977
roku. Na początku zajmował się
m.in. obroną cywilną. W okresie zatrudnienia ukończył wiele kursów, legitymował się m.in.
uprawnieniami strzelca sportowego. – Pamiętam, że organizował zawody w strzelaniu, na które
zabierał mnie i rodzeństwo. Dzięki tacie do dziś dobrze strzelam
– wspomina z uśmiechem córka
Irena.
Kiedy w Lidze Obrony Kraju
zaczęto prowadzić kursy samochodowe, motocyklowe i ciągnikowe, Stanisław Śmigiera zdobył odpowiednie uprawnienia
i został instruktorem. Do swoich
kursantów miał wiele cierpliwości. Jeździł po całym powiecie
łowickim, a nawet poza jego obręb, poświęcając swój czas na doszkalanie. Córki Irena i Krystyna zapamiętały, że do ich domu
często przychodzili kursanci
na korepetycje. – Do dziś ludzie
wspominają go z tamtych czasów
– mówią zgodnie.
W 1977 roku, na rok przed
przejściem na emeryturę, zmienił pracę. Zatrudnił się wówczas
w Syntexie, gdzie był portierem.
Jeszcze po przejściu na emeryturę dorabiał tam, pracując na pół
etatu. Tak było aż do 1990 roku.

bieżącymi wydarzeniami w kraju
i tym, co dzieje się na świecie. Potrafił dyskutować.
Do końca na rowerze
Żył długo, co zawdzięcza pewnie w dużej mierze temu, że starał
się być aktywny fizycznie. Jeden
z sąsiadów z osiedla Konopnickiej do dziś kojarzy pana Stanisława jako człowieka, który gdy
tylko może pracuje na działce,
a na tę działkę czy też w odwiedziny do bliskich – jeździ rowerem. Na dwóch kółkach przemierzał miasto mimo skończonych
80, a potem 90 lat.
Pana Stanisława jadącego rowerem można było spotkać jeszcze jesienią 2014 roku, pół roku
przed śmiercią – miał wtedy 98
lat. Córki zabraniały mu tego,
gdyż bały się o jego bezpieczeństwo. Miały na uwadze, że z powodu pogarszającego się słuchu
może nie zareagować na dźwięk
klaksonu. Jeśli można powiedzieć, że czegoś nienawidził,
była to właśnie własna słabość,
ułomna natura ludzka i fakt, że
starzejący się organizm powoli
zaczynał odmawiać posłuszeństwa.
Wdowa po zmarłym Stanisławie jest przekonana, że gdyby nie
wojna, mógłby się wykształcić i
inaczej pokierować swoim życiem: zostać profesorem lub piastować jakieś kierownicze stanowisko.
Rodzina wspomina, że kochał i
rozpieszczał zwierzęta, szczególnie swojego jamnika. Gdy pies
zdechł, długo nie mógł pogodzić
się z jego stratą. Po jakimś czasie
zażądał nowego, takiego samego.
Ten drugi towarzyszył mu przez
wiele lat. Pies zdechł kilka dni
po pogrzebie swojego właściciela. Rodzina jest przekonana,
że jamnik nie mógł pogodzić się
z odejściem swojego pana i z tego
powodu przestał jeść.
Śmierć przyszła do pana Stanisława nagle. Zmarł w łowickim
szpitalu na skutek zatrzymania
akcji serca, na dwa tygodnie przed
70. rocznicą własnego ślubu.
Miał 99 lat. Gdyby żył, 18 grudnia bieżącego roku obchodziłby
100. urodziny. Zgodnie ze swoją
wolą, został pochowany na cmentarzu w Bolimowie w rodzinnym
grobowcu.
Pozostawił pięcioro dzieci: trzy
córki (Krystyna, Alina, Irena),
dwóch synów (Henryk i Józef),
ośmioro wnuków, dziesięcioro
prawnuków oraz żonę Bronisławę, która w tym roku skończy
90 lat. Pani Bronia wyznaje, że
bez męża „w jej domu i życiu
zrobiło się pusto”.
aa

Msza żałobna o. Petroniusza w kościele ss. bernardynek w Łowiczu.

„DOMINIK” PISMO PARAFII ŚW. DOMINKIA W TUROBINIE

Spracowane ręce
powodem do dumy
Rodzina wspomina, że w relacjach rodzinnych pan Stanisław
był dość „szorstki” i dyscyplinujący, choć niepozbawiony poczucia
humoru. Starał się, aby jego dzieciom niczego nie brakowało, dlatego chwytał się każdego zajęcia,
by zarobić dodatkowe pieniądze.
Podkreślał, że człowiek jest tyle
wart, ile potrafi zrobić. Nie znajdował wytłumaczenia dla tych,
którzy żyją z zasiłków.
– Pokazywał, że ma spracowane ręce, ale podkreślał, że wszystko osiągnął sam. Ujmą na honorze byłoby, gdyby musiał prosić
kogoś o pomoc w naprawach domowych. Był „złotą rączką”. Samodzielnie wykonywał większość
prac, robiąc to najlepiej, jak potrafił. Zawsze starał się być perfekcjonistą – mówi nam pani Krystyna.
Sąsiad z dawnych lat wspomina go jako człowieka twardego,
ale życzliwego ludziom. Klatka
schodowa, w której mieszkał, była
– także dzięki niemu i jego żonie –
zgodna, zadbana, czysta, a ludzie
potrafili świadczyć sobie nawzajem pomoc.
Córki podkreślają, że ojciec
miał wiele talentów. Z ich relacji
wynika, że wojnę przetrwał robiąc trepy. Wykorzystywał do tego
drewno lipowe i skrawki materiału. Tego fachu nauczył się podobno sam. – Pamiętam, że swego czasu miałam takie eleganckie
sandałki „rzymianki”, wykonane
właśnie przez ojca – wspomina
pani Krystyna.
Już po przeprowadzce do Łowicza, pan Stanisław świadczył
w domu drobne usługi szewskie
dla znajomych. – Nie miał specjalnych maszyn, ale miał talent
– powiedzą dziś jego bliscy. Buty
do naprawy chętnie zanosili mu
także niektórzy sąsiedzi z bloku.
Samodzielnie nauczył się też
wyplatać koszyki. Co ciekawe,
zrobił to jako młody chłopak, rozplatając stary niepotrzebny kosz.
Dzięki temu poznał technikę, jaką
został on wykonany.
Poza tym grał na skrzypcach
i mandolinie. Jego dziadek też potrafił, ale grał ze słuchu. On znał
się na nutach. W wolnych chwilach dużo czytał. Interesował się
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Ojciec Petroniusz Jan Powęzka
(1934-2016).

Łowicz | Pożegnanie ojca Petroniusza Jana Powęzki

To był Boży kapłan

4 marca zmarł ojciec Petroniusz Jan Powęzka, wieloletni kapelan sióstr bernardynek
i rektor kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Elżbiety w Łowiczu
(kościół bernardynek). Pochowany został 8 marca w rodzinnych stronach, konkretnie
w Radecznicy (województwo lubelskie, powiat zamojski), gdzie znajduje się
klasztor ojców bernardynów i szkoła, do której w dzieciństwie uczęszczał.
Dzień wcześniej żegnały go tłumy przyjaciół, znajomych i wiernych w Łowiczu. Nabożeństwo
żałobne w łowickim kościele bernardynek rozpoczęło się 7 marca
o godzinie 11. Wcześniej wystawiono w kościele trumnę z doczesnym ciałem zmarłego. Mszę
świętą odprawiał ks. bp Wojciech
Osial, a współkoncelebrowali ją
biskupi seniorzy - Alojzy Orszulik i Józef Zawitkowski, a także
inni kapłani z diecezji łowickiej
oraz ojcowie bernardyni z miejsc,
w których o. Petroniusz posługiwał.
Kościół wypełnił się po brzegi.
Na twarzach ludzi widać było
przejęcie, wzruszenie i zadumę,

niektórzy nie mogli powstrzymać
się od płaczu. Ks. bp Wojciech
Osial przytoczył słowa, które ktoś
powiedział do niego na wieść
o śmierci ojca Petroniusza: „To był
Boży kapłan”. Biskup uznał, że
są to słowa najlepiej oddające postać zmarłego, podkreślające jego
skromną i pokorną służbę.
Również wielu ludzi wychodząc z kościoła po uroczystości,
wspominało dobre serce zmarłego, jego pobożność, skromność,
a także wartościowość jego kazań,
dla których często wybierali mszę
świętą właśnie w tym kościele.
Ojciec Petroniusz Jan Powęzka urodził się 10 stycznia 1934

roku. Pochodził z Rokitowa na
Lubelszczyźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 roku w
Kalwarii Zebrzydowskiej, z rąk
Karola Wojtyły, wówczas biskupa
pomocniczego archidiecezji krakowskiej. W łowickim zgromadzeniu bernardynek funkcję kapelana pełnił od 1984 roku. Przez
12 lat był też kapelanem w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Od
2009 roku odprawiał w kościele
bernardynek msze święte także
w rycie trydenckim. Żył 82 lata, z
czego 57 jako duchowny. Wkrótce
na łamach NŁ opublikujemy duży
tekst wspomnieniowy poświęcony ojcu Petroniuszowi.
tm

RZUT OKIEM | WIOSNA WKRACZA DO OGRODÓW
8 marca przed blokiem nr 3 na os.
Starzyńskiego w Łowiczu udało
nam się wypatrzyć w ogródkach,
przy klatkach wejściowych, pierwsze
oznaki wiosny, choć ta zgodnie z
kalendarzem zaczyna się dopiero 21
marca. Rośliny powoli budzą się do
życia, w ogródkach od kilku dni dostrzec
można m.in. białe kwiaty przebiśniegów
oraz zachwycające urodą krokusy
(na zdjęciu). Oznak wiosny jest dużo
więcej, na łąkach można usłyszeć śpiew
skowronków, a nawet zobaczyć czajki. tb

TOMASZ BARTOS

Wypielęgnowana
działka
Bronisława Śmigiera wspomina, że już po przeprowadzce
do miasta jej mąż z wielkim zamiłowaniem uprawiał każdy wolny skrawek ziemi, czy to przy zakładzie pracy, czy przy miejscu
zamieszkania. W późniejszych
latach, szczególnie po przejściu
na emeryturę, kiedy czasu było
więcej, pochłonęła go pielęgnacja własnej działki położonej
przy ulicy Łódzkiej, po sprzedaniu której nabył kolejną, przy ulicy Bolimowskiej. Tę ostatnią zdecydował się sprzedać dopiero rok
przed śmiercią.
– Skrupulatnie prowadził zeszyt, w którym notował wszystkie plony – wspomina córka
Irena. Na obu działkach samodzielnie postawił altany. – Zielsko nie miało u taty prawa bytu.
Każdą grządkę samodzielnie skopał po kilka razy – żartuje córka
Krystyna.

Całe życie zawodowe pana
Stanisława przebiegało w Polsce Ludowej. Za swoją pracę
był odznaczany m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, brązowym medalem
za zasługi dla obronności kraju i
wieloma odznaczeniami resortowymi.

TOMASZ MATUSIAK

Wygoda. W 1983 roku udało im
się dostać przydział na mieszkanie spółdzielcze w bloku na osiedlu Konopnickiej, gdzie wdowa
po zmarłym panu Stanisławie
mieszka do dziś.

10 marca 2016

REKLAMA

Gmina Kiernozia

Spotkanie
gospodyń
z Tydówki

Po raz pierwszy od kilku lat
gospodynie z Tydówki spotkają
się na lokalnej imprezie w świetlicy po szkole w Brodnym Józefowie. - To będzie nasz sołecki
Dzień Kobiet - zapowiada sołtys
Tydówki Iwona Czubak. Panie
spotkają się w Brodnym, ponieważ w Tydówce nie ma odpowiedniego miejsca na takie spotkania. Planowany jest występ
zespołu Kiernozianie, poczęstunek itp. - Mieszkam w Tydówce
7 lat, od ślubu, i jeszcze takiego
spotkania nie mieliśmy. Spotkamy się w niedzielę, 13 marca o
godz. 13.00 - powiedziała na sołtys Czubak.
mak
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Aktualności
Łowicz | Rekolekcje wielkopostne

Chorągwiarze z Parmy ustawili się przed ołtarzem. Za chwilę ksiądz
proboszcz poświęci nowy symbol ich wsi.

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Rekolekcje poprowadzi
Włoch mówiący po polsku

Na zakończenie warto wykonać pamiątkowe zdjęcie. Są na nim
ks. proboszcz Piotr Paweł Sapiński i chorągwiarze.

Parma | Nowa chorągiew została poświęcona

Dzięki chorągwiarzom
te ziemie są bezpieczne

Poprzednia, z racji długotrwałego użytkowania, była już mocno wysłużona. – Jest taka niepisana tradycja, że co 50 lat chorągiew
wymienia się na nową – mówił
nam Bogdan Bąba, jeden z chorągwiarzy.
Mszy świętej, podczas której
oprócz licznie przybyłych parafian
z dumą reprezentowała Parmę około 35-osobowa grupa chorągwiarzy, przewodniczył ks. proboszcz
Piotr Paweł Sapiński. Podczas
kazania porównał niszczącą się

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Zgodnie z tradycją, wczesnym
rankiem w Poniedziałek
Wielkanocny chorągwiarze
z Parmy obejdą granice swojej
wsi, by śpiewem
i modlitwą głosić radosną
nowinę zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Zanim to
jednak nastąpi, w minioną
niedzielę 6 marca zgromadzili
się w kościele parafialnym
Matki Bożej Jasnogórskiej
w Bobrownikach, by poświęcić
swoją nową chorągiew.
Ks. proboszcz Piotr Paweł
Sapiński wręczył chorągwiarzom
z Parmy kronikę, by zaczęli
spisywać tradycję kultywowaną
w tej wsi od pokoleń.

z czasem chorągiew do naszego
życia duchowego i przyjaźni z Bogiem, które również musimy co jakiś czas odnawiać, a szczególnie
czynimy to w okresie Wielkiego
Postu. Docenił też wysiłek, który chorągwiarze wkładają w pie-

lęgnowanie tradycji i wyznał, że
z przykrością przyjął wiadomość
o tym, iż nie spisują historii obrzędu, jaka wiąże się z ich wsią.
Z nadzieją, że się to zmieni, w ramach prezentu wręczył im kronikę. Takie same otrzymali podczas
niedzielnej mszy przedstawicie
chorągwiarzy z Bobrownik i Placencji.
Jeszcze z ambony ks. proboszcz
ogłosił, że od wielu lat otrzymuje od parafian sygnały, iż dzięki
święceniu pól przez chorągwiarzy
ziemie ich wsi omijają wszelkie
kataklizmy i nieszczęścia.
Nową chorągiew została ufundowana z ofiar składanych przez
parafian, a wyszyła ją twórczyni ludowa Anna Staniszewska.
Zgodnie z wyhaftowanymi intencjami ma ona upamiętniać: przypadające w tym roku 1050-lecie
chrztu Polski oraz zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ksiądz
proboszcz poświęcił chorągiew,
ale i chorągwiarzy na ich tegoroczną posługę. Następnie Bogdan Bąba przeszedł wzdłuż
głównego korytarza, by zaprezentować parafianom nowy symbol Parmy.

Tradycja żywa
Wczesnym rankiem w drugi
dzień Świąt Wielkanocnych chorągwiarze z Parmy spotkają się
na moście, by śpiewając pieśni
wielkanocne, obejść granice swojej miejscowości i święcić pola.
Udadzą się też do kościoła, gdzie
błogosławieństwa udzieli im ks.
proboszcz. Następnie odwiedzą
mieszkańców wsi. W tym roku
zabiorą ze sobą obie chorągwie,
nową – dopiero wyświęconą oraz
tę wysłużoną.
– Starsi ludzie opowiadali kiedyś taką historię, że w Dzierzgowie przeszedł straszny huragan,
a Parma została nietknięta – wyjaśnia Bogdan Bąba, gdy pytam,
czy faktycznie mieszkańcy wsi
tak cenią sobie coroczne święcenie pól. Chorągwiarze mówili mi,
że społeczność Parmy bardzo pozytywnie reaguje na ich wizytę. –
Idziemy wzdłuż wsi, a ludzie sami
wychodzą. Czasami ktoś marudzi
trochę, że woda święcona skapnęła
mu do oka.. ale za rok zapomina –
śmieje się mój rozmówca.
– To właśnie dzięki ofiarności
parafian mamy nową chorągiew.
Poprzednia, no wiadomo, z racji
tego, że chodzimy z nią po polach,
jest już mocno zniszczona – dodał
Jacek Milczarek.
W rozmowie ze mną panowie
zapewnili, że zgodnie z obietnicą złożoną księdzu proboszczowi
rozpoczną prowadzenie kroniki,
a kto wie, może ten artykuł będzie
jednym z pierwszych, jaki do niej
wkleją.
aa

W dwóch terminach
zaplanowano rekolekcje
wielkopostne w parafii
Chrystusa Dobrego Pasterza
w Łowiczu.
Najpierw, od 13 do 15 marca
odbędą się nauki dla dorosłych parafian i dzieci, po nich, od 16 do 18
marca – rekolekcje dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.
Oba cykle poprowadzi ks. Claudio Bonavita – Włoch z Kalabrii,
dobrze posługujący się językiem
polskim absolwent Seminarium
Redemptoris Mater w Warszawie.
Rekolekcjonista odnalazł swoje powołanie, mając 21 lat, w czasie, gdy miał kontrakt na służbę
w jednostce spadochronowej
włoskich sił zbrojnych. Wcześniej
skończył technikum geodezyjne.
Jego rodzina nie była szczególnie
religijna, a na drogę wiary skierowała go kilka lat wcześniej... jego
dziewczyna, która dzisiaj jest zakonnicą w zakonie kontemplacyjnym.
Ks. Claudio Bonavita głosić
będzie nauki w kościele na Bratkowicach na wszystkich niedzielnych mszach św. (13 marca):
o godz. 7., 8., 10. (dla młodzieży),

11.15 (dla dzieci), 12.30 oraz 17.
W poniedziałek i wtorek (14-15
marca) nauki dla dorosłych parafian zaplanowano o godz. 8.30,
10., 16.30 oraz 18., a dla dzieci
o 11.30 oraz 12.30. Spowiedź prowadzona będzie w poniedziałek
i wtorek co najmniej w godz. 8.3012. oraz 16-19. Ks. proboszcz
Wiesław Wronka deklaruje jednak, że jeśli będzie więcej chętnych do spowiedzi, to na pewno
księża pozostaną dłużej w konfesjonałach.
We wtorek 15 marca o godz.
10.00 odprawiona zostanie msza
św. dla osób chorych i cierpiących, na której będzie możliwość
przystąpienia do sakramentu chorych.
Rekolekcje dla młodzieży ze
szkół ponadgimnazjalnych włoski
ksiądz poprowadzi podczas spotkań w szkołach. Zaplanowano je
16 marca – o godz. 9. w ZSP nr
3, o 11 – w II LO oraz 17 marca –
o godz. 9. w II LO, o 11 – w ZSP
nr 3. Każde ze spotkań trwać
będzie około godziny. 18 marca uczniowie obu szkół wezmą
udział we mszy św. w kościele,
rozpocznie się ona o godz. 11.00,
pół godziny wcześniej księża
rozpoczną spowiedź.
mwk

Bolimów | Gminny Ośrodek Kultury

Palma ma mieć maksymalnie
2 m wysokości
Palmy wielkanocne, jak
w tytule – do wysokości 2 m, pomysłowo i pięknie ozdobione,
można do 17 marca dostarczać
do Gminnego Ośrodka Kultury
w Bolimowie w ramach ogłoszonego przezeń przedświątecznego
konkursu.
W konkursie udział wziąć
mogą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Bolimów. Praca może
być wykonana indywidualnie lub

grupowo – maksymalnie 2 osoby.
Organizatorzy konkursu liczą na
pomysłowość młodych uczestników, użyte techniki do stworzenia palmy mogą być dowolne.
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi najprawdopodobniej przed świętami
Wielkiej Nocy, wypadającymi
w ostatni weekend marca. Zwycięskie palmy będzie można zobaczyć na wystawie w ośrodku,
a potem także w kościele.
tb

Korabka | Droga Krzyżowa przeszła ulicami osiedla

Mimo spadającej w późnych
godzinach wieczornych
temperatury parafianie
z Korabki tłumnie przybyli,
by przejść Drogę Krzyżową,
która w piątek 4 marca
wyruszyła spod kościoła
Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, a następnie wiodła
ulicami ich osiedla.
Wierni włączyli się w przeżywanie Drogi Krzyżowej poprzez
niesienie krzyża i pochodni, pobożny śpiew oraz czytanie rozważań dla poszczególnych stacji. Rozważania czytali m.in.
Ewa Płuska, Beata Jałoszyńska,
Agnieszka Gielniewska, Joanna
Mika, Renata Małaszek i Michał
Kubiak.

Droga Krzyżowa była wzorowana na tej, której przewodniczył papież Franciszek w rzymskim Koloseum w Wielki Piątek
2015 roku. Również w Łowiczu
odczytano treść rozważań dla
poszczególnych stacji, w których podejmowana jest próba
odgadnięcia myśli Jezusa podczas jego męki. „Chwieję się,
gdy czynię pierwsze kroki. Straciłem już wiele krwi. Padam na
ziemię. Ktoś mnie podnosi, wokół widzę tłum” – te słowa odczytała przy stacji 3. Ewa Płuska.
Za każdym razem – po przedstawieniu myśli i odczuć Chrystusa – wybrzmiewały przemyślenia wiernych i modlitwa, co
sprawiło, że rozważania miały
formę dialogu. – Droga, którą
dziś przeszliśmy, nie jest nawet

namiastką cierpienia Chrystusa.
Każdy jednak nosi jakieś swoje
„krzyże”. Dzisiaj mogliśmy je
ofiarować Bogu – mówiła pani
Anna, mieszkanka Korabki.
Co kilka stacji następowała
zmiana osób niosących krzyż.
Kolejno poniosły go dzieci, kobiety i mężczyźni, by na końcu
dźwignąć go wspólnie. Nabożeństwo zakończyło się przed figurą Matki Bożej na patio przed
kościołem. Razem z wiernymi Drogę Krzyżową po osiedlu
przeszli ksiądz proboszcz Adam
Domański, a także posługujący
w parafii księża Andrzej Lisiak
i Tomasz Wójcik.
Kolejna Droga Krzyżowa,
tym razem ulicami naszego
miasta, wyruszy spod kościoła
Chrystusa Dobrego Pasterza do
bazyliki katedralnej 18 marca. aa

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Nasz dialog z cierpiącym Jezusem

Krzyż niosły m.in. dzieci. Dźwignęły go też kobiety, mężczyźni, a na końcu krzyż ponieśli wszyscy wspólnie.
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Angelika Sędecka podczas stażu w angielskiej aptece.

Praca masażystów. Od lewej: Malwina Łąpieś, Łukasz Majewski, Dominik Mastalerz i Aleksandra Rzetecka.

Łowicz | Przed dwa tygodnie kształcili się w Plymouth

Niezwykła przygoda, cenne doświadczenie
Uczniowie ŁCKU udali się do
Wielkiej Brytanii w 16 osób, podzieleni na dwie grupy. 12 z nich
– ci, którzy kształcą się na technika
masażystę – odbyło staż w Ośrodku Szkoleniowym Argyle Community Trust, działającym przy
klubie piłkarskim Plymouth Argyle FC (obecnie w drugiej lidze
angielskiej). Jedną z atrakcji dla
wszystkich uczestników wyjazdu
była wizyta na meczu tej drużyny
przeciwko Mansfield Town, który
gospodarze wygrali 3-0. Po meczu
stażyści z łowickiej placówki wykonywali masaże i zabiegi fizjoterapeutyczne jego bohaterom.
– Cenne jest to, że pracowaliśmy
z zespołem specjalistów, którzy darzyli nas dużym zaufaniem – mówiła nam jedna ze stażystek Katarzyna Miazek. – Nie traktowali nas
z góry, lecz po partnersku. Miałam
też dobry kontakt z rodziną, u której mieszkałam, robiłam nawet masaż gospodyni, która bardzo mnie
chwaliła, mówiąc, że mam wyczucie i delikatność, której brakuje masażystom mężczyznom, z którymi
miała do czynienia wcześniej.

Czteroosobowa grupa kształcąca się na techników farmaceutycznych praktykę zdobywała
w aptekach Poolearth Pharmacies i TCE O’Gallaghers. Podobnie jak przyszłych masażystów,
od razu rzucono ich na głęboką
wodę, ale szybko przekonali się,
że ich umiejętności wystarczą, by
dobrze wywiązać się z narzuconych obowiązków.
– To były w ogóle moje pierwsze praktyki w życiu, nie miałem
ich jeszcze w Polsce – mówił nam
Adam Malanowski. – Myślałem
więc, że nie będą mi zlecać obsługiwania klientów i kasy, tymczasem robiłem głównie to. Angielski
system pracy w aptekach jest inny
niż polski, ale byliśmy przygotowani na tyle, że nic nas nie zaskoczyło.
– Mogliśmy też zobaczyć różnice między naszymi krajami, pewnych rozwiązań możemy Brytyjczykom pozazdrościć – mówiła
Angelika Sędecka. – Tam klient
apteki nie jest traktowany jak pacjent, raczej jak partner w interesach, któremu musimy przedstawić

MAŁGORZATA BOLIMOWSKA

20 lutego z dwutygodniowego stażu w Wielkiej Brytanii powrócili uczniowie Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Łowiczu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, biorący udział w programie Erasmus+. Przez dwa tygodnie byli w Plymouth
– dużym mieście portowym w południowo-zachodniej Anglii, blisko granicy z Kornwalią. Zakwaterowani byli u angielskich rodzin.

Grupa z ZSP nr 1 podczas zwiedzania Plymouth.

stażystów było wspieranie tych
osób w życiu codziennym i wykonywanie takich zadań jak zakupy
czy wysyłanie listów. Uczniowie
z klas Technikum Mechatronicznego doskonalili swoje umiejętności w warsztatach samochodowych
– stażyści kształcący się w kierunku mechatronicznym przez dwa tygodnie pracowali dla firmy SkillsCentre, zajmującej się szkoleniem

korzystną ofertę, przekonać do naszego produktu.
Również
szesnastoosobowa
grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 brała udział
w stażach w Plymouth. Jednym
z ich pracodawców była organizacja non profit Colebrook SW Ltd.
zajmująca się pomocą ludziom niepełnosprawnym i mającym problemy na tle psychicznym. Zadaniem

w zakresie technicznym na takich
urządzeniach, jak na przykład obrabiarka CNC, frezarka czy tokarka cyfrowa.
Po wykonaniu obowiązków
w firmach uczniowie spotykali się
na konwersacyjnych zajęciach, na
których mogli podszkolić język.
Wieczorami spotykali się na wieczorkach integracyjnych przygotowywanych przez organizatorów.
Mogli wymieniać się doświadczeniami nie tylko z kolegami z drugiej grupy, ale też innymi studentami na stażach, m.in. z Holendrami,
Niemcami, Rumunami czy Anglikami, kształcącymi się w różnego
rodzaju zawodach.
Wyjazd był też okazją do zwiedzania. Uczniowie odwiedzili muzeum i oceanarium w Plymouth
czy półwysep Cremyll. Wyjechali
też do Londynu, gdzie zobaczyli
m.in. Hyde Park, Buckingham Palace, pałac Westminster, Big Bena
czy London Eye.
– Poza niewątpliwymi korzyściami, jak podniesienie umiejętności zawodowych czy szlifowanie
języka, urzekające było też ciepłe

Wojsławice | Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Dwóch uczniów ze Zduńskiej Dąbrowy awansowało do finału

Zwycięzcą etapu wojewódzkiego został Andrzej Szubert, 23-letni rolnik z miejscowości Plichtów pod Łodzią (absolwent szkoły
w Bratoszewicach), w gronie finalistów znalazł się Bartosz Kornacki, 22-letni rolnik z miejscowości
Annopole Nowe w gm. Zduńska
Wola. Organizatorzy ufundowali
im elektronarzędzia, sprzęt elektroniczny i wyposażenie BHP. Głównym organizatorem Olimpiady
Młodych Producentów Rolnych
jest Związek Młodzieży Wiejskiej, którego wspomagają KRUS,

Szczęśliwi laureaci etapu wojewódzkiego Olimpiady Młodych
Producentów Rolnych: (od lewej) Karol Wybraniec (miejsce III) i Paweł
Kozłowski (miejsce V) z Technikum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie.

ZS CKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Odbędzie się on 17-18 marca
w Kielcach, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Techniki
Rolniczej „Agrotech”.
Wymienieni finaliści znaleźli się
w gronie pięciu laureatów etapu
wojewódzkiego, który rozegrany
został 7 marca w ZS CKU w Wojsławicach. Wzięło w nim udział 26
uczestników. Charakterystyczne
dla olimpiady jest to, że rywalizują w niej uczniowie, studenci oraz
rolnicy praktycy. Jedynym ograniczeniem jest wiek, który musi
się mieścić w przedziale 17-40 lat.

ZS CKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Katarzyna Rolewska – 23-letnia studentka SGGW
w Warszawie, pochodząca z Jadzienia w gminie Kiernozia
oraz 19-letni Karol Wybraniec i 18-letni Paweł Kozłowski
– uczniowie Technikum Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie
awansowali do ogólnopolskiego finału Olimpiady Młodych
Producentów Rolnych, która w tym roku jest rozgrywana
pod hasłem „Młodość, innowacyjność, konkurencyjność”.

ARiMR, samorząd województwa
łódzkiego oraz sponsorzy.
Jak nam powiedział Adam Nowak, prezes ZMW w województwie łódzkim, olimpiada cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem,
co go bardzo cieszy. Ma nadzieję,
że za rok etap wojewódzki rozegrany zostanie na terenie ZS CKR
w Zduńskiej Dąbrowie, ponieważ
szkoła ta odniosła w tym roku duży
sukces. Dodać warto, że do etapu
wojewódzkiego awansowało aż 7
uczniów z Technikum Rolniczego
w Zduńskiej Dąbrowie.
Poza laureatami byli to: Adam
Głowacki z klasy IV, Błażej Staniaszek z klasy IV, Jakub Łąpieś
z klasy III, Robert Siekiera z klasy III
i Mateusz Dałek z klasy II. Wszyscy przygotowywali się pod kierunkiem Jolanty Bilskiej – nauczyciela produkcji roślinnej.
W olimpiadzie w tym roku nie bra-

przyjęcie i powszechna życzliwość
wobec nas – mówiła Barbara Bogusz z grupy farmaceutycznej
ŁCKU. – Otrzymaliśmy listy z podziękowaniamiiprezenty.Podobnie
jak pozostali, utrzymuję kontakty
z poznanymi tam ludźmi. Zamierzam wysłać im kartkę na święta.
Po ukończeniu stażu uczniowie
otrzymali certyfikaty od partnera
projektu, certyfikat Europass oraz
dyplomy wystawione przez swoje
szkoły. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że staż był wzbogacającym
doświadczeniem
zawodowym
i jednocześnie przyjemnie spędzonym czasem. Wielu z nich z żalem żegnało się z Plymouth. Koordynatorami projektu z ramienia
CKU byli Justyna Baranowska,
Adam Kalinowski i Edyta Karda. Ta ostatnia była również jedną
z dwóch koordynatorek wyjazdu
ZSP nr 1. Drugą była Małgorzata
Bolimowska.
Projekt wymian w ramach Erasmus+ będzie kontynuowany już
z innymi grupami stażystów. Nie
wiadomo jeszcze, czy dalej miejscem docelowym będzie Plymouth czy może inne miasto lub kraj,
program umożliwia bowiem wyjazdy do różnych państw, nawet
kilku nienależących do Unii Europejskiej.
tm

li udziału uczniowie ZSP nr 2 na
Blichu w Łowiczu, którzy przygotowują się do innych branżowych
olimpiad. Warte podkreślenia jest
jednak to, że Katarzyna Rolewska, która zajęła miejsce II, to absolwentka Technikum Agrobiznesu na Blichu.
W finale ogólnopolskim weźmie udział około 65-70 osób, które najpierw pisać będą test składający się z 50 pytań. Tak zostanie
wyłonionych 30 osób do półfinału, który polega na egzaminie praktycznym, w którym trzeba będzie
wykonać np. obsługę maszyn, nazwać poszczególne ich części. Do
ścisłego finału awansuje 10 osób,
które sumarycznie w teście i części
praktycznej uzyskają największą
ilość punktów. Staną oni przed komisją, w składzie której będą m.in.
wykładowcy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Inspekcji Pracy oraz Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i innych
instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.
mwk
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Do gorącej Italii przenieśli słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku m.in. Michał Maj Wieczorek, Karolina Kasper i Łukasz Handzel – muzycy z Łódzkiego Teatru Piosenki.

Łowicki Ośrodek Kultury | Koncert z okazji Dnia Kobiet

Gorące włoskie lato
Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, z okazji Dnia Kobiet i zbliżającej się wiosny,
zaprosił swoich słuchaczy 3 marca, do sali kina Fenix na koncert pt. „Ach, to boskie,
włoskie życie!” w wykonaniu artystów Łódzkiego Teatru Piosenki pod kierownictwem
Michała Maj Wieczorka. Sala wypełniła się tego popołudnia po brzegi.
– Nasi studenci są już po pierwszym semestrze studiów. Wszystkie egzaminy zaliczyli celująco,
dlatego należy im się trochę rozrywki. A że nigdy nie bawimy się
sami, zaprosiliśmy kilku znakomitych gości – mówiła jeszcze
przed rozpoczęciem koncertu Bożena Wójt, prezes ŁUTW. Chwilę później zapowiedziała muzy-

ków Łódzkiego Teatru Piosenki
w składzie Michał Maj Wieczorek, Monika Kamieńska, Karolina Kasper oraz Łukasz Handzel,
którzy przenieśli publiczność w
klimat gorącego włoskiego lata.
Michał Maj Wieczorek wykonał znany przebój „Miłość w Portofino”, do którego słowa napisała Agnieszka Osiecka. Dzielący

GOK Kiernozia | Konkurs plastyczny

Inspirowane folklorem

Do 21 marca dzieci i młodzież
z terenu gminy Kiernozia mogą
nadsyłać prace plastyczne na konkurs na najładniejszą pocztówkę
wielkanocną inspirowaną folklorem łowickim.
Każdy uczestnik może zgłosić
tylko jedną pracę. Technika wykonania pocztówek jest dowolna, ale wykluczone zostały prace
wykonane komputerowo. – KartREKLAMA

ki powinny nawiązywać do obrzędowości wielkanocnej i tradycji ludowych regionu łowickiego.
Inspiracją mogą być na przykład
wycinanki, stroje ludowe, hafty
oraz zwyczaje związane ze świętami, np. śmigus-dyngus – podpowiada szefowa Gminnego
Ośrodka Kultury w Kiernozi Bożena Olczak. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty po świętach. mak

z nim scenę muzycy oczarowali
publiczność wykonaniami piosenek z repertuaru Rominy Power i Al Bano, Ricchie Poveri
czy Domenico Modugno. Karolina Kasper wzruszyła pięknie zaśpiewaną balladą „Caruso”, a jej
sceniczny partner Łukasz Handzel zachwycił energicznym wykonaniem piosenki „L’Italiano”

(Lasciate mi cantare), co w wolnym tłumaczeniu oznacza „pozwólcie mi zaśpiewać”.
– Dla nas, ludzi północy, tak
bardzo spragnionych słońca,
Włochy zawsze będą symbolem
raju na ziemi – mówił Maj Wieczorek.
Takich ciekawostek przygotował wiele więcej. Zauważył
m.in., że Włochy słyną z mody,
kuchni, ale przede wszystkim
piłki nożnej, a wydarzeniem,
które jednoczy Włochów, są mistrzostwa świata w piłce nożnej.

Dla nas, ludzi
północy, tak bardzo
spragnionych słońca,
Włochy zawsze będą
symbolem raju na ziemi
Maj Wieczorek
Przypomniał też, że położony
na południu Europy kraj mający kształt kozaczka na obcasie
jest uważany za kolebkę muzyki. Wydał bowiem na świat wielu znanych kompozytorów jak
Puccini i Vivaldi, stamtąd też
pochodzą wybitni śpiewacy ope-

rowi jak Enrico Caruso, Andrea
Bocelli i Luciano Pavarotti. Zaprzyjaźniony z ŁUTW muzyk
przypomniał jego słuchaczom
dobrze znane określenie „włoskiego temperamentu”, które
jego zdaniem doskonale opisuje typowego Włocha: jadącego
samochodem, kłócącego się z
żoną, robiącego przelew, rozmawiającego przez telefon i jednocześnie bijącego rekordy szybkości na trasie.
Po koncercie odbyła się licytacja prac wykonanych przez członków koła plastycznego ŁUTW.
Dochód uzyskany ze sprzedaży blisko 20 obrazów za łączną
kwotę 480 zł zostanie przekazany na leczenie Jasia Łazińskiego.
Trwa jeszcze liczenie pieniędzy
ze sprzedaży cegiełek.
aa

Łowicz | Zaproszenie do udziału

Kolejna odsłona „Muzealnych spotkań z fotografią”
Muzeum w Łowiczu już po raz
dziewiąty włączy się w organizację międzynarodowego konkursu
„Muzealne spotkania z fotografią”. Głównym organizatorem jest
Muzeum w Koszalinie, inne placówki w całym kraju, podobnie
jak łowickie muzeum, organizują
etapy regionalne.
Konkurs adresowany jest do
dzieci i młodzieży. Udział w nim

mogą wziąć uczniowie, którzy
podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające pojedyncze eksponaty, wystawy lub
ich fragmenty, zaplecze muzeum,
a także muzealne budynki i ich
otoczenie – bo to one mogą być
„bohaterami” zdjęcia. Można też
przedstawić w formie reportażu,
felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum, np.

wycieczkę do tego miejsca, lekcję muzealną czy inne wydarzenie. Jeden uczestnik może zgłosić
maksymalnie pięć prac.
Termin zgłaszania prac upływa
30 kwietnia. Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w muzeum 14 maja podczas
Nocy Muzeów. Do 15 czerwca zgłoszone prace przesłane zostaną do Muzeum w Koszalinie,

aby wziąć udział w etapie międzynarodowym. Najlepsze z nich
co roku prezentowane są później
na wystawach w kraju i za granicą. Były wśród nich także prace
uczniów z Łowicza.
Honorowy patronat nad konkursem w Łowiczu objął starosta
Krzysztof Figat, a współorganizatorem jest Urząd Miejski w Łowiczu.
tm
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Muzeum | Burmistrz miasta zaprosił na Dzień Kobiet

Trio operowe zachwyciło publiczność

Po raz kolejny okazało
się, że muzyka grana
na żywo ma niezwykłą
moc wyrazu.

Niedzielny wieczór umiliło
trio: Małgorzata Kustosik (mezzosopran), Andrzej Witlewski (baryton) i Włodzimierz Sieczkowski
(fortepian). Są to muzycy znani
z wielu scen operowych i teatralnych w całym kraju. W programie,
jaki przygotowali dla łowickiej publiczności, znalazły się same znane utwory, zarówno muzyki klasycznej – jak np. Pieśń cygańska
i Habanera z opery „Carmen”
czy Aria Bartola z „Wesela Figara”, przeboje musicalowe z takich
spektakli jak „Koty” i „West Side
Story”, czy wreszcie kompozycje
muzyki rozrywkowej autorstwa
Henryka Warsa.

Publiczności niezwykle spodobało się wykonanie utworu „Gdybym był bogaczem” z musicalu
„Skrzypek na dachu” Jerry’ego
Bocka, jakie zaprezentował Andrzej Witlewski w akompaniamencie fortepianu. Duże oklaski
zebrały też duety.
W tłumie widzów znalazła się
Agnieszka Tartanus z Nieborowa,
która przez cały czas trwania koncertu układała dłonie, jakby do gry
na fortepianie. – Zgadza się, uczę
się grać – wyznała z uśmiechem.
W dalszej rozmowie przyznała,
że jest pod wrażeniem koncertu,
gdyż po raz kolejny okazało się,
że muzyka grana na żywo ma nie-

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Owacjami na stojąco zakończył się koncert z cyklu
„Burmistrz miasta zaprasza”, zorganizowany z okazji
Dnia Kobiet w niedzielę, 6 marca, w sali barokowej
Muzeum w Łowiczu. Muzyka wykonywana na żywo
przyciągnęła liczne grono mieszkańców miasta
i okolic, a w szczególności pań.

Po koncercie muzycy chętnie rozmawiali z osobami z publiczności i pozowali do zdjęć.
Od lewej: Agnieszka Tartanus, wokaliści: Małgorzata Kustosik (mezzosopran) i Andrzej Witlewski (baryton),
Krystyna Kunikowska oraz Krystian Cipiński.

Zduny | Udany Dzień Kobiet

zwykłą moc wyrazu. Dlatego po
koncercie pośpieszyła, by złożyć
gratulacje muzykom i zrobić sobie
z nimi pamiątkowe zdjęcie.
– Często przychodzę na koncerty z cyklu „Burmistrz miasta zaprasza”, a każdy z nich jest
inny i wyjątkowy – ocenił Andrzej
Mścichowski. Zachwycona niedzielną rozrywką była też Krystyna Kunikowska, członkini Klubu
Seniora „Radość”: – Do mnie taka
muzyka przemawia: klasyczna,
spokojna. Jestem pod wrażeniem.
Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył wszystkim zgromadzonym paniom przewodniczący
Rady Miejskiej w Łowiczu, Michał Trzoska. Przed wejściem na
salę barokową łowiczanki zostały
obdarowane tulipanami w imieniu
burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego.
aa

Łowicz | XVII Och! Film Festiwal

Barszczewska zaśpiewała dla pań i dla wójta „Pokój” wybrany

Kilka prawd o kobietach i mężczyznach, o miłości, o poetach
i ich muzach, a także rozstaniach
oraz tęsknotach wyśpiewała i opowiedziała Grażyna Barszczewska
w recitalu zatytułowanym „Rozdane pocałunki”. W programie
znalazła się m.in. poezja Tuwima, Boya-Żeleńskiego i Hemara. Nie brakowało również żartów z przymrużeniem oka i to
zarówno tych o kobietach, jak
i o mężczyznach. – „Aby mężczyznę wybadać, dość z nim godzinę pogadać” – mówiła w jednym z monologów.
Aktorka udowodniła, że ma
niezwykłe poczucie humoru,
REKLAMA

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Mieszkańcy gminy Zduny,
a szczególnie panie, licznie
zgromadzili się 6 marca
w sali widowiskowej
tamtejszego Domu Kultury,
by na zaproszenie wójta
Jarosława Kwiatkowskiego
wspólnie świętować
Dzień Kobiet. Niedzielne
popołudnie umilił koncert
Grażyny Barszczewskiej.

Grażyna Barszczewska wystąpiła w Zdunach.
Zaśpiewała dla pań i dla wójta...

gdy niespodziewanie włączyła
wójta Jarosława Kwiatkowskiego do swojego wystąpienia. Zaczęło się od figlarnych żartów:
– Niech pan tak na mnie nie
patrzy, panie wójcie – mówiła
mrużąc oczy. Po czym spontanicznie usiadła mu na kolanach,
co bardzo podobało się publiczności i wywołało salwy śmiechu.
– Nigdy nawet nie marzyłem,
że pewnego wieczora na moich
kolanach będzie siedziała Grażyna Barszczewska… i to dwa
razy – żartował wójt.
Znanej aktorce i wokalistce akompaniowała na fortepianie Urszula Borkowska. Po koncercie wszystkie przybyłe panie
zostały obdarowane tulipanami. – Bardzo mi się podobało,
bawiłam się świętnie. Artystka
ma wiele klasy i wdzięku, no
i ten żart... Ale trzeba przyznać,
że wszystko w „dobrym smaku”
– mówiła nam Krystyna Kowalska z Bąkowa Górnego już po
koncercie. – To był bardzo miło
spędzony Dzień Kobiet – oceniła Krystyna Tarkowska z Szymanowic.
aa

najlepszym filmem
Ostatnim etapem
podsumowań XVII
Och! Film festiwalu
zorganizowanego w lutym
przez Dyskusyjny Klub
Filmowy „Bez Nazwy”
było rozstrzygnięcie
internetowego plebiscytu na
najciekawsze wydarzenie
i film festiwalu.

Wśród filmów wybór był
w tym roku duży, pokazano ich
bowiem 17. Największe uznanie łowickich widzów zdobył
film otwarcia festiwalu – kanadyjsko-irlandzki dramat „Pokój”
w reżyserii Lenny’ego Abrahamsona. To historia pięcioletniego chłopca, który mieszka
wraz z matką w zamkniętym
pomieszczeniu, odciętym od
świata zewnętrznego. Widzowie
kina Fenix mogli go obejrzeć 30
stycznia, podczas gdy ogólnopolska premiera miała miejsce
dopiero 26 lutego.

Drugim z najczęściej wskazywanych przez widzów filmów
festiwalu był z kolei ten kończący festiwal, czyli „Mustang”
w reżyserii Deniz Gamze Ergüven, a więc opowieść o dojrzewaniu piątki sióstr w opresyjnym środowisku głębokiej,
tureckiej prowincji. Trzecie
miejsce w oczach łowickiej widowni zajęła „Nienawistna
ósemka”, czyli najnowszy film
Quentina Tarantino.
Spośród niefilmowych wydarzeń towarzyszących festiwalowi, którymi były głównie koncerty, największym uznaniem
w plebiscycie cieszył się występ
Zbigniewa Wodeckiego z orkiestrą i chórem Mitch&Mitch.
Wyniki nie powinny być zaskoczeniem, potwierdzają to,
o czym tydzień wcześniej na
podstawie rozmów z widzami
i słuchaczami, mówił jeden z organizatorów – Mateusz Rudak.
Jako najbardziej chwalone wymienił właśnie te trzy tytuły filmów i koncert.
tm
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Kino | Artur Michalak krytycznie o braku obchodów XX-lecia DKF

Założyciele jak powietrze?
Kolejna edycja Och!
Film Festiwalu za nami.
Organizatorzy, jak co roku,
obwieszczają sukces i trudno
z tym polemizować, skoro
większość uczestników
pokazów filmowych
i koncertów jest zadowolona.
O doborze repertuaru
festiwalowego i wartościach
wyświetlanych obrazów nie
będę się rozwodził, wszak de
gustibus non disputandum est.
Nie chcę się wypowiadać także na temat muzycznej strony
tego kulturalnego wydarzenia,
choć przyznaję, że bardzo ciekawi mnie, z jakiego klucza dobierani są wykonawcy? Wierzę
(słabo, ale jednak), że nie jest to
tylko „widzi mi się” dyrektora
Malangiewicza. Do tej festiwalowej beczki miodu chciałbym
dolać jednak łyżeczkę dziegciu.
W połowie lutego, tuż przed
występem Orkiestry Mitch and
Mitch i Zbigniewa Wodeckiego organizatorzy oznajmili, iż
ów koncert odbywa się z racji
20-lecia Dyskusyjnego Klubu
Filmowego „Bez Nazwy”. Fakt,

lata zacne, ale zapytam, gdzie
są jego członkowie, założyciele
i prezesi? Żadnej historii? Ot,
bezduszny i bezosobowy jubileusz. Można i tak, przecież nikt
dyrektorowi nie zabroni. Ale czy
nie godniej byłoby chwilą ciszy
uczcić Jarka Gomołę, pierwszego prezesa DKF „Bez Nazwy”
i Krzysztofa Capuano, jednego
z założycieli? Zmarli bardzo
młodo, mając ambitne plany
wobec pierwszego łowickiego
klubu dyskusyjnego. Czy nie
zacniej byłoby zaprosić tych,
którzy wraz z Jarkiem tworzyli
i rozwijali Klub przez kilka dobrych lat?
To była grupa nietuzinkowych
osobowości, które przez miłość
do filmu pragnęły podnosić poziom przybytku X muzy. Używając dzisiejszych, bardzo modnych kulinarnych odnośników,
dobrze smakując kulturę, wyrabiali smaki nie tylko swoje, ale
i innych mieszkańców.
To Oni wydawali „Lumiernika”, dodatek do „Nowego Łowiczanina” zachęcający czytelników do odwiedzenia kina.
To Oni spotykali się w łowickich szkołach na lekcjach wy-

chowawczych,
by
szerzyć
wiedzę o kinie. To Oni przeprowadzali konkursy wiedzy
o filmie. To Oni wreszcie wymyślili i zorganizowali pierwsze edycje Och! Film Festiwalu.
Nie tak dawno wspomniany tygodnik obchodził swoje 25-lecie istnienia. Dlaczego wydawcy zaprosili na to
wszystkich dziennikarzy, którzy pracowali w Łowiczaninie?
Bo wypada? Nie, bo gazetę
tworzyli i tworzą ludzie! Przecież DKF to nie tylko układanie repertuaru, klejenie afiszy
i wyświetlanie filmu. Dyskusyjny Klub Filmowy to spotkania,
wspólne delektowanie się sztuką, dzielenie się wrażeniami. To
nic innego jak kształtowanie siebie, rozwijanie w sobie i innych
gustu filmowego.
Mam nadzieję, że Jarek, Marcin, Ania, Marzena, Adam, Jacek, Ada, Jacek, Zbyszek, Edyta, Monika, Dorota, Przemek
czy Krzysztof nie są dla dyrektora Malangiewicza tylko powietrzem.
Artur Michalak,
prezes DKF „Bez Nazwy”
w latach 1999-2001

ECA SANNIKI

RZUT OKIEM | KONCERT, POEZJA I MALARSTWO W SANNIKACH

REKLAMA

Preludia i walce Fryderyka Chopina
zabrzmiały w niedzielę 6 marca
w pałacu w Sannikach. Zagrała je prof.
Maria Soszkowska-Korecka. Pianistce
towarzyszył aktor Wiesław Komasa, który
recytował poezję ks. Józefa Tischnera,
ks. Jana Twardowskiego, Karola Wojtyły,
Cypriana Kamila Norwida, Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, Józefa Wittlina,
Tadeusza Różewicza i Daniela Ratza.
Ostatni z wymienionych jest też malarzem,
a wystawę malarstwa inkrustowanego
jego autorstwa pod tytułem „Madonny,
Matki, kwiaty, poezje i ornamenty” można
w sannickim pałacu oglądać do końca
marca. mak

RZUT OKIEM | STREET CHAOS I THE ANALOGS

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ
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W niedzielnym koncercie z udziałem dwóch zespołów rockowych: supportującego Street Chaos
i z niecierpliwością wyczekiwanego The Analogs, uczestniczyło spore grono młodych osób, które ubiorem
i fryzurami manifestowały przywiązanie do mocnego grania. Melodyjnym hardcorem bez wpływów metalu
rozpoczęli koncert panowie ze Street Chaos. Dla wszystkich fanów punk rocka materiał z krążka „Ostatnia
Kołysanka” i nie tylko zagrali dobrze znani The Analogs. aa

Kiernozia | Nietypowy pierwszy dzień wiosny

Aukcja prac wykonanych
przez gimnazjalistów
W ciekawy sposób
uczniowie Gimnazjum
imienia Henryka
Sienkiewicza w Kiernozi
zamierzają obchodzić
nadejście wiosny.
Wzorem lat ubiegłych pierwszego dnia wiosny w szkolnej sali
gimnastycznej odbędzie się spotkanie pod tytułem „Młodzież Rodzicom”, podczas którego jedną
z głównych atrakcji będzie aukcja
prac plastycznych wykonanych
przez gimnazjalistów. – Zawsze
staramy się zorganizować nieco

innego rodzaju zajęcia pierwszego dnia wiosny, żeby uczniom nie
przyszło do głowy wagarowanie –
dowiedzieliśmy się w szkole.
Pozyskane podczas licytacji pieniądze będą przeznaczone
na działania podejmowane przez
szkolny samorząd uczniowski, na
przykład na materiały plastyczne
do przygotowania świątecznych
dekoracji itp. Co będzie można
wylicytować w Kiernozi? – Jeszcze nie wszystko młodzież przyniosła, ale jest już na przykład
kilka pięknych stroików wielkanocnych. Warto je przynajmniej
obejrzeć – zachęcają w szkole.

Oprócz aukcji uczniowie zamierzają przygotować też wiosenny program artystyczny ze skeczami, krótkimi konkursami dla
uczniów oraz zaproszonych gości.
Spotkanie jest otwarte dla wszystkich, szczególne zaproszenie jest
kierowane do rodziców gimnazjalistów. Zaproszone zostały również władze gminy oraz radni.
Spotkanie oraz aukcje odbędą się pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, w poniedziałek
21 marca o godzinie 11. 00 w sali
gimnastycznej gimnazjum. Młodzież i grono pedagogiczne zaprasza na występy i licytacje. mak
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Aktualności
Stary Waliszew | Wicemarszałek Sejmu spotkała się z uczniami

Z parlamentu do szkoły
ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ
ela.woldan@lowiczanin.info

Przybyła tu na zaproszenie dyrekcji i prezesa prowadzącego
szkołę stowarzyszenia Cezarego
Olejniczaka, byłego posła na sejm.
Na miejscu wzięła udział w spotkaniu z gimnazjalistami i uczniami starszych klas szkoły podstawowej.
Wysłuchawszy z ust Cezarego Olejniczaka historii waliszewskiego zespołu szkół, powiedziała uczniom, że w życiu człowieka
nieważne jest, czy mieszka się
w małej wsi czy w dużym mieście, bo wszędzie można zdziałać
wielkie i ważne rzeczy. Liczy się
umiejętność stawiania sobie celów
i odwaga w dążeniu do nich bez
kompleksów, jak również zgodna
praca zespołowa, na którą ona osobiście kładzie duży nacisk.
Prosiła, by uczniowie nie ulegali
wrażeniu, że posłowie z przeciwnych ugrupowań są swoimi wrogami i zapewniała, że mimo czasem

– Jeżeli ktoś ułoży z tych opowieści bardzo ciekawą historię
– kontynuowała – to zapraszam,
żeby kierował ją do mnie, bo ja
najciekawsze historie rodzinne
będę recenzowała i nagradzała.
Zbierajcie te opowieści, żebyście
mogli je potem dalej opowiadać
swoim dzieciom, żeby ta historia
się toczyła – zachęcała.

nawet obraźliwych słów padających z mównicy, na sejmowych
korytarzach parlamentarzyści zachowują się wobec siebie z pełną
kulturą.
W kontekście informacji o tym,
że jej przodkiem był premier Władysław Grabski, wspomniała też
o ciekawym projekcie utrwalania
rodzinnych historii, jakim sama
chciałaby zainteresować młodzież.
Mówiła: – Moja rodzina miała
swoje korzenie w Borowie kilkanaście kilometrów od tego miejsca. Powiem wam, że posiadanie korzeni, żeby wiedzieć, skąd
pochodzili dziadkowie, czym się
zajmowali, jest bardzo ważne, dodaje nam sił. Teraz wciąż brakuje nam czasu, wszyscy się bardzo
spieszą, a ja bym chciała was zachęcić, żebyście usiedli, porozmawiali z babcią, z dziadkiem, żeby
wam opowiedzieli o tym, co robili
w waszym wieku, o sobie, swoich
rodzicach i dziadkach. To kopalnia bardzo ciekawych informacji.
Czasami patrząc na swoich dziadków, nie wiemy, jak wyjątkowe są
to osoby. Wszędzie dzieci to tego
namawiam.

Teraz wszyscy się
bardzo spieszą,
a ja bym chciała was
zachęcić, żebyście
usiedli, porozmawiali
z babcią, z dziadkiem,
żeby wam opowiedzieli
o tym, co robili
w waszym wieku,
o sobie, swoich
rodzicach i dziadkach.

Marzyła o scenie,
poślubiła reżysera
Kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska zaproponowała uczniom
zadawanie jej pytań, pierwszy
zgłosił się Aleksander Olejniczak
z klasy II gimnazjum. Zapytał,
czy gdyby miała znów wybierać
zawód, to czy ponownie zajęłaby
się polityką? W odpowiedzi Małgorzata Kidawa-Błońska odsłoniła
kilka ciekawych kart ze swojej biografii. Opowiedziała o tym, że jej
zaangażowanie w politykę nigdy
nie było celem samym w sobie.
Jako licealistka grywała w amatorskim teatrze, który mieścił się
w piwnicy jej domu i swoją przyszłość wiązała ze sceną. Ukończyła jednak socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, jako wolna
słuchaczka uczęszczała też na reżyserię do Szkoły Teatralnej.
Jednak kiedy wyszła za mąż
za reżysera filmowego Jana Kidawę-Błońskiego, uznała, że dwóch
reżyserów w jednej rodzinie to
byłoby za wiele. Zanim zajęła się
działalnością publiczną, pracowała przy organizacji produkcji filmowych, reżyserowanych przez

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Prawnuczka pochodzącego z Borowa przedwojennego premiera Władysława Grabskiego,
obecna wicemarszałek sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, 4 marca odwiedziła Zespół Szkół
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie.

Pozostanie ślad tej wizyty. Małgorzata Kidawa-Błońska wpisuje się
do księgi pamiątkowej Zespołu Szkół SRWWiO w Starym Waliszewie.

męża, m.in. „Skazanego na bluesa”. Angażowała aktorów, organizowała plan.
To doświadczenie nauczyło ją,
jak sama mówi – cierpliwego czekania: na pogodę, na słońce, na odpowiednie warunki. Kiedy jej syn
poszedł do szkoły, zaangażowała się w jej życie, później w tworzenie nowej szkoły, w działalność
na rzecz najbliższej okolicy, a następnie w pracę w samorządzie.
Posłowanie uczy
pokory
Kierowana przede wszystkim troską o kulturę i jej rozwój,
w 2005 r, Małgorzata Kidawa-Błońska dostała się do Sejmu,
startując w wyborach z 11. miejsca na liście Platformy Obywa-

Sapy | Mała dziewczynka walczy

ARCHIWUM PRYWATNE/FACEBOOK.COM

Gabrysia wciąż potrzebuje pomocy

Gabrysia w trakcie domowej rehabilitacji.

REKLAMA

Kolejny raz na naszych łamach
przypominamy o możliwości
pomocy przewlekle chorej chorej Gabrysi Radomskiej z Sap.
Dziewczynka potrzebuje własnego ssaka. Niezbędne są także
środki na rehabilitację.
Przypomnijmy, że dziewczynka ma m.in. wadę ośrodkowego układu nerwowego, zwaną
również hipoplazją ciała modzelowatego, szpotawe nóżki, astmę wczesnodziecięcą, padaczkę
i niedotlenienie mózgu oraz

opóźnienie rozwoju psychoruchowego.
Gabrysia poddawana jest rehabilitacji, dzięki której czyni coraz
większe postępy. Problemem jest
jednak fakt, że ze względu na to,
iż jej stan zdrowia jest stabilny,
w niedługim czasie przestanie być
podopieczną hospicjum prowadzonego przez Fundację Gajusz,
gdzie ćwiczenia były refundowane przez NFZ. Dziewczynka będzie więc przechodziła rehabilitację w domu. Rodzice Gabrysi

znaleźli już rehabilitantkę, która
trzy razy w tygodniu przyjeżdża
do Sap. Zajęcia te nie należą jednak do tanich. Miesięczny koszt
rehabilitacji to około 720 zł. Zajęcia są niezbędne dla zdrowia
dziewczynki. Inną ważną potrzebą jest ssak. Rodzinie użyczyła go
Fundacja Gajusz, ale w związku z
wypisaniem z hospicjum, on także
będzie musiał zostać oddany.
Pomóc można na kilka sposobów. Na bieżąco można wpłacić
pieniądze na konto: Bank Pekao

telskiej w okręgu warszawskim:
– Zaczęłam się zajmować kulturą i nauczyłam się pokory, bo to
nie jest tak, że masz świetne rozwiązanie i od razu wszystko ci się
udaje. Musisz przekonać do tego
innych, a to jest bardzo trudne.
Ile osób, tyle jest pomysłów na
rozwiązanie tego samego problemu. W sejmie nauczyłam się pokory i tego, że efekt działań, które podejmujemy, widać dużo dużo
później. Nie wiem, czy będę dalej politykiem, czy nadal będę się
tym zajmowała. Na razie to jest
rzecz, która mnie pasjonuje. Jeżeli można rozwiązać chociaż mały
problem, to człowiek się cieszy,
że powstała ustawa, która coś porządkuje, coś ułatwia – mówiła
parlamentarzystka.
str. 30

S.A., I Oddział w Łowiczu, ul.
Podrzeczna 22, nr konta 60 1240
3347 1111 0010 1380 7471. Przy
okazji rozliczeni 1% podatku także można ją wesprzeć. Odpisu
należy dokonać na dane: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, Bank BPH S.A. oddział
w Warszawie, numer konta 15
1060 0076 0000 3310 0018 2615
z dopiskiem: 27321 Radomska
Gabriela – darowizna na pomoc
i ochronę zdrowia.
Osoby, które chciałyby pomóc,
mogą się skontaktować z mamą
Gabrysi – Karoliną Radomską –
pod nr. tel. 695-194-356.
kl
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Łowicz | Kolekcjonerzy spotkali się w Starej Łaźni

Zaczarowany świat kolekcji

Na spotkanie przybyli: pomysłodawca zawiązania się klubu –
Jan Ruciński, a także osoby, które chciałyby do niego przystąpić,
czyli Andrzej Chmielewski, Sławomir Kukieła i pan Waldemar
z Łowicza. Dość szybko wywiązała się między panami rozmowa
o zbiorach. – To jest zaczarowany świat – powiedział mi Andrzej
Chmielewski, na co dzień pracownik łowickiego muzeum, prywatnie miłośnik pocztówek.
Wyjaśnił też, że najcenniejsze
dla filokarcisty (tak nazywa się

LISTY
DO REDAKCJI
Nie tylko jeden pomnik
Z dużym zainteresowaniem
przeczytałem artykuł pani Elżbiety Woldan-Romanowicz o „śladach wojny” („Tu dba się o ślady
wojennych historii” NŁ 7/2016,
str. 18 – przyp. red.) (...).W 2008
r. dowiedziałam się od dyrektorki bielawskiego gimnazjum
pani Anny Krysickiej o tragedii,
jaka się wydarzyła w Brzozowie
6 września 1939 r. oraz o istnieniu pomnika dzieci Zacharów.
Bardzo mnie to zainteresowało. Dzięki temu, że pani Krysicka zadzwoniła ze swej kancelarii do pani Elżbiety Jolanty, córki
Tadeusza Zachary, i podała mi
słuchawkę, to mogłem później
utrzymywać z nią kontakt, który
doprowadził do załatwienia formalności, dzięki którym mógł powstać nowy pomnik „już” w roku
2015 (...).
Ilekroć ojciec chciał jej o tej tragedii powiedzieć, to stawała mu
w gardle przysłowiowa kluska,
łzy wylewały się z oczu i po prostu nie mógł o tym mówić. Łatwiej mu było napisać, więc napisał wiersz, w którym przedstawił
tamto wydarzenie.
Udało mi się przekonać panią E. J. Zacharę, że jeżeli ona
się tym nie zajmie, to z powodu
braku opłat placowego zginie ten
ślad tragedii, jaka się wydarzyła 6 września 1939 (...). Jego zaniedbanie tłumaczyła pani Elżbieta tym, że jej ojciec nie chciał
przekazywać swojego bólu, który
z tamtej przyczyny cierpiał przez
całe życie. Bał się „zarazić córki
tym bólem”.
Musiało upłynąć trochę czasu, żeby przekonać panią Zacharę
o potrzebie przekazania tego poREKLAMA

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

Kolejne spotkanie mającego
się dopiero zawiązać klubu
kolekcjonerów w Łowiczu
odbyło się w minioną
sobotę w Starej Łaźni. Tym
razem, w mniejszym niż
ostatnio – czteroosobowym
gronie – kolekcjonerzy
dyskutowali o swoich
zbiorach.

Między kolekcjonerami szybko wywiązała się dyskusja o zbiorach.
Na zdjęciu Andrzej Chmielewski i Sławomir Kukieła.

osoba zbierająca pocztówki) są
stare widokówki oraz serie numerowane. Zbiorów można poszukiwać m.in. w internecie, np. w serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Dla
pana Andrzeja największą wartość mają widokówki związane
z regionem łowickim. Pochwalił

mnika pod opiekę Urzędu Gminy
Bielawy. Była u mnie z projektem
tego pomnika, według własnego
pomysłu. Pytała, czy taki może
być. Ja to zaaprobowałem.
Pomniki nieznanych żołnierzy
na sobockim cmentarzu to z kolei dzieło pana Romana Ptaszyńskiego z Leśniczówki.
Podobnie jak w Bielawach,
na cmentarzu sobockim też jest
pomnik trojga dzieci z jednego
domu, które poniosły śmierć od
wybuchu granatu, ale jest on zadbany przez członków rodziny.
Tu niektóre historyczne pomniki
są likwidowane przez członków
rodzin, gdy zmieniają miejsce zamieszkania na bardzo odległe od
Soboty, albo wymieniając pomniki na nowe, nie zachowują dokładnej daty zgonu 16.09.1939 r.
Odnalazłem 23 nazwiska osób
cywilnych i bezbronnych, bezsensownie zastrzelonych tego dnia
przez niemieckich żołnierzy, które były pochowane na sobockim
cmentarzu. Do niniejszego listu dołączam wykonany przeze
mnie wykaz pochowanych na tutejszym cmentarzu ofiar ostatniej
wojny. Taki sam wykaz zostawiłem u księdza proboszcza Mirosława Krzeszewskiego. Proboszcz
udostępnił mi księgi zgonów
z tamtych lat i obiecał, że zajmie się wystawieniem tablicy
z taką informacją, ale w związku ze zbliżającą się 500 rocznicą
kościoła miał pilniejsze sprawy
do załatwienia i traci możliwości
wykonania tego zadania.
Ja zaproponowałem na zebraniach wiejskich i na piśmie księdzu proboszczowi parafii Sobota
ufundowanie tablicy z nazwiskami bezbronnych osób zabitych
przez niemieckich żołnierzy po
walkach, w dniu 16 września 1939
r. (...). Proszę o pomoc w ziszcze-

się, że ma w swoich zbiorach serię
pocztówek autorstwa Karola Rybackiego. Seria jest w jego ocenie
bardzo cenna.
Na każdej z trzech widokówek
widać most na Bzurze i katedrę.
Filokarcista wie jednak, że każda
z nich różni się kilkoma szczegó-

niu się wyżej wymienionych
moich marzeń. Będzie mi miło, jeśli za Państwa pośrednictwem doczekam się ziszczenia tych skromnych marzeń, a czasu zostało
mało, bo jak to niektórzy skromnie mówią, „mam już swoje lata”.
Na cmentarzu w Sobocie pochowani zostali:
1) por. Szczaniecki Józef lat 32
2) ppor. Kurnatowski Stanisław lat 23
3) żołnierz polski Sobański Tadeusz lat 35, który został zastrzelony przez niemieckiego żołnierza
po walkach – 16 września 1939 r.
w Zakrzewie, a pochodził z Borysławia w powiecie kolskim.
4) i 5) dwaj nieznani żołnierze
polscy
6) Jadwiga Urbanek-Matysek
1. 50 zastrzelona przez niemieckiego żołnierza ukrytego w rowie,
w którym chciała się schować
przed świszczącymi kulami;
16 września 1939 r., czyli już
po walkach, niemieccy żołnierze
zastrzelili niżej wymienione bezbronne cywilne osoby:
7) Banachowicz Franciszek
z Gosławic lat 45
8) Bogus Antoni syn Józefa
z Urzecza 1.53
9) Bogus Józef z Urzecza 1. 73
10) Bogus Piotr z Wojdówki
(Sobota) 1.68
11) Florczak Józef z Woli Kalkowej l. 30
12) Jaros Stanisław z Urzecza
1.51
13) Jaros Władysław z Leśniczówki kolonii Narutowicza 1.33
14) Kaźmierski Bolesław
z Urzecza 1.21
15) Kowalski Antoni z Soboty 1.39
16) Legęcki Stefan z Leśniczówki 1.56

łami. Pierwsza z pocztówek nie
zawiera bowiem podpisu autora, a jedynie herb miasta, kolejna
jest już podpisana, a trzecia dodatkowo sygnowana przez drukarnię
Rybackiego.
W ramach ciekawostki wyjawił mi też, że widokówkę nazywano niegdyś „odkrytką”. Słowo
bardziej współczesne, jakim jest
„pocztówka”, zawdzięczamy zaś
Henrykowi Sienkiewiczowi.
Jan Ruciński przyznał, że sobotnie spotkania w Starej Łaźni
mają na razie charakter zapoznawczy. Odbywać się będą w każdą
pierwszą sobotę miesiąca o godz.
11. W spotkaniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby z Łowicza
i okolic, które pasjonują się kolekcjonerstwem. Niezależnie od wieku i tematyki zbiorów.
– Byłaby to dobra płaszczyzna
wymiany informacji i doświadczeń – ocenił korzyści płynące
z zawiązania się klubu pan Waldemar z Łowicza.
aa

17) Lewarski Mateusz z Przezwisk 1. 38
18) Liwarski Józef z Urzecza
1. 51
19) Marczewski Walenty
z Woli Kałkowej
20) Markowski Franciszek
z Urzecza 1.35
21) Olszewska Adelka z Sobockiej Wsi 1.2
22) Organiściak Jan z Gosławic 1.44
23) Rybusiewicz Henryk
z Urzecza L. 15
24) Rybusiewicz Władysław
z Urzecza 1.15
25) Sochala Józef z Urzecza
1.83
26) Sokół Józef z Woli Kałkowej
27) Surma Andrzej z Urzecza
27) Szymański Stanisław
z Woli Kałkowej 1.45
28) Zawierucha Antoni z Soboty 1.25;
9 stycznia 1945 r. dzieci powracające ze szkoły do domu w Leśniczówce koło Zakrzewa:
29) Łuczak Krysia 1.9,
30) Łuczak Józio 1.10 i 31) Maj
Zdzisio 1.10 poniosły śmierć od
znalezionego granatu,
17 marca 1945 r.
32) Antoniak Stanisław z Gosławic 1.20 poniósł śmierć podczas rozbrojenia bomby.
REKLAMA

Stary Waliszew | Spotkanie z uczniami

Z parlamentu do szkoły
dokończenie ze str. 29
Siła spokoju
Uczniowie pytali Małgorzatę
Kidawę-Błońską także o jej dzieciństwo (szczęśliwe, spędzone
w poczuciu wolności, jakie, mimo
pewnych oczywistych zakazów,
dawała jej rodzina, w gronie serdecznych przyjaciół), o to, czego
nie lubiła w szkole (matematyki,
choć dziś nauczycielkę właśnie
tego przedmiotu wspomina bardzo ciepło), czy ma tremę podczas
wystąpień publicznych (miała,
podczas pierwszego wystąpienia
w Sejmie myśli zakłócało jej przyspieszone bicie serca, ale wszystko poszło sprawnie) i jak reaguje
na krytykę (spokojnie, choć nie rozumie anonimowej mowy nienawiści sączącej się niekiedy z internetu, uważa, że krytykować należy
rzeczowo, z otwartą przyłbicą).

Ktoś z uczniów zapytał, czy
Małgorzata Kidawa-Błońska wystąpiła w filmie. Nie, ale przed kamerami występowała często jako
parlamentarzystka i rzeczniczka
prasowa drugiego rządu Donalda
Tuska oraz Ewy Kopacz. Funkcję tę powierzono jej, jak ujawniła,
ze względu na cechujące ją opanowanie, nieuleganie złym emocjom
czy zdenerwowaniu.
W czasie swojej wizyty w Starym Waliszewie wicemarszałek
Sejmu zachęcała do zwiedzenia
gmachu parlamentu i aspirowania
do udziału w obradach parlamentu dzieci i młodzieży, który spotyka się raz w roku, w Dzień Dziecka 1 czerwca.
ewr
Więcej zdjęć i film z wizyty Małgorzaty Kidawy-Błońkiej
w Starym Waliszewie zamieszczamy na www.lowiczanin.info.

ŁOK | Film „Zagadka kapitana Z 24”

By nie zapomnieć
o żołnierzach wyklętych
Grupa mieszkańców
Łowicza przybyła
w niedzielę 6 marca do kina
Fenix, by na zaproszenie
przewodniczącego rady
Miejskiej Michała Trzoski
obejrzeć film dokumentalny
„Zagadka kapitana Z 24”.
Projekcję filmu poprzedził krótki wykład znanego ze swojego
zamiłowania do historii burmistrza Krzysztofa Jana Kalińskiego.
Przypomniał on, że mówiąc o żołnierzach wyklętych, mamy na myśli polskie powojenne podziemie
antykomunistyczne. Inaczej niepodległościowy ruch partyzancki,
stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR,
nierzadko za cenę własnego życia.
Seans związany był z corocznymi obchodami Narodowego
Dnia Żołnierzy Wyklętych, jakie w Polsce obchodzimy 1 marca. Burmistrz przypomniał, że
data ta nie jest przypadkowa. Tego
dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w tył
głowy zamordowali przywódców
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność
i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy walki.

Tworzyli oni kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji,
kontynuującej od 1945 roku dzieło
Armii Krajowej.
Burmistrz serdecznie powitał
na projekcji żonę prof. Wiesława
Wysockiego, Dorotę. Nadmienił
też, że na sali są państwo Askar
i Irena Anglikowscy, repatrianci ze
wschodu. Rodzina pani Ireny Anglikowskiej została wywieziona
do Kazachstanu w 1936 roku.
– Interesuje mnie tematyka żołnierzy wyklętych. Jestem bardzo
ciekaw tego filmu – mówił jeszcze
przed rozpoczęciem projekcji Michał Mostowski. – Chcemy przypomnieć sobie historię – podały jako powód swojego przybycia
do kina panie Halina i Nina. Film
„Zagadka kapitana Z 24” opowiada o prowokacji, jaką Informacja Wojska Polskiego przeprowadziła wobec polskiego zbrojnego
podziemia antykomunistycznego. Akcja mająca na celu rozbicie,
a wręcz dobicie po aresztowaniu
kpt. Stanisława Sojczyńskiego,
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, otrzymała kryptonim „Lasy”,
a jej głównym wykonawcą był
Zygmunt Lercel – agent Informacji Wojskowej o pseudonimie „Siwiński”.
aa
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Gmina Łowicz | Zimowisko dla dzieci płatników KRUS

Wypoczywali w Karpaczu

Elżbieta Stępniak (po prawej stronie) jest żoną Piotra i zarazem
członkiem jego zespołu. Zajmuje się pomocą rodzinom, prowadzi
spotkania dotyczące problemów współczesnych rodzin.

Łowicz | Spotkanie w zakładzie karnym

Nawrócony „Gepard”
z przesłaniem
dla osadzonych
– Przyjechaliśmy do was
pokazać, że jest nadzieja,
że jest nowa droga – mówił
do osadzonych w Zakładzie
Karnym człowiek, który 24
z 53 lat życia spędził za kratami.
Były gangster Piotr Stępniak
przyjechał do Łowicza wraz
z małżonką Elżbietą i zespołem
muzycznym „SNAP – stop
Narkomanii, Alkoholizmowi
i Przemocy”.
Spotkanie zostało zorganizowane 25 lutego. Historia Piotra
Stępniaka, w światku przestępczym znanego jako „Gepard”,
może być dowodem na sens i skuteczność resocjalizacji. Pochodzi on z Kutna. Niegdyś rabował,
oszukiwał i gwałcił, dzisiaj za życiową misję obrał sobie przestrzeganie innych przed pułapką takiego życia. Z więzień, w których
odsiadywał wyroki, próbował
uciekać, czasami jedyną ucieczREKLAMA

ką wydawało się samobójstwo,
czego również kilka razy próbował. W końcu jednak stwierdził,
że jedynym sposobem na wyrwanie się z tego bagna jest stanie się
lepszym człowiekiem. – Tu powinien siedzieć szatan i jego demony, a nie wolny człowiek – przekonywał Piotr Stępniak. – Nikt nie
rodzi się przestępcą, rodzi się wolnym człowiekiem.
Towarzyszący mu muzycy
– Małgorzata, Joanna, Łukasz,
Radek i Zbigniew – to także ludzie po przejściach, którzy popełnili w swoim życiu wiele poważnych błędów – jak sami przyznają.
Obecnie działają w organizacji
chrześcijańskiej rozpowszechniającej Nowy Testament. Nie tylko
mówili, ale też przekazywali swoje przesłanie w formie autorskich
piosenek. Po zakończeniu spotkania wręczyli każdemu z osadzonych egzemplarz Nowego Testamentu oraz kalendarz z cytatami
z niego.
oprac. tm

Grupa 48 dzieci z terenu gminy Łowicz, m.in. ze szkół z Popowa, Zielkowic oraz stowarzyszeniowych w Niedźwiadzie,
Wygodzie i Jamnie wyruszyła
na zimowisko do Karpacza 15
lutego. Zakwaterowani zostali
w Ośrodku Kolonijnym „REDA”
w Karpaczu. Jak wspominają,
początkowo pogoda była jesienna, jednakże w drugim dniu czekała na uczestników turnusu miła
niespodzianka – spadł śnieg. Korzystając z zimowej aury cała
grupa wybrała się, by pozjeżdżać
na sankach i jabłuszkach. Ulepili
też całą rodzinę bałwanów.
– Najbardziej zapamiętam te
zabawy, podczas których mogliśmy się integrować i robić różne
rzeczy wspólnie. Dzięki temu nawiązaliśmy wiele nowych przyjaźni z dziećmi z innych szkół.
Już teraz odszukaliśmy się na Facebooku – mówiła nam Katarzyna Uczciwek z kl. VI.
Atrakcyjne miejsca w Karkonoszach poznawali w czasie
wyjazdowych wycieczek autokarowych. Odwiedzili Szklarską
Porębę, gdzie przewodnik zaprowadził uczestników zimowiska
m.in. pod najwyższy w polskich
Sudetach wodospad Kamieńczyka oraz skwer Radiowej Trójki.
Zwiedzili też kopalnię Liczyrzepa w Kowarach, świątynię Wang
i kaplicę Św. Anny. Przeszli także
szlak na Dziki Wodospad i nad zaporę na Łomnicy. W ramach konkursu pod hasłem „Ciekawostki
Karpacza” uczestnicy zimowych
ferii mieli za zadanie odnaleźć
m.in. pomnik przyrody „lipę sądową”, Muzeum Turystyki i Sportu oraz najkrótszą ulicę w Polsce.
Był też czas na oglądanie zbiorów minerałów w Muzeum Ziemi

SP NIEDŹWIADA

PPOR. ROBERT STĘPNIEWSKI

Uczniowie z różnych szkół podstawowych z terenu gminy Łowicz wraz ze swoimi kolegami
z sąsiedniego powiatu brzezińskiego spędzali ferie zimowe w Karpaczu. O atrakcjach, jakie czekały
na nich na miejscu, opowiedzieli nam uczniowie Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie.

I jeszcze grupowe zdjęcie na pamiątkę i można wracać do domu.

Juna. – Czas był świetnie zorganizowany i wypełniony atrakcjami.
Jedną z fajniejszych zabaw była
„Szalona moda zimowa”, podczas
której przebieraliśmy się i zorganizowaliśmy w ośrodku kolonijnym
własny pokaz mody – mówi Jacek
Antoni Bejda z kl. VI. Jego opinię podziela Bartłomiej Śliwiński
z kl. IV: – Było sporo fajnych zabaw np. „Randka w ciemno”,
w czasie której, podobnie jak w telewizji, odpowiadaliśmy na różne
pytania i wybieraliśmy osoby do
pary.
W pamięci zapadły uczestnikom turnusu również przepiękne widoki na Karkonosze. Podziwiali je podczas przejażdżki
bryczkami, która zakończyła się

Czas był świetnie
zorganizowany
i wypełniony atrakcjami.
Jacek Antoni Bejda
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. W ramach zajęć programowych na zimowisku odbyło się
wiele konkursów, gier i zabaw,
takich jak oparte na kanwie popularnych programów rozrywkowych „Mam Talent” i „Randka
w ciemno”. Dla dzieci zorganizowano też dyskotekę i turniej

gier planszowych. Pod koniec
turnusu ci, którzy byli na nim po
raz pierwszy, zostali ochrzczeni
przez „Ducha gór”.
– O nasze zdrowie dbała pani
pielęgniarka, a o apetyt przemiłe i świetnie gotujące kucharki
z ośrodka – mówi nam Lucyna
Okraska ze Szkoły Podstawowej
w Niedźwiadzie, która na turnus
pojechała jako opiekun.
Zaproszenie na zimowisko
skierowane było do uczniów,
których choć jeden rodzic jest
płatnikiem KRUS. Każde dziecko otrzymało dofinansowanie do
10-dniowego pobytu w Karpaczu w kwocie 1.050 zł, a do wyjazdu należało dopłacić jedynie
250 zł.
aa
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Kino Fenix | Łowicki Moto Przegląd Filmowy

Na zdjęciu uczestnik wyprawy „Zdzisiek” oraz operator kamery
Sebastian „Sebo” Korczak.

A tu już nieco młodsze pokolenie motocyklistów z No.16.
Do zaproszonych gości mieli kilka pytań dotyczących wyprawy.

operatorem, zawodowo zajmuję
się kręceniem filmów. Znałem kilku niepełnosprawnych motocyklistów, jeden z nich powiedział, że
zna „Zdziśka” i, że Zdzisiek jest
niepełnosprawny, ale w sumie
tego nie widać, bo chodzi trochę
jakby obtarł sobie piętę. Wpadłem
na pomysł wyprawy, opracowałem trasę. Pomyślałem, że nie chcę
oddawać tego przedsięwzięcia nikomu z telewizji, bo oni to „opękają”, a dla mnie to było ważne, ta
wyprawa i film – mówił „Franek”.

jednym z bohaterów – „Zdziśkiem”. Z publiczności padło wiele pytań dotyczących pomysłu na
organizację wyprawy oraz problemów z motocyklami, które często
psuły się na trudnej rumuńskiej
trasie. Jeden z widzów mówił już
po seansie: – Oglądając ten film
nie widziałem niepełnosprawnych
ludzi, a może co najwyżej niepełnosprawne motocykle.
Widzów ciekawiło jak panowie się poznali i jak doszło do zawiązania się „drużyny”. – Jestem

RZUT OKIEM | ROBOTOMANIACY Z BLICHU

Łowicz | Warsztaty w muzeum

ZSP NR2 NA BLICHU

Wszelkie ważniejsze święta
i dni okolicznościowe są dla Muzeum w Łowiczu okazją do organizowania różnego rodzaju warsztatów z rzemiosłem ludowym i nie
tylko. 6 marca, z okazji przypadającego dwa dni później Dnia Kobiet, uczestnicy zostali wprowadzeni w tajemnice sutaszu – czyli
haftu, tworzonego za pomocą kolorowych sznurków i koralików.
Tymczasem trwają już zapisy
na warsztaty wielkanocne. Warsztaty z wykonywania palemek będą
dobrym wprowadzeniem w świąteczną atmosferę.
Ich uczestnicy będą pracować
na wierzbowych gałązkach, udekorowanych borówkami, prawdziwych kwiatach i bibułkach.
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak wyglądały tradycyjne

Łowicz – Łódź | Wyjazd pań do Teatru Wielkiego

Uczta dla oczu i duszy

ARCHIWUM MONIKI MAŃKOWSKIEJ

Na niedzielne wydarzenie teatralne blisko 1100 kobiet z województwa łódzkiego zaprosiły Izby
Rolnicze wraz z Towarzystwem
Ubezpieczeń
Wzajemnych.
Współorganizatorami byli również: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lutowie, Bank Spółdzielczy

Łucja Sierota, Monika Mańkowska, Marzena Koza i Marzena
Kołaczyńska z gminy Chąśno w teatrze w Łodzi.

z Żytnie i Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu. Z gminy
Chąśno do Łodzi pojechały cztery
panie działające w KGW i udzielające się np. podczas pokazów
tańca zumba (wspomniana Monika Mańkowska oraz Marzena Kołaczyńska, Marzena Koza i Łucja
Sierota) wraz z kierowcą Radosławem Mańkowskim.
– Bilety otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Andrzeja Górczyńskiego, członka Izby Rolniczej województwa łódzkiego, za
co dziękujemy – powiedziała nam
szefowa KGW. Oprócz delegacji
z gminy Chąśno do łódzkiego teatru pojechały też przedstawicielki
innych gmin i kół z terenu powiatu łowickiego. – Widziałam też kobiety ze Złakowa, Zdun, Łowicza.
Myślę, że nie było wśród nas
osób, które by nie były zadowolone z wyjazdu – relacjonuje Monika Mańkowska.
mak

MUZEUM W ŁOWICZU

Zaproszenie na wspólne robienie palemek

Robotomaniacy z Blichu – taką
nazwę nadali Szkolnemu Kołu
Robotyki jego członkowie, uczniowie
klasy II Technikum Informatycznego.
Koło działa od niedawna, a właściwie
inauguracją jego działalności był wyjazd
5 marca na zawody Robomaticon na
Politechnice Warszawskiej. Pojechali:
Filip Stodolski, Rafał Koprowski,
Konrad Śliwiński, Marek Molenda,
Kamil Wiechno, Piotr Kosiorek oraz
nauczyciele Krzysztof Błaszczyk
i Anna Kosmowska.
Uczniowie Blichu wystartowali
w konkurencji robotów wyścigowych
Line Follower, gdzie liczyły się szybkość,
przyczepność oraz pomysłowość. Na 24
drużyny zajęli 22 miejsce. Konkurencja
była bardzo mocna, dlatego cieszą się
z ukończenia rywalizacji oraz, co
dla nich ważne, z wielu ciekawych
obserwacji i kontaktów. Mają też zamiar
wziąć udział w niedalekiej przyszłości
innych podobnych zawodach. tb

– To była fantastyczna uczta
dla oczu i duszy. Bardzo udany,
ciekawy wyjazd, świetny spektakl
– podsumowała wyjazd na balet
w dwóch aktach „Oniegin”
do muzyki Piotra Czajkowskiego
do Teatru Wielkiego
w Łodzi Monika Mańkowska,
przewodnicząca gminnego Koła
Gospodyń Wiejskich z Chąśna.

Wyjaśnił też, że dokument
jest przesłaniem dla osób, które
są niepełnosprawne od urodzenia, bądź na skutek wypadków.
Jego bohaterowie udowodnili bowiem, że niepełnosprawność nie
przeszkadza w realizacji marzeń,
a wypadek nie kończy żadnej
drogi.
W pewnym momencie wyprawy pomiędzy panami doszło nawet do szorstkiej, męskiej rozmowy, o tym, że pełnosprawni
realizatorzy zbyt dużo wymagają

Warsztaty sutaszu na Dzień Kobiet.

łowickie palmy, wykonają także
własne, które potem będą mogli
zabrać do domu. Warsztaty wielkanocne zostaną przeprowadzone 19 marca w dwóch grupach

– o 12.30 i o 14.30. Adresowane są
do młodzieży i dorosłych. Koszt
uczestnictwa to 6 zł od osoby.
Obowiązują wcześniejsze zapisy
telefoniczne.
tm

RZUT OKIEM | WALCZY O TYTUŁ

ZSP NR2 NA BLICHU

dokument „To nie koniec drogi”,
opowiadający o wyprawie pięciorga niepełnosprawnych motocyklistów po Rumunii. Nazwali
się oni „Kulawą drużyną pierścienia, tłoka i cylindra” i przejechali m.in. wzdłuż Transalpiny, przecinającej z północy na południe
Gór Parang (Parâng) – drugie co
do wysokości pasmo górskie rumuńskich Karpat. Po seansie odbyło się spotkanie z realizatorami
filmu, Jarosławem Frankowskim
i Sebastianem Korczakiem oraz

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

O tym przede wszystkim był
tegoroczny Łowicki Moto Przegląd Filmowy w kinie Fenix.
W ciągu dwóch wieczorów członkowie Łowickiego Klubu Motocyklowego No.16 i ich goście
obejrzeli kilka filmów związanych z jazdą na motocyklach
i odbyli ciekawą dyskusję z niepełnosprawnymi
uczestnikami
wyprawy po Rumunii.
Przegląd zainaugurował około 20-minutowy film „No.16
w USA”, opowiadający o wyprawie członków i przyjaciół Łowickiego Klubu Motocyklowego
No.16 po Stanach Zjednoczonych.
Jesienią ubiegłego roku przejechali na dwóch kółkach m.in.
z Las Vegas do Kalifornii, podziwiali Wielki Kanion i przemierzyli kultową Route 66.
– Wspomnienia wróciły: każdy
wieczór, każdy kilometr. To była
wyprawa życia, o tym nie da się
zapomnieć. Film już widziałem,
ale wiadomo: nad dużym ekranie, z tą muzyką... jest moc! – mówił nam zaraz po projekcji jeden
z uczestników wyprawy, Witold
Kosmowski z No.16.
Licznie przybyli klubowicze
i ich sympatycy obejrzeli również

AGNIESZKA ANTOSIEWICZ

O spełnianiu marzeń,
pokonywaniu barier i adrenalinie

od niepełnosprawnych motocyklistów. Wtedy, bez ogródek, jeden
z filmowców odparł, że wiedzieli, na co się piszą i, że ma czasem
wrażenie, że traktują swoją niepełnosprawność jako wymówkę, synonim zwykłego „nie chce
mi się”. Motocykliści przyjęli tę
krytykę jako konstruktywną, nikt
się nie obraził. Następnego dnia
wspólnie wrócili na trasę.
– Niesamowite, że osoby, które są niepełnosprawne, udowadniają, że ta niepełnosprawność nie
jest barierą w spełnianiu marzeń.
A co do wyprawy starszych kolegów z No.16, no cóż... trochę zazdrościmy i jesteśmy z nich dumni
– mówił Marcin Muras z łowickiej „16”.
Po seansie motocykliści zaprosili swoich gości do Pracowni na koncert zespołu Tajm
z Sochaczewa i pogaduchy okołomotocyklowe. Następnego dnia,
w niedzielę, już w mniejszym
gronie obejrzeli „najszybszy film
świata”, dokument „Jazda na
krawędzi”, odsłaniający kulisy
ulicznych wyścigów motocyklowych „Isle of Man TT Races” na
wyspie Man. W filmie wypowiadają się zarówno uczestnicy ekstremalnych wyścigów, jak i ich
bliscy.
Na zakończenie został wyświetlony dramat fabularny „Prawdziwa historia”, czyli opowieść
o nowozelandczyku, który pragnie swoim motocyklem wystartować w wyścigu na torach Bonneville. Pierwszy i ostatni film
domknęły klamrą wątek o spełnianiu marzeń.
aa

Robert Kubiak, uczeń II klasy Technikum Logistycznego szkoły
Blichowskiej, wziął udział 4 lutego centralnym etapie VIII Ogólnopolskiej
Olimpiady Logistycznej na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Zmierzył się on z blisko 60 uczniami z całej Polski. Poziom konkursu był
w tym roku bardzo wysoki. Towarzysząca mu nauczycielka Magdalena
Piechowska-Malińska powiedziała nam, że Robert jest pierwszym
uczniem w historii szkoły, który dotarł do finału olimpiady, uważa,
że mimo że jest dopiero w II klasie, ma spore szanse. Etap centralny
obejmował pisemne odpowiedzi, w formie opisowej na zadania
z zakresu logistyki. Wyniki konkursu będą znane 21 marca. tb
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Z sali sądowej
Sąd Rejonowy w Zgierzu | Proces byłego kandydata na burmistrza Głowna

Zamiast nagrań zajścia,
film z wycieczki do Lwowa
Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu toczy się nadal proces byłego kandydata na burmistrza Głowna Alberta Waśkiewicza,
jego syna Aleksego oraz kolegi siostrzeńca Marka Dudki, których oskarża się m.in. o utrudnianie czynności służbowych
policjantom. Na terminie 7 marca miały zostać odtworzone filmy z zapisem zajścia, nagrane na telefon Alberta Waśkiewicza.
Skończyło się jednak tylko na odsłuchaniu zarejestrowanych rozmów pomiędzy policjantami.
Przypomnijmy, że do scysji
pomiędzy kandydatem na burmistrza, jego rodziną i znajomymi syna a policjantami doszło
w nocy z 1 na 2 listopada 2014
roku na terenie posesji Waśkiewiczów. Zaczęło się od kontroli drogowej samochodu, w którym jechał Aleksy Waśkiewicz, Marek
Dudka oraz dwaj ich koledzy. Finałem zdarzenia było zatrzymanie czterech osób, w tym Alberta
Waśkiewicza, Aleksego Waśkiewicza i Marka Dudki. Oskarżeni
nie przyznają się do zarzucanych
im czynów. Wszyscy trzej wyrazili zgodę na ujawnienie ich danych
osobowych.
REKLAMA

Na telefonie
tylko wycieczka
Na rozprawie 7 marca odtworzone miały zostać najpierw nagrania z telefonu Alberta Waśkiewicza dokumentujące przebieg
zdarzeń, między innymi moment
odepchnięcia kandydata na burmistrza (oraz uderzenia w szyję)
przez policjantkę. Telefon został
odebrany Albertowi Waśkiewiczowi w dniu zdarzenia. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mieli uruchomić
telefon oraz zgrać znajdujące się
na nim nagrania wideo.
Okazało się jednak, że jedyny
materiał, jaki nagrano na płytę,

którą przekazano do sądu, przedstawiał... koncert zarejestrowany
podczas wycieczki do Lwowa.
Policjanci stwierdzili, że na telefonie nie ma żadnych nagrań związanych ze sprawą.
Dziwił się temu Albert Waśkiewicz i zapewniał, że nagrania były
robione. Sędzia Agnieszka Szeliga zasugerowała, aby w związku
z tym sam spróbował znaleźć wideo na telefonie. Problem w tym,
że aparat okazał się być rozładowany i nigdzie w sądzie nie udało się znaleźć do niego ładowarki.
Albert Waśkiewicz ma ją przynieść na kolejny termin rozprawy
i wówczas podejmie próbę odnalezienia filmów.
Co się zarejestrowało
Przed sądem odsłuchano za to
nagrania zarejestrowanych rozmów policjantów. Nagranie rozpoczyna się od zgłoszenia policjantki do dyżurnego Komisariatu
w Głownie, aby przysłał wsparcie,
bo Albert Waśkiewicz utrudnia
czynności policyjne w miejscu interwencji.
Dyżurny wzywa wsparcie
w postaci patrolu ze Strykowa.
Następnie słychać na nagraniu samego Alberta Waśkiewicza, który zgłasza, że został napadnięty
przez policjantów, że jest kandydatem na burmistrza. Jeden z policjantów także zgłasza, że Albert
Waśkiewicz podnosi kwestię swojego kandydowania oraz tego, że
zajście jest nagrywane. Jak wynika ze zgłoszenia kolejnego policjanta, ktoś rzuca się przed policyjne auto, żeby uniemożliwić
REKLAMA

mu wyjazd. Dyżurny mówi w odpowiedzi, że kandydowanie nic
nie znaczy, zapowiada przysłanie
wsparcia.
W jednej z kolejnych rozmów
słychać, jak policjantka zgłasza,
że Albert Waśkiewicz żąda przyjazdu na miejsce komendanta.
Ostrzega też, że zadzwoni po telewizję. Pytana przez dyżurnego,
co właściwie się stało, tłumaczy,
że patrolując ulice miasta, dostrzegła wraz z partnerem szybko jeżdżącą Toyotę. Następnie policjanci
udali się jej śladem, ale jej nie znaleźli. Pojechali na ul. Partyzantów
i po jakimś czasie pojawiła się tam
poszukiwana Toyota.
Znajdujące się w niej cztery
osoby miały nie chcieć się wylegitymować. Wkrótce na zewnątrz
wybiegł z domu Albert Waśkiewicz i inni członkowie jego rodziny. Policjantka zgłosiła też dyżurnemu, że w czasie interwencji
miał on jej splunąć w twarz.
Dyżurny dopytywał, czy policjanci znaleźli się na prywatnej
posesji Waśkiewiczów. Policjantka odpowiedziała, że nie ma widocznego ogrodzenia. Po jakimś
czasie zgłosiła, że policyjny samochód został zastawiony przez auto
rodziny i nie może wyjechać.
Dyżurny mówi jej, że być może
będą musieli zatrzymać osoby lub
użyć środków przymusu bezpośredniego. Funkcjonariuszka odpowiada mu, że na miejscu jest
sporo osób i czterech policjantów
może sobie nie poradzić.
Głowieński dyżurny zgłasza
się do dyżurnego w Zgierzu po
kolejne wsparcie. Na miejsce za-

dysponowane zostały dwa patrole, w tym jeden z Wydziału Ruchu
Drogowego. Dyżurny z Głowna tłumaczy jadącym na miejsce
policjantom, w jakim celu są wysyłani na miejsce, że mogło dojść
do znieważenia funkcjonariuszki,
że zaangażowany jest w to kandydat na burmistrza. Policjanci zastanawiają się, czy w związku ze
znieważeniem kandydowanie będzie w ogóle możliwe. Dyżurny
zauważa jednak, że w takim przypadku niezbędny jest wyrok sądu,
a że wybory są już 16 listopada,
to nic nie stanie na przeszkodzie
w kandydowaniu.
Albert Waśkiewicz
dzwoni na policję
Dalej słychać, jak na komisariat
w Głownie dzwoni sam Albert
Waśkiewicz. Mówi on dyżurnemu, że radiowóz wjechał na jego
posesję, gdzie policjanci czekali na jego syna. Mieli mu się kazać rozebrać się z bluzy i koszulki,
bardzo dokładnie przeszukiwali
samochód.
On sam wybiegł z domu i tłumaczył policjantce, że są na jego
terenie, a ona dobrze o tym wie,
bo wcześniej już 3 razy była tu
na różnych interwencjach. Funkcjonariuszka miała go popchnąć
i uderzyć, na co on ma świadków
i dokumentujące to nagrania.
Policjantka nie chciała mu także powiedzieć, na jakiej podstawie
prawnej doszło do całej interwencji. Albert Waśkiewicz przyznał
też, że zadzwonił po telewizję.
Dodaje, że oczekuje przeprosin
i uzna sprawę za zakończoną.

Nadmienia, że jego teren jest
ogrodzony, a policjantka już
3 razy wjeżdżała w przeszłości
na posesję. Mówi, że funkcjonariuszka „uparła się” na jego rodzinę. Twierdzi dalej, że jako kandydatowi na burmistrza przysługuje
mu immunitet. Zapowiada też,
że zgłosi do sądu zażalenie w trybie wyborczym na działania policji.
Dyżurny odpowiada, że kandydatowi nie przysługuje żaden
immunitet. Dodaje też, że blokując wyjazd, pozbawiono policjantów wolności. Albert Waśkiewicz
kończy rozmowę stwierdzeniem,
że „się nie dogadają” i dzwoni
po telewizję.
Następnie słychać rozmowy
dyżurnego z kolejnymi udającymi się na miejsce policjantami, ze
Zgierza. Przedstawia on pokrótce zaistniałą sytuację. Po pewnym czasie jeden z nowo przybyłych funkcjonariuszy zgłasza,
że obecne na miejscu osoby weszły do domu, ale nie powinno
to w jego opinii spowodować odstąpienia od czynności. Dyżurny
radzi mu, aby spróbowali negocjować, ale on osobiście nie jest
za wchodzeniem do środka na
siłę. Policjant z WRD zapowiada, że blokujący wyjazd radiowozu pojazd będzie trzeba zholować. Zapowiada też, że miejsce,
w którym stoi auto, zostanie nagrane kamerą, a sam pojazd zabezpieczony administracyjnie.
Po pewnym czasie funkcjonariusz zgłasza jednak, że holownik
nie będzie potrzebny, bo auto ma
zostać przestawione przez Alberta Waśkiewicza. Po chwili słychać na nagraniu, jak policjantka
zgłasza, że do komisariatu wiezione są trzy osoby, w tym trzy
zatrzymane „do przestępstwa”,
a jedna w celu ustalenia danych
osobowych, których nie chciała
podać.
To nie wszystko?
Po wysłuchaniu nagrania Albert Waśkiewicz stwierdził, że
dzwonił na policję trzy razy,
a zarejestrowano tylko dwa. Sąd
w związku z tym wystąpi do
KWP Łódź, aby sprawdzono, ile
razy tego dnia dzwoniono na policję z numeru Alberta Waśkiewicza. Jeśli były trzy telefony, to
wystąpi o nagranie także tego,
którego nie wysłuchano.
kl
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PEUGEOT Partner, 2002 rok,
tel. kom. 665-373-897.
RENAULT Clio, 2006 rok,
tel. kom. 667-514-783.
RENAULT Kangoo, 2002 rok,
tel. kom. 788-293-343.
RENAULT Mascot Doka, 3000 l
diesel, 2010 rok, z paką, VAT od faktury,
tel. kom. 600-428-743.
RENAULT Master, 2.8 diesel, 2000
rok, 7.000 zł, tel. kom. 663-766-561.
RENAULT Megane, 1,9 diesel,
2001 rok, tel. kom. 604-991-896.
RENAULT Megane Scenic, 1.5, DCI,
2005 rok, 8.900 zł, klimatyzacja,
(w rozliczeniu przyjmę tańszy),
tel. kom. 513-375-786.

samochodowe
kupno
Złomowanie Pojazdów –
zaświadczenia, auto-skup: uszkodzone,
rozbite, wyeksploatowane, Rząśno 13,
tel. kom. 602-123-360.
Autoskup: 1 zł za 1 kg, wszystkie,
tel. kom. 888-460-461.
Subiekt Nieborów Auto-kasacja,
sprzedaż części, tel. (46) 838-55-41.
Auto skup, całe i uszkodzone,
wszystkie marki, najlepsze ceny,
zadzwoń!, tel. kom. 604-191-186.
Kupię auta do 10.000 zł, również
uszkodzone, tel. kom. 662-031-656.
Kupię auto, całe lub uszkodzone,
tel. kom. 609-027-388.
Kupię każde auto,
tel. kom. 510-631-245.
Kupię każde auto, gotówka, najlepsze
ceny, odbiór natychmiastowy, sprawdź,
tel. kom. 501-032-036.
Kupię każde auto, niezależnie
od stanu, rocznika, przebiegu, wysokie
ceny, ogólna cena 1zł za 1kg, dzwoń,
a kupię, tel. kom. 537-667-709.
Kupię wszystkie auta,
tel. kom. 880-062-661.
Odkupię szkodę z OC/AC, do 3 lat
wstecz, tel. kom. 721-730-300.
Skup pojazdów samochodowych.
Zaświadczenia do WK. Sprzedaż
części, tel. kom. 605-695-882.
Skup powypadkowych, starych,
skorodowanych samochodów,
tel. kom. 512-476-760.

sprzedaż
AUDI A2, 2001 rok,
tel. kom. 788-293-343.
AUDI A3, 1.9 TDI, 2007 rok, grafit,
tel. kom. 796-201-606.
AUDI A4, benzyna/gaz, 1994 rok,
tel. kom. 730-330-840.
AUDI A4 TDI, kombi 120 KM,
2004 rok, tel. kom. 788-293-343.
AUDI A4, benzyna/gaz, 1998 rok,
automat, I właściciel,
tel. kom. 601-978-833.

Ciężarowy Mercedes Benz Atego
1018, 2006 rok, ład. 5.225 kg
(skrzynia), 32.000 km,
tel. kom. 607-303-314.
Cinquecento, 700,
tel. kom. 605-361-308.
CITROËN Berlingo,
tel. kom. 600-820-374.
DAEWOO Espero, 2.0, 1997 rok,
pierwszy właściciel, koła letnie,
tel. kom. 607-869-359.
DAEWOO Lanos, 1.6, 1998 rok,
tel. kom. 662-632-062, 660-809-324.
DAEWOO Tico, 1998 rok,
tel. kom. 691-270-855.
FIAT CC, 1995 rok,
tel. kom. 785-641-210.

FORD Galaxy, 1.9 TDI,
2002 rok, 7-osobowy (lub zamienię
na dostawczy), tel. kom. 604-529-656.
FORD Mondeo, kombi, 2007 rok,
tel. kom. 662-585-814.
FORD Mondeo, 2.0 TDI, 2002 rok,
kombi, srebrny, stan bdb., bogata
wersja, tel. kom. 509-619-695.

VOLVO V40, diesel, 2000 rok,
tel. kom. 505-365-689.
VOLVO XC70, 2002 rok,
tel. kom. 788-293-343.
VW Garbus, 1972 rok,
tel. kom. 604-529-656.

VW Golf IV, 1.4 16V, 1998 rok,
tel. kom. 601-419-747.

OPEL Omega BFL kombi, 2.5 D,
2002 rok, Comorade, automat, 110 KM,
full-opcja, tel. kom. 500-385-907.

SEAT Cordoba, 2006 rok,
tel. kom. 788-293-343.

VW Golf IV, 1.4 benzyna,
1999 rok, 3-drzwiowy, 4.500 zł,
tel. kom. 667-133-737.

MAZDA 3, 1.4, benzyna, 2004 rok,
tel. kom. 509-837-633.

OPEL Vectra, 2.0 DTI, 2001 rok,
srebrny, sedan, bogata wersja, tel. kom.
724-115-903.

MITSUBISHI Colt, 1.3i, 2007 rok,
tel. kom. 601-419-747.

VOLVO S40, 2.0 gaz, 1996 rok,
tel. kom. 530-352-279.

Seat Alhambra, 1.9 D, 2002 rok,
stan bdb., tel. kom. 664-173-486.

OPEL Signum, 3.0 diesel, bogate
wyposażenie, tel. kom. 788-677-845.

FIAT Panda, 1.1 benzyna+gaz,
2004 rok, tel. kom. 608-607-415.

VOLVO s 80, 2.0 t, benzyna+gaz,
tel. kom. 724-287-848.

OPEL Corsa, 2009 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 609-373-594.

HYUNDAI Santa Fe,
tel. kom. 502-221-091.

FIAT Panda, 2004 rok,
tel. kom. 512-088-422.

VOLVO C30, 2008 rok,
tel. kom. 788-293-343.

OPEL Corsa C, stan idealny,
tel. kom. 606-819-096.

FORD Transit, 1992 rok,
tel. kom. 792-931-678.

MERCEDES Benz E280 W211, 2006
rok, 3.0 diesel, automat, czarny metalik,
sprowadzony z Niemiec, bogate
wyposażenie, tel. kom. 692-601-689.

TOYOTA Yaris, 1.0, XII. 2004 rok,
salon, wyposażona,
tel. kom. 604-392-876.

RENAULT Scenic, 1.9 DTI, 2000 rok,
szary metalik, cena 5.500 zł
do negocjacji, tel. kom. 604-693-291,
po godz. 18:00.

OPEL Omega, 2.5 V6, benzyna/gaz,
2000 rok, full opcja, niedrogo,
tel. kom. 731-769-953.

MAZDA 6, 2.0 benzyna/gaz, 2004
rok, tel. kom. 603-624-879.

TOYOTA Yaris, 1.0, 2003 rok, 85.000
km, czerwony, Kocierzew,
tel. kom. 696-332-993.

SEAT Ibiza, 1.4, gaz, 1996 rok,
tel. kom. 798-504-228.
SEAT Ibiza, 2007 rok, stan idealny,
tel. kom. 606-819-096.
SEAT Leon, 1.6, 2010 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 509-392-251.
SEAT Toledo, 2000 rok,
tel. kom. 788-293-343.

OPEL Zafira, 1.8 benzyna, 2008 rok,
tel. kom. 667-944-080.

Seicento, 1.1, 2001 rok,
tel. kom. 885-616-368.

OPEL Zafira, 2.4 DTI, 2004 rok,
zielony metalik, tel. kom. 784-078-045.

SKODA Felicia, 1.3, gaz, 1997 rok,
tel. kom. 602-362-910.

OPEL Zafira, 1.8 benzyna/gaz,
2002 rok, klimatyzacja, ABS, ESP,
10.800 zł, tel. kom. 608-458-931.

Sprzedam, zamienię Star 1142,
1990, wywrot, tel. kom. 602-445-248.

OPEL Zafira, 2.0 DTI, 2003 rok,
sprowadzony, tel. kom. 696-886-742.

VW Golf 5, 2004 rok,
tel. kom. 788-293-343.

VW Golf, 1.9 TDI, 2003 rok, 325.000
km, kombi, tel. kom. 606-533-748,
po 15:00.
VW LT 28, 2.5 SDY, 1998 rok,
5.000 zł, tel. kom. 516-489-137.
VW Passat, diesel, 1996 rok,
tel. kom. 668-937-692.
VW Passat, 2006 rok,
tel. kom. 788-293-343.
VW Passat B6 kombi, 2006 rok,
super stan, wersja Highline – salon
Polska, udokumentowany przebieg,
książka serwisowa,
tel. kom. 602-201-923.

SUZUKI Swift, 2012 rok,
tel. kom. 788-293-343.

VW Passat CC, 2.0, 2012 rok, 65 tys.
km, benzyna, full opcja,
tel. kom. 724-287-848.

Tico benzyna, 1998 rok,
tel. kom. 728-703-445.

VW Passat kombi, 1.9 TDI, 1999 rok,
tel. kom. 695-449-341.

TOYOTA Auris, 1.33, 2013 rok, 7.000
km, 43.000 zł, tel. kom. 605-233-823.

VW Passat, 2.0 kombi, 2001 rok,
benzyna, opłacony,
tel. kom. 509-837-633.

FIAT Panda Van, 2006 rok,
tel. kom. 603-103-174.

NISSAN Almera, 1.4, 1996 rok,
tel. kom. 792-931-678.

FIAT Punto, 1.1 benzyna+gaz,
1995 rok, tel. kom. 513-360-083.

NISSAN Primera, 1.6 16V, gaz,
1999 rok, tel. kom. 793-604-247.

FIAT Punto II, 1.3 MultiJet, 2003 rok,
193.000 km, czarny, klimatyzacja, radio,
pełna elektryka, tel. kom. 536-833-547.

NISSAN Primera, 2.0 TD, 1997 rok,
tel. kom. 519-376-820.

PEUGEOT 206, 1.1, 2001 rok,
5-drzwiowy, niebieski metalik,
tel. kom. 513-375-786.

NISSAN Qashqai, 1.6 benzyna,
2009 rok, I-y właściciel, stan idealny,
tel. kom. 608-359-373.

PEUGEOT 206, 1.4, 2002 rok,
wyposażony, tel. kom. 604-392-876.

TOYOTA Avensis, kombi 2.0 D4D,
2008 rok, w oryginale, bez wypadkowy
(w rozliczeniu mogę przyjąć tańszy),
22.200 zł, tel. kom. 604-706-309.

NISSAN Tino, 2001 rok,
tel. kom. 788-293-343.

PEUGEOT 207, 1.4 benzyna/gaz,
2006 rok, srebrny metalik,
tel. kom. 516-489-137.

TOYOTA Avensis, 2.0, 2003 rok,
stan bdb, tel. kom. 501-515-543.

VW Passat, 1994 rok, kombi
Climatronik, 2000 zł, tel. kom.
604-104-847.

OPEL Agila, 2005 rok,
tel. kom. 601-419-747.

PEUGEOT 307, kombi, 2005 rok,
tel. kom. 788-293-343.

TOYOTA Corolla Verso, 2002 rok,
tel. kom. 517-117-246.

VW Polo, uszkodzony, betoniarka,
tel. kom. 504-507-730.

OPEL Agila, 2000 rok,
tel. kom. 609-135-417.

TOYOTA RAV4, 2.2, 2008/2009 rok,
tel. kom. 696-766-414.

VW Polo, 2003 rok, klima, 1.9 sdi,
tel. kom. 693-814-164

OPEL Astra, 2.0 Diesel, 1999 rok,
tel. kom. 530-576-074.

PEUGEOT 307, 1.4 HDI, 2006 rok,
150.000 km, klimatyzacja, oryginalny
lakier, stan rewelacyjny, w rozliczeniu
mogę przyjąć tańszy, 12.300 zł,
tel. kom. 604-706-309.

TOYOTA Yaris, 1.0, 2007 rok,
tel. kom. 609-246-646.

VW T4, 2.0 benzyna+gaz, 1997 rok,
tel. kom. 515-064-223.

OPEL Astra, 2001 rok,
tel. kom. 721-169-137.

PEUGEOT Expert, 2007 rok,
tel. kom. 788-293-343.

TOYOTA Yaris, 2003 rok, 5-drzwiowa,
tel. (42) 719-59-07.

VW Transporter Doka, 2.4 D,
1997 rok, tel. kom. 509-837-633.

FIAT Seicento, 900, 2000 rok, biały,
tel. kom. 692-801-173.
FIAT Seicento, 900, 2000 rok,
niebieski, tel. kom. 691-500-871.
FIAT Seicento, 900, benzyna/gaz,
2002 rok, tel. kom. 664-048-684.
FIAT Seicento, 2003 rok,
tel. kom. 691-666-967.
FIAT Seicento, 900, 1998 rok, biały,
tel. kom. 601-891-477, po 15.00.
FIAT Seicento, 1.1, 2001 rok, srebrny,
przód po kolizji, tel. kom. 691-610-713.
FIAT Seicento, 1100 i 900, 2002 rok,
wspomaganie, tel. kom. 604-392-876.
FIAT Uno, 1.0, 2000 rok,
tel. kom. 502-363-102.
FIAT Uno, 900, 2000 rok,
tel. kom. 668-434-902.
FORD Escort, 1.3, tanio,
tel. kom. 503-562-330.

AUDI A4, 1.9 TDI, 2005 rok, srebrny
metalik, kombi, tel. kom. 664-901-471.

FORD Fiesta, 1.4 TDCI, 2006 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 509-837-633.

CHEVROLET Aveo, 1.2, 2007 rok,
109.000 km, bezwypadkowy, atrakcyjna
cena, tel. kom. 604-706-309.

FORD Focus, 1.8 D, 2004 rok, bogate
wyposażenie, serwisowany, stan
idealny, tel. kom. 660-680-306.

PEUGEOT 206, 2002 rok, 3d,
tel. kom. 788-293-343.

VW Passat, 1.9 TDI, 1999 rok, kombi,
tel. kom. 509-837-633.

OPEL Astra III, 1.7 CDTI, 2005 rok,
kombi, tel. kom. 512-328-813.
OPEL Astra I, 1.6 benzyna+gaz,
1997 rok, kombi, tel. kom. 515-064-223.
OPEL Astra, 2008 rok, hatchback,
tel. kom. 668-751-098.
OPEL Combo Tur, 1.7 DI, 2004 rok,
tel. kom. 504-019-557.
OPEL Corsa, 1996 rok,
tel. kom. 666-867-927.
OPEL Corsa C, 1.7 DI Isuzu,
2002 rok, tel. kom. 888-017-894.
OPEL Corsa C, 2004 rok,
tel. kom. 601-419-747.

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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Żuk, tel. kom. 662-059-527.

inne
Naprawa automatycznych skrzyń
biegów „Piotr Michalak”,
tel. kom. 501-461-936.
LPG – serwis – montaż – diagnoza,
tel. kom. 600-148-628.
LPG, montaż, serwis, diagnoza,
tel. kom. 600-148-628.
Opony, felgi z Niemiec, hurtownia.
Najwększy skład w rejonie, mechanika.
Bratoszewice, ul. Łódzka 28, www.
opony-gaweda.pl, tel. (42) 719-63-08,
505-151-701.
Sprzedaż przyczepek
samochodowych, homologacja, różne
typy, www.phu-wimar.pl,
tel. kom. 608-171-821.

Kupię dużą, szeroką działkę pod
Łowiczem, tel. kom. 668-631-963.
Ziemię rolną powyżej 1 ha, przy
drodze Łowicz – Łyszkowice, kupię,
tel. kom. 888-431-443.

sprzedaż
Działka 4,6 ha w jednym kawałku,
uprawiana, 135x340 m, tanio, Łazin,
tel. kom. 501-020-993.
Siedlisko z ziemią lub bez, Bogoria
Górna 16, tel. kom. 606-461-953.
Sprzedam dom, stan surowy,
zamknięty, Łowicz ul. Grunwaldzka,
tel. kom. 795-410-608.
Działka budowlana 5100 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 795-410-608.

Atrakcyjna działka budowlana, 1,40
ha, częściowo zalesiona, Uchań Dolny
(przy zalewie i rzece Uchance),
tel. kom. 608-076-041, 602-246-827.
Mieszkanie 47 mkw., IV p.,
Dąbrowskiego, tel. kom. 500-136-658.
Działka rolna 1.21 ha, przy drodze
powiatowej, tel. kom. 733-174-264.
Sprzedam mieszkanie
„Pod Kurantem”, Głowno,
tel. kom. 796-990-820.
Dwupokojowe, 52 mkw., sprzedam
lub zamienię na kawalerkę,
tel. kom. 880-141-984.
Mieszkanie 48 mkw., po remoncie,
częściowo umeblowane,
tel. kom. 723-759-351.

Mieszkanie 3-pokojowe 53 mkw.,
os. Kopernika, Głowno,
tel. kom. 602-625-445.

Działka rekreacyjna z murowanym
domkiem po kapitalnym remoncie
w ROD „Niedźwiadek” w Niedźwiadzie,
tel. kom. 502-629-406.

Felgi stalowe, alufelgi różne,
tel. kom. 601-419-747.

Dom w Bełchowie, stan surowy
zamknięty, media, działka 600 mkw.,
dom 170mkw., tel. kom. 721-347-558.

Mieszkanie 60 mkw., Dąbrowskiego,
sprzedam lub zamienię na mniejsze,
tel. kom. 518-347-517.

Sprzedam opony z alufelgami,
kompletne 165/65R14,
tel. kom. 604-529-656.

Działka budowlana, 1.040 mkw., na
nowym osiedlu w Chąśnie,
tel. kom. 728-929-767.

Sprzedam działkę, 1.30 ha,
tel. kom. 882-177-513.

motorowe

Mieszkanie o powierzchni 39,5 mkw.,
2-pokoje, os. Noakowskiego,
tel. kom. 607-110-709.

Przyczepka samochodowa 2x4,
tel. kom. 502-163-313.

kupno
Stare motocykle, samochody, części,
tel. kom. 513-185-357.

Sprzedam działkę budowlaną, GórkiJastrzębia, 1.320 mkw.,
tel. kom. 695-814-300.

Kawalerka, parter,
tel. kom. 796-371-547.
Starzyńskiego, 40 mkw.,
tel. kom. 692-101-989.
Działka rolno-budowlana 1 ha,
Andrzejów Duranowski k./Sochaczewa,
tel. kom. 603-575-113.

Kupię stare motocykle,
tel. kom. 603-444-431.

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

sprzedaż

Mieszkanie 60 mkw., os. Bratkowice,
tel. kom. 661-333-735.

Dom z działką, tel. kom. 504-507-730,
514-734-737.

Mieszkanie 48 mkw., os.
Dąbrowskiego, IV piętro,
tel. kom. 694-750-724.

Sprzedam 2,22 ha, Psary,
tel. kom. 604-260-576.

Skuter Gilera Runner,
tel. kom. 697-436-224.
Skuter Benzhou, do remontu,
tel. kom. 518-495-526.
Motorower „Router” 2012 rok,
przebieg 1680 km,
tel. kom. 723-114-747.
Chopper poj. 150, 2005 rok,
Kawasaki Ninja 250, kurtki
motocyklowe skórzane,
tel. kom. 511-311-145.
Sprzedam Hondę ST1100,
tel. kom. 796-104-679.

Mieszkanie 3-pokojowe do remontu,
60 mkw., 175.000 zł, tel. kom. 600-248791, 668-599-646.
Działka budowlana, Zielkowice,
tel. kom. 602-504-924.
Mieszkanie, 75 mkw., Bolimowska,
tel. kom. 605-233-823.
Siedlisko, Dmosin,
tel. kom. 881-087-040.

garaże

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
3.100 mkw., Wrzeczko,
tel. kom. 889-860-102.

sprzedaż

Mieszkanie 32 mkw., Starzyńskiego,
IV p., tel. kom. 697-449-146.

Garaż, os. Szarych Szeregów,
tel. kom. 694-154-861.

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

Sprzedam garaż os. Bratkowice,
tel. kom. 662-967-762.

Sprzedam dom piętrowy, Katarzynów,
Łowicz, tel. kom. 509-209-105.

nieruchomości

Mieszkanie 60 mkw., IV piętro,
Głowno, Kopernika,
tel. kom. 668-836-710.

kupno
Kupie ziemię powyżej 1 hektara,
gotówka, tel. kom. 501-020-993.
Kupię mieszkanie, gotówka,
tel. kom. 501-020-993.
Kupię ziemię, gm. Łyszkowice
i okolice, tel. kom. 502-602-463.
Kupię 1,5-2 ha ziemi pod działalność
gosp., okol. Łowicza (z dobrym
dojazdem asfaltowym), tel. kom.
509-426-530.

REKLAMA

Mieszkanie w Łodzi 33 mkw.,
tel. kom. 608-116-097.

Pilnie! Mieszkanie, 52 mkw,
Kwiatowa, tel. kom. 505-041-810.
Działkę budowlaną 1.600 mkw.,
Kuźmy koło Dmosina, 70.000 zł
do negocjacji, tel. kom. 725-077-188.
Działka 0,7 ha, Piaski,
tel. kom. 881-250-330.
Dom, Nieborów,
tel. kom. 881-250-330.
Działki budowlane, 1.200 mkw.,
Mysłaków; łąka 3.600 mkw., MysłakówMaliń, tel. kom. 784-814-278.
Działka budowlana 981 mkw.,
z rozpoczętą budową (132 mkw),
atrakcyjne położenie, sprzedam,
tel. kom. 510-165-386.
Działki 3.100 i 3.400 mkw., Bielawy,
tel. kom. 664-041-140.
Sprzedam dom handlowy przy
ul. Zduńskiej, tel. kom. 606-818-288.
Sprzedam działkę leśną, 0.63 ha
w Otolicach, tel. kom. 788-941-669.

Dom i gospodarstwo rolne, 7,6 ha,
gm. Domaniewice,
tel. kom. 508-163-630.

Działka rolno-budowlana 3.000 mkw.
(rekreacyjna) + 1 ha rolnej, gmina
Dmosin, tel. kom. 604-871-975.

Działka budowlana, Nieborów,
tel. kom. 795-015-269, po 16:00.

Dom 293 mkw, stan surowy, otwarty,
działka 1900 mkw, wszystkie media,
Łowicz, ul. Grunwaldzka,
tel. kom. 501-932-818.

M-3, Zabrzeźnia, II piętro,
tel. kom. 602-445-248.
Działki budowlane w Głownie,
tel. kom. 606-414-222.

Budynek nadający się na magazyn
lub halę produkcyjną 1000 mkw,
tel. kom. 663-881-721.

Sprzedam działki budowlane
w Strzelcewie, tel. kom. 600-723-972.

Sprzedam siedlisko na działce 0,40
ha w Pacynie, tel. kom. 508-522-117.

Działka budowlano-rolna
z zabudowaniami w Głownie,
tel. kom. 501-280-825, 796-568-682.
Wypoczynek-3, rozkładana, dwójka,
fotel, tel. kom. 600-875-309.
Działka budowlana 88 arów,
na granicy Bednary-Sypień,
w całości lub na dwie mniejsze,
tel. kom. 694-804-682.
Dom na wsi w gminie Nieborów
o powierzchni 100 mkw., murowany
z budynkiem warsztatowym na działce
7.200 mkw., pilnie sprzedam,
tel. kom. 510-658-345.
Sprzedam ziemię 3,5 ha,
tel. kom. 502-539-686.
M-3, 39 mkw, os. Starzyńskiego,
po remoncie, tel. kom. 660-635-954.
Sprzedam 1 ha ziemi wraz
z zabudowaniami, Złaków Kościelny,
tel. (46) 838-79-25.
Działki, dobra lokalizacja przy
mediach 1 ha 13 ara; 1 ha 85 ara;
0,38 ara, blisko Głowna,
tel. kom. 509-707-063.
Mieszkanie, 60 mkw., parter,
Bratkowice, tel. kom. 509-838-542.
Dom w Łowiczu na działce 5070
mkw., tel. kom. 575-629-352.
Grunty rolne: 8 ha Joachimów Mogiły,
3,60 ha Arkadia, tel. kom. 601-372-369.
Sprzedam tanio mieszkanie 48 mkw.,
Łowicz, centrum, IV piętro,
tel. kom. 883-930-360.
Działka budowlana Nieborów,
niedaleko Pałacu 1513 mkw., woda,
prąd, tel. kom. 661-966-124.
Mieszkanie 75,5 mkw., cegła, II p.,
Szarych Szeregów,
tel. kom. 601-385-890.
Okazyjnie mieszkanie 60 mkw.,
cztery pokoje z kuchnią, czwarte piętro,
osiedle Sikorskiego,
tel. kom. 669-404-928.

Sprzedam M-4, tel. kom. 696-771-863.
Sprzedam M-2, 38 mkw., IV piętro, os.
Noakowskiego, tel. kom. 781-779-673.
Sprzedam lub wynajmę lokal na
Targowicy w Łowiczu, w głównej alejce,
w rzędzie z mięsem i drobiem,
tel. kom. 605-636-176.
Ziemia orna, 3.67 ha, Bobrowa,
tel. kom. 606-626-575.
Działka 5.000 mkw, Bobrowa,
tel. kom. 606-626-575.
Wyremontowane 51 mkw., III p.,
3-pokojowe, Reymonta,
tel. kom. 791-579-463.
Ziemia 1,35 ha, gm. Bolimów,
tel. kom. 604-991-896.
Bąków Górny, ziemia 2.21 ha,
z dojazdem, tel. kom. 792-620-178.

Sprzedam działkę 900 mkw.,
w Głownie, tel. kom. 601-814-018.
Dom z działką w stanie surowym
w Głownie, tel. kom. 601-814-018.
Sprzedam siedlisko,
tel. kom. 889-680-464.
Sprzedam siedlisko 1,5 ha, media,
dostęp do rzeki, gmina Dmosin,
tel. (46) 874-72-01.

Domek wyposażony z działką
dla 1 osoby, tel. kom. 509-853-390.
Wynajmę kawalerkę,
tel. kom. 690-196-366,
dzwonić po 18-tej.
Działka inwestycyjna 1,7 ha, przy
Poznańskiej. Produkcja, usługi,
magazyny, tel. kom. 666-049-802.

Do wynajęcia hale magazynowe,
185 mkw., 132 mkw., lokale pod
działalność gospodarczą, fitness
oraz garaż na warsztat samochodowy
lub mechaniczny, Głowno,
tel. kom. 516-180-211.
Wynajmę lokal 230 mkw., na gabinety
lekarskie lub przychodnię oraz lokale
pod działalność handlową, centrum
Głowna, tel. kom. 516-180-211.
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje,
os. Starzyńskiego, tel. kom. 697574-816, po 18.00.

Sprzedam mieszkanie, os. Kostka,
34 mkw, parter, po remoncie, cena do
negocjacji, tel. kom. 729-695-586.

Wynajmę samodzielny lokal 58 mkw.,
Kiernozia ul. Łowicka 11,
tel. kom. 601-662-929.

Sprzedam 3,91 ha ziemi, Kocierzew
Południowy, tel. kom. 661-677-914,
697-254-006.

Wyremontowane 51 mkw., III p.,
3-pokojowe, Reymonta,
tel. kom. 791-579-463.

Gospodarstwo rolne, 13 ha,
tel. (46) 837-05-04.

zamiana

Wynajmę pomieszczenie 40 mkw.,
na działalność usługową,
gospaodarczą, centrum Łowicz,
tel. kom. 512-088-422.
Wynajmę mieszkanie, 60 mkw.,
os. Konopnickiej, tel. kom. 505-336-114.

Działka budowlana, Klickiego,
tel. kom. 502-163-313.

Jęczmień jary, pszenica jara,
odczyszczone, po wymianie, Ostrów,
tel. kom. 794-226-261.

Dom z działką, k/Soboty,
tel. kom. 511-682-578.

Do wynajęcia lokal, osiedle
Sikorskiego, tel. kom. 793-177-433.

Sprzedam 2 działki, każda 3.200
mkw., Armii Krajowej, Strzelecka,
tel. kom. 664-924-889.

Poszukuję mieszkania w Łowiczu,
tel. kom. 697-234-044.

Działka 3 ha, wieś Zawady,
gm. Dmosin, tel. kom. 781-291-832.

Wynajmę wyposażone M-3, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 663-294-915.

Sprzedam 2,8 ha ziemi 5 i 6 klasa,
gmina Dmosin, tel. (46) 874-72-01.

Działka 3.500 mkw, ogrodzona,
Popów Głowieński, cena 40.000 zł,
tel. kom. 883-929-596, 669-479-295.

Sprzedam kawalerkę,
tel. kom. 509-038-645.

Do wynajęcia lokal 40 mkw.,
w Łowiczu, ul. Kozia 8, naprzeciwko
Media Expert, tel. kom. 798-461-910.

Kwatery, Głowno – Osiny,
tel. (46) 874-64-68.

Małżeństwu niepalącemu wynajmę
mieszkanie, Łowicz,
tel. kom. 604-362-195.

Działki budowlane, Otolice,
tel. kom. 512-490-910.

Mieszkanie do wynajęcia 40 mkw.,
os. Sikorskiego, tel. kom. 509-297-128.

Sprzedam łąkę 1,02 ha, Bielawy
naprzeciwko cmentarza,
tel. kom. 600-021-208.

Sprzedam działkę rekreacyjną, leśną
0,53 ha, Guźnia-Rydwan,
tel. kom. 726-456-611.

Atrakcyjnie położoną, ładną działkę
budowlaną w Zielkowicach tanio
sprzedam, tel. kom. 600-141-340.

Przyjmę w dzierżawę grunty rolne
w Bocheniu (bardzo dobre warunki),
tel. kom. 601-857-267.

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

wynajem

Pięknie położony dom z działką
w Głownie, tel. kom. 501-664-554.
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Las powierzchnia ha, gmina
Łyszkowice, tel. kom. 668-171-618.

Okazja! Sprzedam umeblowane 52
mkw., tel. kom. 728-314-893.

Sprzedam 2 sąsiadujące działki o
szer. 31 i 15 m szerokości, przy trasie
14, (5 km od Łowicza),
tel. kom. 793-707-234.
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Do wynajęcia kawalerka w Głownie,
tel. kom. 609-875-230.
Pokoje, Starzyńskiego,
tel. kom. 692-101-989.
Wynajmę mieszkanie, 51 mkw., III p.,
os. Tkaczew, tel. kom. 502-323-404.
Wynajmę lub sprzedam mieszkanie
3-pokojowe os. Konopnickiej,
tel. kom. 781-346-433, 886-035-141.
Wynajmę mieszkanie: 2 pokoje,
kuchnia, Starzyńskiego,
tel. kom. 793-609-653.

Zamienię mieszkanie komunalne 56
mkw w centrum Łowicza, na mniejsze,
też w centrum, tel. kom. 605-209-036.

kupno różne
Przyjmę gruz, glinę, ziemię,
tel. kom. 885-122-144.
Kupię betoniarkę,
tel. kom. 508-819-982.
Przyjmę ziemię, okolice Bielaw,
tel. kom. 690-951-587.
Kupię silnik od 2,2 kW do 3,5 kW,
1400 obrotów, tel. kom. 507-792-246,
dzwonić rano lub wieczorem.
Kupię topolę i inne,
tel. kom. 795-377-074.
Skup złomu, makulatury, tworzywa
sztuczne, folia, korzystne ceny,
możliwość odbioru,
tel. kom. 607-350-968, 731-639-870.

sprzedaż różne
Drewno opałowe, rozpałkowe.
Możliwy dowóz, tel. kom. 885-122-144.
Wyprzedaż płyt chodnikowych
w różnych wzorach i kolorach,
tel. kom. 531-467-981.
Drewno kominkowe, opałowe, suche,
tel. kom. 601-189-972.
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Sprzedam drewno kominkowe:
buk, brzoza, suche; rozpałkowe,
tel. kom. 501-658-261.
Drewno kominkowe i opałowe,
pelet drzewny, brykiet drzewny,
tel. kom. 504-010-550.
Płytki do obkładania pomników,
tel. kom. 531-467-981.
Brunatny węgiel czeski,węgiel
kamienny, miał, brykiet, ekogroszek,
tel. kom. 509-920-555.
Kręgi, pokrywy, przepusty,
tel. kom. 531-467-981.
Węgiel Ekogroszek z dostawą
i rozładunkiem, tel. (23) 661-10-13,
tel. kom. 789-333-677.

Tuja szmaragd 0,70 zł ,
tel. kom. 518-518-835.
Świerk żywopłotowy 4,40zł,
tel. kom. 602-491-013.
Orzechy włoskie– niełuskane,
tel. kom. 500-158-707.
Skrzynki plastikowe 15 kg, nowe,
używane, tel. kom. 500-385-907.
Sprzedam wózek i samochodzik
dziecięcy, tel. kom. 667-115-453.
Betoniarki: sprzedaż, remonty, części.
Rusztowania warszawskie,
tel. kom. 603-072-751.
Ścinki wełny na ocieplenie,
tel. kom. 505-949-957.

Płyty ozdobne na ścieżki ogrodowe,
palisady, tel. kom. 531-467-981.

Sok porzeczkowy 3 litry,
tel. kom. 606-839-085, po 18.00.

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

Silnik 11 kW, tel. kom. 600-730-553.

Suche drewno opałowe, kominkowe,
tel. kom. 667-566-961.

Sprzedam nowy komplet
wypoczynkowy, tel. kom. 609-150-111.
Silnik 10 kW, tel. kom. 511-862-710.

Sprzedaż drewna kominkowego,
tel. kom. 510-832-050.

Kafle na piec, tel. kom. 608-147-140.

Wózek paleciak,
tel. kom. 693-830-160.

Kompletny strój komunijny, łowicki
dla chłopca, tel. kom. 501-868-355.

Palety, suche z hali, Bielawy,
ul. Warszawska 1,
tel. kom. 602-630-920.

Chłodziarko-zamrażarkę
Polar60x55x185, stan bdb,
tel. kom. 509-299-676.

Dwa wełniaki łowickie,
tel. kom. 605-411-913.

Wilk do mielenia mięsa,
tel. kom. 668-954-781.

Palety 1x1,20 m,
tel. kom. 604-196-842.

Wiatrówka PCP Logun,
tel. kom. 502-042-547.

Namiot handlowy 3x6 m,
tel. kom. 604-196-842.

Maszyny szwalnicze, overlock,
stębnówka, dwuigłówka płaska
i drabinkowa, tel. kom. 605-920-882.

Stół pokojowy, 8 krzeseł, bordowe,
tel. kom. 660-027-671.

Maszyny masarskie,
tel. kom. 605-884-584.

Ślusarstwo, betoniarki, części,
naprawa. Rusztowania,
tel. kom. 510-124-700.

Stemple budowlane,
tel. kom. 511-679-231.

Duże akwarium,
tel. kom. 505-949-957.

Sprzedam piec c.o., duży 7 kW,
tel. kom. 606-519-851.

Butla (tlen, acetylen), palniki,
reduktory. Sprzedaż, naprawa, z
dojazdem, tel. kom. 602-366-564.

Sprzedam koryto aluminiowe 2.000 l,
tel. kom. 690-554-597.

Piec ekogroszek lub na części, nowy
zasobnik, ślimak, tel. kom. 502-323-040.
Łubianki drewniane nowe, plastikowe
używane, tel. kom. 792-902-783.
Segment, tel. kom. 790-782-005.
Saksofon tenorowy,
tel. kom. 665-602-821.
Krajzega, meble różne,
tel. kom. 881-250-330.

Sprzedam drewniany stół czereśnia
antyczna 100x160x400 + 8 krzeseł.
Stan perfekcyjny, polecam,
tel. kom. 605-539-240.
Pralka automatyczna Mastercook,
lodówka Amica 80’,
tel. kom. 799-493-034, Klewków.
Pnie topoli wykopane 12 szt.
oraz płot z płyt betonowych oddam,
Nowostawy Dolne gm. Dmosin,
tel. kom. 601-286-499.

Trzyczęściowy wózek dziecięcy, stan
bardzo dobry, tel. kom. 518-167-670.

Wyprzedaż: obrusy, pokrowce, stoły,
piecyki, zastawa stołowa, tel. (46) 83875-53, tel. kom. 501-747-392.

Karcher na ciepłą i zimną wodę,
profesjonalny, tel. kom. 601-272-521.

Sprzedam nowy strój łowicki
dla chłopca, tel. kom. 604-123-630.
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Kuchnia gaz., kanapa, przedpokój,
ławostół, ława, zamrażarka,
tel. kom. 607-212-130.

Zatrudnię kierowcę C+E, transport
międzynarodowy (PL-RO-PL), wyjazdy
tygodniowe, tel. kom. 793-500-433.

Zatrudnię kierowcę do rozwozu gazu
w butlach na terenie Głowna, wyjazd
z Łowicza, tel. kom. 600-237-175.

Sprzedam wózek dziecięcy,
tel. kom. 881-098-170.

Zatrudnię kierowcę C+E, transport
międzynarodowy, PL-DE-PL,
tel. kom. 504-879-432.

Zatrudnię technologa produkcji
do szwalni stroje kąpielowe, bielizna,
mile widziane doświadczenie ,
tel. kom. 602-457-089.

Wózek inwalidzki, 500-243-279.
Sprzedam rury używane o średnicy 6,
8, 9, 10, 12, 13 cm,
tel. kom. 503-818-177.

Zatrudnię do biura transportowego
i spedytora, wysokie zarobki, CV:
freshmar@wp.pl.

Sprzedam stęple, tel. (46) 838-64-73.

Zatrudnię murarzy, Stryków,
tel. kom. 603-872-901.

Drzewo opałowe z jabłoni, pocięte,
tel. kom. 606-819-096.

Szwaczki, chałupniczki – kurtka
męska, tel. kom. 516-593-442.

Sprzedam tanio: pieńki, korzenie
jabłoni, tel. kom. 606-819-096.

Zatrudnię pomocnika kucharza
(możliwość przyuczenia do zawodu),
Łowicz, tel. kom. 721-680-807.

Zbiornik na olej opałowy,
tel. kom. 668-403-654.
Rower męski Uniden holenderski,
260 zł, tel. kom. 696-886-742.
Carpigiani Tree BP 2xmix do lodów,
witryna cukiernicza przeszklona,
tel. kom. 517-160-370.
Sadzonki świerka srebrnego,
tel. kom. 517-160-370.
Huśtawki ogrodowe, akacjowe, stoły,
ławki, altanki, piaskownice, budy dla
psów, toalety, tel. kom. 502-981-959.

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia
pizzy (Łowicz), tel. kom. 724-207-537.
Zatrudnię kelnerkę (możliwość
przyuczenia do zawodu),
tel. kom. 724-207-537.
Zatrudnię mechanika
samochodowego lub do przyuczenia,
okolice Głowna, tel. kom. 601-529-002.
Przyjmę szwaczkę, stębnówka,
overlock, tel. kom. 508-079-213.

Topola, tel. kom. 667-038-879.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, w
ruchu krajowym, siedziba firmy: okolice
Sochaczewa, tel. kom. 728-923-607.

Segment młodzieżowy, mini ława,
dywany, krzesło obrotowe, drzwi,
tel. kom. 785-281-044.

Zatrudnię cukiernika oraz
sprzedawcę do sklepu spożywczego,
okolice Głowna, tel. kom. 509-877-081.

Spawarka transformatorowa z
urządzeniem rozruchowym
i prostownikiem, tel. kom. 662-059-527.

Zatrudnię kierowcę C+E, transport
międzynarodowy, wysokie zarobki,
tel. kom. 502-605-719.

Kierat, żniwiarkę, Fiat 126p,
tel. kom. 730-816-171.

Zatrudnię do pracy murarzy, tynkarzy
oraz do dociepleń,
tel. kom. 505-102-406.

Sprzedam betoniarkę 250 l, używana,
cena 1200 zł, tel. kom. 797-456-007.

praca
dam pracę
Przyjmę do pizzeri, na kuchnię oraz
pomoc kelnerki: praca w weekendy,
tel. kom. 781-418-082.
Poszukujemy pracowników na
stanowisko ogrodnik, przy urządzaniu
ogrodów, tel. kom. 603-385-191.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E
w transporcie międzynarodowym
i krajowym, tel. kom. 532-176-679.
Zatrudnimy ekspedientkę do
hurtowni hydraullicznej, Łowicz
Klickiego 7.
Przyjmę kierowcę do pizzerii,
tel. kom. 725-236-947.

Przyjmę do pizzerii kierowcę
weekendowo oraz pomoc kelnerki,
tel. kom. 725-236-956.
Zatrudnię kierowcę C+E,
transport międzynarodowy,
tel. kom. 506-137-392.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E kraj
lub zagranica, tel. kom. 601-303-251.

Zatrudnię krojczego(ą)
do szwalni dzianina-lycra,
tel. kom. 602-457-089.
Zatrudnię ślusarza z doświadczeniem
na MIG/TIG w Łowiczu,
tel. kom. 720-905-917.

Zatrudnię szwaczki (bielizna),
Głowno, tel. kom. 517-852-240.
Brukarza zatrudnię,
z doświadczeniem lub bez,
tel. kom. 667-837-817.

Zatrudnię kucharza/kucharkę,
kelnerkę. Restauracja Łowicz,
tel. kom. 504-198-299.

Zatrudnię młodą energiczną,
o zdolnościach manualnych do
szwalni na rygiel, może być do
przyuczenia, tel. kom. 602-457-089.

Zatrudnię kierowcę C+E na przerzuty,
kraj, tel. kom. 504-879-432.

Zatrudnię na stanowisko spedytor,
tel. kom. 517-115-462.

Pilnie zatrudnię kierowcę C+E, kraj,
tel. kom. 505-011-153.
Zatrudnię kierowcę C+E,
międzynarodówka, plandeki,
tel. kom. 537-180-085.

Przyjmę kierowcę kat. C+E,
w transporcie międzynarodowym,
tel. kom. 519-077-103.

Zatrudnię elektryka, pomocnika
elektryka, tel. kom. 508-382-347.

Zatrudnię szwaczkę, konfekcja,
Głowno, tel. kom. 509-571-801.

Zatrudnię 3 osoby do maszyny
tynkarskiej, tel. kom. 513-985-412.

Zatrudnię szwaczki, całorocznie,
rejestracja, tel. kom. 509-571-801.
Zatrudnię ślusarzy, spawaczy, Łowicz,
okolice, tel. kom. 793-065-376.
Zatrudnię lakiernika, Łowicz, okolice,
tel. kom. 793-065-376.
Zatrudnię do pracy biurowej
ze znajomością AutoCada, Łowicz,
okolice, tel. kom. 793-065-376.
Zatrudnię pracownika
w gospodarstwie rolnym przy
bydle mięsnym z możliwością
zakwaterowania i wyżywienia,
tel. kom. 607-613-259.

Przyjmę do pracy kelnerkę do Oberży
w Nieborowie, tel. kom. 501-608-061.

Zatrudnię spedytora
z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym,
tel. kom. 608-059-817, 606-457-050.

Zatrudnię osobę do serwisu opon
na stanowisko mechanik-wulkanizator,
Bratoszewice, tel. kom. 505-151-701.

Zatrudnię spedytora z
doświadczeniem, plandeki,
międzynarodówka,
CV na m.pikora@vp.pl.

Zatrudnię kierowcę C+E
z doświadczeniem w transporcie
międzynarodowym, chłodnie, dobra
stawka, tel. kom. 782-223-211.

Firma budowlana zatrudni
pracowników i brygady do ociepleń,
tel. kom. 512-192-366.

Zatrudnimy: spawaczy, ślusarzy,
tel. kom. 721-721-369, Miejsce
pracy: Piątek, Brzozów.

Zatrudnię lakiernika z
doświadczeniem, wiek do 45 lat,
tel. kom. 602-234-128.

Zatrudnię kierowcę kat. C, C+E,
również dorywczo, kraj, Łowicz,
tel. kom. 601-385-525.

Zatrudnię kierowcę C+E (transport
międzynarodowy), tel. kom. 608-059817, 606-457-050.

Zatrudnię kierowcę – kuriera, Stryków
DPD, tel. kom. 698-643-446.

Zatrudnię kierowcę C+E dorywczo
2-3 razy w tygodniu, po kraju,
tel. kom. 537-180-085.

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

Kierowcę C+E, transport krajowy,
załadunki, rozładunki,
tel. kom. 782-223-211.

Firma Kama24 sp.zoo zatrudni
kosztorysanta budowlanego ze
znajomością programu Norma Pro, CV
na adres rekrutacja@kama24.pl.

Zatrudnię projektanta/grafika
z doświadczeniem. Znajomość
programów: AutoCad/SolidWorks/
Inventor. CV na maila: rekbc@wp.pl.

Opiekun/ka osób starszych – legalna
praca w Niemczech i Anglii. Szybkie
wyjazdy, od stycznia wyższe składki
ZUS. Zadzwoń 797 169 375.

Zatrudnię spedytora, transport
międzynarodowy, wysokie
wynagrodzenie, sawtrans@wp.pl.
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Zatrudnię malarza do lakierni
proszkowej w Łowiczu,
tel. kom. 720-905-917.

Przyjmę pracownika do dociepleń,
tel. kom. 607-612-176.

Zatrudnię szwaczki,
tel. kom. 602-399-245.

Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 608-059-817.

Zatrudnię przedstawiciela
handlowego w branży gazowej,
tel. kom. 600-237-175.

Pomocnika na budowę,
tel. kom. 537-584-549.

Zatrudnię kierowcę C+E
w transporcie międzynarodowym
oraz krajowym, tel. kom. 668-853-912.
Zatrudnię kierowcę C+E.
Transport krajowy, międzynarodowy.
Umowa o pracę. Dobra, terminowa
płaca., tel. kom. 602-596-467.
Zatrudnię szwaczki na szycie bluzek
z dzianiny na stębnówkę
i overlock, tel. (42) 719-18-43,
tel. kom. 665-217-483.
Zatrudnię kierowcę C+E,
tel. kom. 505-845-686.
Firma Steven zatrudni osoby
do formowania, pakowania i szycia
skarpet, tel. kom. 785-480-508.

Zatrudnię murarzy,
tel. kom. 515-697-643.
Zatrudnię kierowcę na ciągnik
siodłowy, tel. kom. 606-289-088.
Zatrudnię glazurnika, gipsiarza,
tynkarza, tel. kom. 513-985-412.
Potrzebna osoba do lodziarni
w Głownie, mile widziana praktyka,
tel. kom. 509-345-234.
Przyjmę brukarzy z praktyką,
tel. kom. 508-286-519.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
chłodnia, kraj, załadunki w Łowiczu,
tel. kom. 602-132-675.
Przyjmę szwaczki, dzianina, Głowno,
tel. kom. 604-081-248.
Szukam Pana z Łowicza do pomocy
w handlu na rynku do 40 lat,
tel. kom. 601-523-534.
Firma zatrudni brukarzy
oraz pomocników brukarzy,
tel. kom. 789-116-316.
Zatrudnię pracowników
na budowę i operatora koparki,
tel. kom. 693-652-229.
Zatrudnię do dociepleń,
tel. kom. 600-917-292, 507-431-463.
Zatrudnię w gastronomii –
doświadczenie, mobilność, prawo jazdy
kat. B, tel. kom. 605-695-882.
Zatrudnię szwaczki, Łowicz,
tel. kom. 665-431-100.
Firma Panel-Serwis zatrudni panią
do sprzątania; Tesco Łowicz,
tel. kom. 605-176-977.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, na
terenie kraju, tel. kom. 506-140-681.

Firma Steven zatrudni osobę do
działu handlowego. Ofertę proszę
kierować na praca@steven.pl.

Zatrudnię kierowców kat.C+E w
transporcie międzynarodowym oraz
mechanika samochodów ciężarowych.
Praca w Sochaczewie, tel. kom.
600-346-932.

Murarza do klinkieru,
tel. kom. 603-444-431.

Przyjmę pracownika na dachy,
tel. kom. 502-238-334.
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Do cateringu w Głownie
i do Strykowa: kucharkę lub panią
na emeryturze,dania kuchni polskiej,
tel. kom. 507-507-358, 668-647-077.

Kierowanie budowami, ekspertyzy,
przeglądy techniczne, projekty
indywidualne, adaptacje,
tel. kom. 693-184-322.

Remonty, gładzie, malowanie,
ścianki gk. Docieplenia budynków,
poddaszy. Solidne, doświadczone
ekipy., tel. kom. 602-482-572.

Zatrudnię kierowców kat. B i C,
z okolic Głowna, Strykowa, powiatu
brzezińskiego oraz blacharzolakiernika, tel. kom. 605-097-071.

Bramy garażowe, wrota, drzwi,
tel. kom. 506-771-822.

Budowa domów, budynków
gospodarczych, przeróbki, rozbiórki itp.,
tel. kom. 785-333-971.

Przyjmę kierowcę na busa do 3,5 t.
Od zaraz, tel. kom. 609-046-805.
Firma dziewiarska w Łowiczu
zatrudni: szwaczkę i formowaczkę
do skarpet, tel. kom. 601-332-896.
Kierowca C+E, kraj, izoterma,
poniedziałek-piątek,
tel. kom. 500-333-660, Łowicz.

szukam pracy
Saksofonista, tel. kom. 692-101-989.
Podejmę pracę fizyczną,
tel. kom. 665-455-810.
Uczciwy bez nałogów, prawo jazdy
BT poszukuje pracy, Głowno i okolice,
tel. kom. 606-168-857.

usługi wideo
Wideofilmowanie DSLR Full HD,
DRON, fotografia. Promocje na rok
2016/2017, www.blysk-fotostudio.pl,
tel. kom. 889-148-555.
Cyfrowe wideofilmowanie,
fotografowanie, Blu-ray,
tel. (46) 837-94-85,
tel. kom. 608-484-079.
Wideofilmowanie HD, fotografowanie,
tanio, tel. kom. 606-852-557.
Www.studiokadr.cdx.pl.
Indywidualne filmowanie ślubów
i wesel www.videopiksel.pl,
tel. kom. 505-780-835.
Wideofilmowanie: Full HD, DVD, BluRay. Fotografia, tel. kom. 698-535-780.

remontowobudowlane
usługi
Wylewki agregatem; natrysk
ocieplenia pianą poliuretanową
poddaszy www.ocieplenie-domu.
pl, tel. kom. 531-402-222,
698-480-048.
Usługi remontowo-budowlane,
docieplenia poddaszy, elewacji,
tel. kom. 500-027-261.
Wylewki agregatem,
tel. kom. 509-038-623.
Wylewki betonowe,
tel. kom. 511-440-509.

Ogrodzenia, balustrady,
tel. kom. 506-771-822.
Malowanie, gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota. Tanio,
tel. kom. 668-181-142.
Profesjonalne układanie,
cyklinowanie z polerowaniem
parkietów, lakierowanie. Schody:
cyklinowanie, lakierowanie,
tel. kom. 607-090-260.

Betonowe wylewki agregatem,
tel. kom. 608-577– 428.
Wylewki agregatem zacierane
mechanicznie, tel. kom. 600-086-995.
Brukarstwo, tanio,
tel. kom. 503-976-505.

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

Malowanie, gładź, hydraulika,
tel. kom. 515-830-969.

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

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

Anteny: montaż, instalacje,
tel. kom. 601-306-566.

Wykonujemy ogrodzenia,
fundamenty, klinkiery, bloczki ozdobne,
siatki itp., tel. kom. 796-497-762.
Przystępne ceny: solidne, fachowe
docieplenia budynków, murowanie,
tynki, klinkier, wykończenia wnętrz
(glazura, terakota, gipsy, malowanie,
itp.)., tel. (46) 837-13-91,
tel. kom. 793-035-025.
Balustrady ze stali kwasoodpornej,
tel. kom. 724-605-762.

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

Podłogi drewniane, parkiety:
układanie, cyklinowanie,
polerowanie, lakierowanie,
olejowanie. Schody: renowacja.
Profesjonalnie, solidnie,
tel. kom. 733-552-113, 601-378-677.

Dachy, pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki,
tel. kom. 609-846-316.

Tynki tradycyjne, maszynowe;
docieplenia; remonty,
tel. kom. 607-343-357.

Sprzedam stemple budowlane,
tel. kom. 662-237-808.

Docieplanie budynków,
stropodachów granulatem
styropianowym; kondygnacja: 999 zł,
tel. kom. 602-570-424.

Tynki cementowo-wapienne plus
kwarcowe. Docieplenia budynków,
tel. kom. 692-157-417.

Układanie kostki brukowej,
ogrodzenia betonowe, panelowe,
tel. kom. 508-286-519.

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

Hydraulik, także awarie,
tel. kom. 733-788-522.
Hydraulika, tel. kom. 608-263-951.

Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 503-158-962.

Dachy,podbitki,przebudowy,budowa
domów, tel. kom. 691-044-210,
502-238-334.

Łazienki, kompleksowo,
tel. kom. 733-788-522.

Tynki, tel. kom. 575-661-940.

Budowa domów, budynków
gospodarczych, tel. kom. 783-117-546.

Granulat styropianu do ociepleń,
styrobetonu, wylewki,
tel. kom. 602-234-810.

Usługi koparko-ładowarką,
młotem hydraulicznym;
koparką gąsienicową,
tel. kom. 790-606-451.
Usługi koparko-ładowarką, roboty
ziemne, niwelacje gruntu, wykopy
pod fundamenty, szamba itp.,
tel. kom. 503-115-145.
Usługi minikoparką,
tel. kom. 697-725-830.
Brukarstwo,
tel. kom. 791-306-104.
Dachy – „Superdach”: niskie ceny,
solidne wykonanie,
tel. kom. 661-870-354.

Tynki maszynowe, wylewki, tanio,
solidnie, tel. kom. 604-144-668.
Układanie kostki brukowej, tanio,
tel. kom. 667-837-817.

Murowanie, tynkowanie, docieplenia.,
tel. kom. 505-225-425.

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

Klinkier, płoty, kominy,
tel. kom. 505-225-425.

Producent ogrodzeń: siatki, słupki,
bramy, balustrady, montaż,
tel. kom. 500-371-161.
Usługi remontowo-budowlane,
tel. kom. 532-115-111.

Usługi remontowo-wykończeniowe
„od A do Z”, docieplenia
budynków, poddaszy, tynki maszynowe,
cementowo-wapienne, gipsowe,
tel. kom. 885-459-698.

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

Układanie kostki brukowej,
granitowej, Jumby, ażury,
tel. kom. 723-743-361.

Malowanie, tapetowanie, gładź,
płyty k/g, glazura. Wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 608-685-867.
Docieplanie budynków, elewacje,
struktury– agregatem. Tanio, szybko,
solidnie, tel. kom. 607-612-176.
Kompleksowe remonty,
tel. kom. 511-568-525.
Łazienki od podstaw,
tel. kom. 533-076-850.
Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 880-542-743.

Usługi hydrauliczne oraz naprawy
drobne (udrażnianie rur),
tel. kom. 0604-245-722.

Tynki tradycyjne, mułkowane,
tel. kom. 725-668-616.

Bramy przesuwne, ogrodzenia, siatka
ogrodzeniowa, montaż, producent,
tel. kom. 503-572-046.

Usługi dekarskie, pokrycia,
konstrukcje, obróbki, podbitki,
tel. kom. 665-373-897.

Tanie ustawianie anten,
tel. kom. 728-188-127.

Instalacje, przeróbki elektryczne,
tel. kom. 509-838-364.

Tynki gipsowe z agregatu,
tel. kom. 603-452-605.

Tynki agregatem: gipsowe,
tradycyjne, wylewki; solidnie,
tel. kom. 531-496-795.

Usługi hydrauliczne, kompleksowo,
przeciski podziemne, przyłącza
wod.-kan., usługi koparko-ładowarką,
oczyszczanie przy domowe, również
jako podwykonawca,
tel. kom. 601-379-355.

Murowanie – docieplenia,
tel. kom. 725-668-616.

Wylewki agregatem, tel. kom.
668-327-588.

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

Usługi hydrauliczne wod.-kan.,
c.o., gaz Robert Skruczaj,
tel. kom. 509-928-302.

Klinkier (płoty, kominy),
tel. kom. 725-668-616.

Docieplenia budynków, tynki
cementowo-wapienne,
tel. kom. 575-308-275.

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

Usługi hydrauliczne,
tel. kom. 791-474-777.

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, wideo-domofony, RTVSat, komputerowe, bramonapędy,
alarmy, kamery, przeglądy, odbiory,
uprawnienia, VAT, el-arm@o2.pl,
tel. kom. 601-303-858.

Dachy od A do Z, papa, podbitki,
naprawy, tel. kom. 605-850-706.

Ogrodzenia, wiaty,
tel. kom. 606-303-471.

Montaż pokryć dachowych,
blachodachówka termozgrzewalna,
tel. kom. 730-124-020.
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Docieplenia, malowanie, elewacje,
tel. kom. 607-168-196.

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

Tynki, remonty, docieplenia, tanio,
tel. (46) 838-66-82.

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

Wycinka drzew, usługi podnośnikami
koszowymi 27-metrowymi,
tel. kom. 668-591-725.
Kamaz: przewóz piasku, żwiru, ziemi,
tel. kom. 601-630-882.
Pranie samochodów, dywanów,
tel. kom. 728-508-073.
Masz problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio,
tel. kom. 504-070-837.
Wycinka drzew,
tel. kom. 696-008-528.
Podnośnik koszowy, usuwanie
drzew., tel. kom. 696-049-953.
Przewóz towarów, rzeczy, auto
z windą, tel. kom. 502-026-691.
Transport wywrotką – piach, żwir,
ziemia, pospółka, podsypka itp.,
tel. kom. 503-115-145.
Cięcie drzew niebezpiecznych,
pielęgnacja zieleni i ogrodów,
tel. kom. 782-718-483.
Studnie głębinowe, wykonawstwo
pod klucz, tel. kom. 601-189-972.
Usługi koparko-ładowarką,
tel. kom. 726-005-701.
Usługi rębakiem, rozdrabnianie
gałęzi, przycinka drzew, tel. kom.
606-370-008.
Wycinka drzew niebezpiecznych,
tel. kom. 783-672-957.
Auto do ślubu, Jaguar,
tel. kom. 501-475-100.
Toczenie, ślusarstwo, spawanie,
naprawy, tel. kom. 698-052-917.
Kompleksowe sprzątanie
mieszkań i domów, mycie okien,
kostki brukowej i elewacji, tanio
i solidnie, dojazd gratis,
tel. kom. 661-554-217.

Vertal: żaluzje poziome, pionowe,
rolety materiałowe, antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692.

Usługi mini-koparką i wywrotką,
tel. kom. 508-175-031.

usługi inne

Spawanie konstrukcji stalowych,
tel. kom. 722-106-521.

Betoniarka, tel. kom. 532-454-047.

Przeprowadzki, transport,
tel. kom. 695-885-953.

Sala do 40 osób: imprezy
okolicznościowe, catering, Krakowska
13, tel. kom. 604-529-656.

Oddam ziemię z gruzem,
tel. kom. 501-515-543.

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

WC na działkę budowlaną,
tel. kom. 535-121-164.

Witko usługi krawieckie,
tel. kom. 796-781-764.

Sprzedam stemple budowlane,
tel. kom. 791-125-486.

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

sprzedaż
Piasek, ziemia ogrodowa, kruszywa,
beton kruszony. Usługi wywrotkami,
koparkami z młotem,
tel. kom. 723-975-482.
Sprzedaż łat i kontrłat,
tel. kom. 730-124-020.
Cegła biała, potrójna – 1 zł,
tel. kom. 723-938-111.

Producent siatki ogrodzeniowej,
tel. kom. 886-562-223.

Rozdrabnianie gałęzi rębakiem,
wycinka drzew i zakrzaczeń,
tel. kom. 667-732-751.

Tanie, nowe drzwi i okna oraz rolety,
tel. kom. 602-370-470.

Meble na wymiar, solidnie,
tel. kom. 602-808-217.

Sprzedam betoniarki 150, 200,
tel. kom. 691-736-552.

Wylewki maszynowe mixokret,
tel. kom. 517-032-915.

Sprzedam chodniki 80x280,
tel. kom. 691-736-552.

Usługi minikoparką,
tel. kom. 781-151-525.

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

Układanie kostki brukowej,
granitowej, tel. kom. 692-789-266.

Płyty chodnikowe, tel. (46) 838-66-82.

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

usługi
instalacyjne

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

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

Zespół muzyczny, wokalistka,
tel. kom. 606-677-371.

Kominki – budowa, montaż,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837-44-35,
tel. kom. 600-294-318.
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Usługi hydrauliczne, spawalnicze,
mechaniczne. Naprawy rozruszników,
hamulców, tel. (46) 837-86-79,
tel. kom. 506-891-289.

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

Dachy: naprawa, wymiana, podbitki,
tel. kom. 607-610-786.
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Transport 1.5 t, winda,
tel. kom. 664-013-145.
Okna: naprawa, regulacja,
tel. kom. 609-135-411.
Wypożyczę stół wiejski, nalewak
piwny, ławeczki, parasol, dowóz,
tel. kom. 889-994-992.

Rozliczę PIT, tel. kom. 665-752-680.

Sala, wynajem, imprezy
okolicznościowe, Nieborów, wolne
terminy, tel. kom. 605-695-882.
Bezpieczne kredyty na oświadczenia
bez BIK od 500 zł, Profi Credit,
tel. kom. 519-113-183.
Tartak obwoźny, spalinowy,
tel. kom. 510-988-154.
Tartak przewoźny elektrycznospalinowy, tel. kom. 512-907-059.
DJ: imprezy okolicznościowe,
najtaniej w branży,
tel. kom. 723-512-075.
Naprawa telewizorów, Łowicz,
Topolowa 19, tel. (46) 837-70-20,
tel. kom. 728-227-030.

matrymonialne
Www.singlovicz.pl.
Poznam normalną kobietę do 55 lat,
sms, tel. kom. 606-735-889.
Poznam fajną kobietę,
tel. kom. 695-975-023.
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Poznam atrakcyjną, normalną,
„30 lat”, 170 cm wzrostu,
wykształconą, niezależną,
z prawem jazdy, na poziomie,
poważnie myślącą o założeniu
rodziny, tel. kom. 603-162-994, Jarek.

Skup zbóż paszowych: pszenica
625zł, jęczmień 600zł, pszenżyto
565zł, Leśniczówka k/Soboty,
tel. kom. 505-406-917.
Kupię słomę, gm. Zduny,
tel. kom. 734-637-395.

nauka

hodowlane

Pomoc przy pisaniu
prac, sporządzaniu i opracowaniu
wyników ankiet itp., transkrypcja
nagrań, komputerowe przepisywanie
tekstów, tel. kom. 794-060-711.

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

Matematyka,
tel. kom. 791-802-482.
Hiszpański, francuski,
tel. kom. 509-852-532.
Język niemiecki, skutecznie,
tel. kom. 663-505-433.
Język angielski,
tel. kom. 663-684-178.
Język niemiecki,
tel. kom. 668-963-922.
Matematyka, tel. kom. 601-303-279.
Angielski korepetycje, egzamin
gimnazjalny, matura,
tel. kom. 793-567-040.
Matematyka, fizyka rozszerzona,
tel. kom. 883-942-255.
Język angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny,
tel. kom. 662-611-189.
Polski: korepetycje, prace, egzaminy,
matura. Fachowo,
tel. kom. 603-246-033.
Matematyka, tel. kom. 506-178-472.
Angielski, profesjonalnie,
tel. (46) 837-53-15.
Angielski, tel. kom. 515-459-141.
Angielski, Łowicz,
tel. kom. 604-461-803.
Niemiecki, tel. kom. 665-219-607.
Nauka Języka Angielskiego Jacek
Romanowski, tel. kom. 607-440-582.
Matematyka, tel. kom. 607-440-582.
Niemiecki korepetycje, tłumaczenia,
tel. kom. 693-833-062.
Angielski korepetycje, wszystkie
poziomy, tłumaczenia,
tel. kom. 693-833-062.

Skup cieląt, tel. kom. 723-030-903.
Kupię cielaki do dalszego chowu,
tel. kom. 609-562-159.

maszyny
Kupię dojarki Alfa Laval i maszyny
rolnicze, tel. kom. 605-055-227.
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.

Wysłodki niemelasowane
oraz Tofi z dowozem i rozładunkiem,
tel. (23) 661-10-13,
tel. kom. 789-333-677.
Otręby z melasą, z dowozem
i rozładunkiem ,
tel. (23) 661-10-13,
tel. kom. 789-333-677.
Nawozy – azotowe, fosforowe,
inne, z dowozem i rozładunkiem,
tel. (23) 661-10-13,
tel. kom. 789-333-677.
Melasa dla bydła 1.000 kg,
z dostawą i rozładunkiem,
tel. (23) 661-19-88,
tel. kom. 789-333-677.
Sprzedam pszenicę, Sierżniki,
tel. kom. 605-128-019.

Sprzedam słomę owsianą, okrągłe
bele, tel. kom. 508-132-773.

Kupię kombajn Anna w dobrym
stanie, tel. kom. 505-296-560.

Jęczmień, I zbiór; łubin słodki, żółty,
tel. kom. 693-538-499.
Słoma ze stodoły,
tel. kom. 600-068-542.
Sadzonka aronii,
tel. kom. 601-937-006.
Łubin żółty biały słodki, niebieski,
drewno opałowe, tel. kom. 601-937-006.

Kupię zboże paszowe, gotówka,
tel. kom. 693-157-117.

REKLAMA

Sianokiszonka, tel. kom. 603-741-484.
Siano kostka, żyto workowane,
tel. kom. 663-428-468.

Łubin żółty, szerokolistny, słodki,
tel. kom. 725-875-589.
Sprzedam bób,
tel. kom. 608-613-658.
Pszenica, pszenżyto, mieszanka.
Słoma (duże bele, kostka),
tel. kom. 888-448-146.
Jęczmień, pszenica, łubin słodki,
słoma w kostkach,
tel. kom. 508-500-108.
Sianokiszonka, tel. kom. 791-766-668.
Pszenżyto, tel. kom. 694-678-614.

Jęczmień jary Hajduczek, po
wymianie, tel. kom. 697-089-674,
603-749-680.
Pszenżyto, tel. kom. 693-341-481.
Sprzedam pszenicę jarą, jęczmień
jary, tel. (46) 838-46-40.
Płody rolne i zboże paszowe,
tel. kom. 668-478-617.
Sprzedam pszenicę jarą Katoda,
gluten 30, białko 14,5%,
tel. kom. 693-530-927.
Sprzedam łubin niebieski, słodki,
tel. kom. 609-134-639.
Sprzedam jęczmień,
tel. kom. 602-649-360.
Sprzedam ziarno kukurydzy,
tel. kom. 507-046-358.
Sprzedam sianokiszonkę, Marywil 10,
tel. kom. 508-157-179.

Ziemniaki jadalne i sadzeniaki,
tel. kom. 669-775-344.

Pszenica do siewu jara Arabella,
tel. kom. 669-622-714.

Każdego Bizona oraz ciągniki
rolnicze, mogą być do remontu,
tel. kom. 602-522-478.

Jęczmień jary z wymiany, żyto,
tel. kom. 691-730-169.

Sadzeniaki Denar,
tel. kom. 693-552-235.

Sprzedam pszenicę jarą,
tel. kom. 668-582-721.

Pszenżyto, tel. kom. 607-172-809,
po 17:00.

Sprzedam śrutę kukurydzianą,
tel. (46) 839-18-35,
tel. kom. 507-140-275.

Sprzedam nasiona faceli błękitnej,
zbiór 2015 rok, oczyszczona, 12 zł/kg,
Kiernozia, tel. kom. 609-684-738.

Jęczmień, pszenżyto,
tel. kom. 782-650-798.

Jęczmień jary. obornik od świń,
tel. kom. 784-566-635.

Pszenżyto, ziemniaki sadzeniaki,
tel. kom. 515-236-142.

Buraczek, marchewka, pietruszka,
tel. kom. 796-416-679.

Słoma (duże baloty, bardzo dobrze
zbite), Karsznice Duże,
tel. kom. 884-348-181.

Słoma, kostki, tel. kom. 604-349-007.

Jęczmień, pszenica,
tel. kom. 796-416-679.

płody rolne
Sadzeniaki ziemniaka,
zboża jare, kukurydza, trawy,
inne nasiona oferuje:
Firma Nasienna Granum,
Łowicz, Katarzynów 46,
tel. (46) 837-23-05,
dowóz od 1 tony.
Otręby: pszenne, jęczmienne
z dostawą i rozładunkiem,
tel. (23) 661-18-93,
tel. kom. 789-333-677.

Pszenica jara, kukurydza, śruta
kukurydziana, tel. kom. 609-502-147.
Sprzedam pszenżyto,
tel. kom. 508-079-639.

Łubin gorzki, tel. kom. 880-540-547.
Łubin wąskolistny 800 zł/t,
tel. kom. 692-434-273.
Mieszankę jarą, ok. 3 t.,
tel. kom. 604-424-243.
Pszenżyto, tel. kom. 509-495-738.
Łubin słodki, Stryków,
tel. kom. 608-388-800.
Pszenica jara do siewu, młynek
elektryczny, tel. kom. 502-633-591.
Sprzedam słomę, bele, ze stodoły,
tel. kom. 604-808-625.

Bób, tel. kom. 513-748-842.

Siano w kostkach,
tel. kom. 696-765-507.

Obornik bydlęcy,
tel. kom. 693-059-976.

Sprzedam groch i proso,
tel. kom. 882-051-485.

Owies, 60 zł/tona,
tel. kom. 510-454-972.

Jęczmień jary, 1,5 t, pszenicę,
Urzecze, tel. kom. 503-782-462.

inne

Sprzedam buraczek czerwony,
tel. kom. 699-913-337.

Sprzedam jęczmień siewny,
tel. kom. 603-944-503.

Żyto, pszenżyto,
tel. kom. 504-181-655.

Siano suche luzem i w kostkach,
tel. kom. 601-529-002.

Mieszanka, pszenżyto, jęczmień,
tel. kom. 601-851-421.

Sprzedam owies i jęczmień,
tel. kom. 794-052-667.

Pszenżyto, pszenica jara, mieszanka,
tel. kom. 608-263-951, Mysłaków 91.

Łubin żółty, pszenżyto jare,
tel. kom. 721-021-154.

Sprzedam 4 tony łubinu,
tel. kom. 603-919-750.

Owies Breton, jęczmień Skarb,
czyszczone, okolice Strykowa,
tel. kom. 603-877-390.

Pszenżyto, tel. kom. 662-585-814.
Słoma baloty, tel. kom. 739-592-991.

Sprzedam pszenicę jarą z pierwszego
siewu, tel. kom. 510-657-574.

Sprzedam siano i słomę w belach
120x120, tel. kom. 608-823-476.

Kupię prasę kostkującą:
Sipma Z-224, 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.

rolnicze –
sprzedaż

Kupię zboże paszowe gorszej jakości,
tel. kom. 697-677-530.

Sprzedam łubin żółty, słodki,
szerokolistny, wąski,
tel. kom. 514-642-411.

Sprzedam pszenicę, pszenżyto,
tel. kom. 889-680-464.

Pszenica jara, tel. kom. 692-916-507.

Sprzedam pszenżyto,
tel. kom. 515-122-403.

Kupię zboże paszowe,
tel. kom. 668-478-617.

Sprzedam pszenżyto, żyto,
tel. (46) 838-99-43, po 20:00.

Sprzedam żyto, słomę, siano,
tel. kom. 605-679-558.

Jęczmień Stratus, łubin wąskolistny,
słodki, tel. kom. 665-725-790.

Cebula drobna,
tel. kom. 694-567-258.

Kupię owies, tel. kom. 604-634-249.

Mieszanka, owies i pszenżyto,
tel. kom. 693-322-719.

Słomę jęczmienną, jęczmień, groch,
tel. kom. 726-390-515.

Sprzedam bób,
tel. kom. 886-649-933.

płody rolne

Zboże, tel. kom. 603-945-983.

Żyto, owies, mieszanka,
tel. kom. 692-121-669.

Pszenica jara „Nawra” po wymianie,
wysokie parametry,
tel. kom. 508-909-412.

Kupię zbiornik na mleko, 200-400 l,
na kółkach, tel. kom. 603-753-990.

Kupię zboże, tel. kom. 508-471-814.

Łubin słodki żółty Mister, siano
okrągłe bele, tel. kom. 507-892-376.

Sprzedaż zbóż jarych, hodowli
Strzelce, ceny zakładowe. Bielawy
Rynek 14, tel. kom. 607-189-155.

rolnicze – kupno

Kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 607-202-732.

Łubin biały, 2 t, tel. kom. 500-488-180.

Pszenica jara Monsun, do siewu,
tel. kom. 697-725-830.

Przyjmę ziemię w dzierżawę gmina
Bolimów, gmina Nowa Sucha,
tel. kom. 731-376-171.

Kupię każde zboże, odbiór własnym
transportem, tel. kom. 783-112-512.

Sprzedam bób Topbób,
tel. kom. 724-551-112.

Sprzedam łubin,
tel. kom. 504-350-641.

Kupię sadzarkę, ciągnik może być
uszkodzony, tel. kom. 509-929-263.

Siewnik poznaniak do remontu
(może być dziurawy zbiornik), C-360
do remontu, tel. kom. 664-981-618.

Ziemniaki paszowe,
tel. kom. 693-692-539.

Sprzedam pszenicę z pszenżytem,
tel. kom. 606-901-931.

Sprzedam jęczmień jary Ella,
tel. kom. 664-724-850.

Mały Massey Ferguson lub Ursus
(do remontu), tel. kom. 664-981-618.

Sianokiszonka i słoma w balotach,
tel. kom. 666-937-442.

Ziemniaki jadalne, Sierżniki,
tel. kom. 605-128-019.

Kupię talerzówkę, glebogryzarkę,
pług, tel. kom. 509-929-263.

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

Łubin gorzki, pszenica 0,5 tony,
Czatolin, tel. kom. 662-496-769.

Jęczmień, ok. 12 t.,
tel. kom. 697-289-514.

Pszenżyto, tel. kom. 507-785-230.
Pszenżyto, pszenica,
tel. kom. 662-776-424.
Sprzedam łubin żółty,
tel. kom. 508-499-104.
Łubin niebieski, słodki, wyczyszczony,
tel. kom. 505-406-917.
Słoma owsiana, kostki,
tel. kom. 665-489-174.
Sprzedam żyto, pszenżyto, pszenicę
jarą, tel. kom. 606-519-851.
Sadzonki aronii sprzedam,
tel. kom. 605-090-155.
Sprzedam owies Bingo, 6 ton,
tel. kom. 607-090-241.
Sprzedam mieszankę, pszenżyto,
tel. kom. 511-740-971.

Siano, baloty, tel. kom. 606-286-544.

Mieszankę, pszenżyto,
tel. kom. 531-931-054.

Sprzedam pszenżyto,
tel. kom. 728-256-065.

Sprzedam pszenżyto, Głowno,
tel. kom. 503-065-714.

Kukurydza, jęczmień, śruta,
tel. kom. 696-425-214.

Czosnek wiosenny,
tel. kom. 693-299-439.

Sprzedam pszenicę jarę,
tel. kom. 601-051-188.

Pszenica, pszenżyto,
tel. kom. 663-967-661.

Pszenica jara Bombona,
po wymianie, tel. kom. 721-651-609.

Pszenica jara, ozima,
tel. kom. 663-667-421.

Pszenica paszowa około 5 ton,
tel. kom. 519-150-311.

Łubin słodki, tel. kom. 880-263-930.

Sprzedam pszenicę jarą Tybalt,
tel. kom. 607-992-129.

Słoma, duże baloty,
tel. kom. 697-689-853.

Sprzedam owies do siewu Sławko,
tel. kom. 888-224-626.

Sprzedam pszenżyto 20 ton,
tel. kom. 693-269-621.

Sprzedam mieszankę zbożową owies
+ jęczmień, tel. kom. 691-235-046.

Sprzedam jęczmień jary do siewu,
tel. kom. 606-989-475.

Pszenica ozima, okolice Łyszkowic,
tel. kom. 665-437-013.

Owies Bingo, pierwszy odsiew
po centrali, tel. kom. 724-551-112.

Sprzedam pszenżyto jare do siewu,
tel. kom. 501-031-455.

Sprzedam łubin biały, słodki,
wąskolistny, tel. kom. 514-642-411.

Sprzedam buraczek i rzepę na pasze,
tel. kom. 880-177-805.

Sprzedam Saladerę,
tel. kom. 721-060-306.

Pszenżyto, mieszanka, słoma,
tel. kom. 607-628-561.
Łubin gorzki, tel. kom. 660-329-753.

Sprzedam pszenicę jarą, pszenżyto,
żyto, Bąków Górny 38,
tel. (46) 838-76-35, po 20-tej.

Łubin żółty, słodki Mister,
tel. kom. 782-647-730.

Sprzedam pszenicę, słomę
ze stodoły, tel. (46) 838-27-31.
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Sprzedam jęczmień jary Eunowa,
pszenica jara Tybald, łubin biały Zeus,
tel. kom. 606-939-170.
Sprzedam siano kostki, Rogóźno,
tel. kom. 883-962-922.
Sprzedam kapustę kiszoną,
tel. kom. 535-606-333.
Siano, sianokiszonka, słoma, Guźnia,
tel. kom. 663-513-400.

Jęczmień siewny,
tel. kom. 696-526-474.

Pszenżyto, Boczki,
tel. kom. 784-621-588.

Sprzedam 2 jałówki na ocieleniu,
tel. kom. 510-603-072.

Sprzedam kopaczkę elewatorową,
sadzarkę polską, tel. kom. 505-598-207.

Łubin gorzki, 80 zł,
tel. kom. 692-338-925.

Słoma baloty, tel. kom. 880-877-582.

Sprzedam jałówkę czarno-białą na
wycieleniu z pochodzeniem,
termin 4 kwietnia, tel. (24) 277-70-31.

Siewnik do kukurydzy, owijarka,
tel. kom. 739-592-991.

Pszenica jara Koksa,
tel. kom. 518-103-986.
Pszenica jara Koksa, Nawra,
tel. kom. 605-278-719.
Pszenżyto, tel. kom. 884-904-001.

Łubin niebieski, okolice Głowna,
tel. kom. 604-698-335.

Siano, tel. kom. 724-847-380.

Sprzedam pszenżyto jare, jęczmień
jary, tel. kom. 725-847-441.

Buraki pastewne,
tel. kom. 661-878-699.

Zboże: jęczmień 5 t, mieszanka
zbożowa (jęczmień, pszenica) 8 t,
owies, tel. kom. 792-320-050.

Pszenica jara Nawra I odsiew, okolice
Kiernozi, Sannik, tel. kom. 697-689-901.

Pszenżyto, pszenica ozima, jara
„Nawra”, Złaków, tel. kom. 507-659-615.
Sprzedam siano w kostkach,
tel. kom. 724-551-616.
Łubin wąskolistny, tel. (42) 719-60-22.
Słoma, siano, żyto, tel. (46) 838-59-74.

Pszenica jara do siewu,
tel. kom. 509-231-659.
Sprzedam owies,
tel. kom. 669-299-585.
Sprzedam 20 ton jęczmienia,
tel. (24) 277-23-17,
tel. kom. 668-402-201.

Sprzedam żyto, tel. kom. 514-392-397.

Ziemniaki Irga jadalne i paszowe,
tel. kom. 787-417-558.

Sprzedam łubin niebieski słodki;
jęczmień jary, tel. kom. 698-317-876.

Pszenżyto, 4 t, tel. kom. 662-327-477,
Skaratki 66.

Sprzedam pszenżyto jare do siewu,
tel. kom. 791-766-688.

Owies, tel. kom. 601-463-510,
po 16:00.

Kukurydza, ziarno,
tel. kom. 660-667-464.

Sprzedam siano w kostkach,
tel. kom. 502-498-184.

Sprzedam 200 kostek siana, 4 zł,
Mąkolice, tel. kom. 781-484-941.

Słoma ze stodoły i sianokiszonka
w balotach, tel. kom. 604-313-647.

Łubin słodki sprzedam, Arkadia,
tel. kom. 668-663-884.

Owies Bingo, tel. kom. 692-101-976.

Sprzedam sadzarkę do warzyw,
tel. kom. 515-730-218.
Łubin biały Zeus; owies,
tel. kom. 600-415-353.
Sprzedam łubin gorzki, Szczecin,
tel. kom. 667-992-118.
Łubin, tel. kom. 508-171-800.

Sprzedam siano, sianokiszonkę
w balotach, słomę w kostkach,
tel. kom. 511-536-205.
Sprzedam owies, jęczmień, łubin,
tel. kom. 506-103-998.
Sprzedam łubin,
tel. kom. 605-679-558.

Jałówka na wycieleniu,
tel. kom. 734-637-395.

Prasa kostkująca Z-224,
tel. kom. 609-400-417.
Wyciąg obornika, tanio,
tel. kom. 886-474-918.
Poznaniak, Bąk, Tur,
tel. kom. 530-930-104.

Jałówka na wycieleniu, termin:
08.04.2016, tel. kom. 533-193-758.

Łubin, tel. kom. 516-843-987.

Sprzedam młodą krowę na
wycieleniu, tel. kom. 661-907-680.

Glebogryzarka Wielorak, „poznaniak”,
tel. kom. 784-720-912.

Krowa po wycieleniu, duża,
tel. kom. 530-306-673.

Sprzedam prasę kostkującą do słony
Z224, tel. kom. 602-628-670.

Jałówka HF na wycieleniu, termin:
10.04.2016, tel. kom. 515-837-676.

Sprzedam schładzalnik do mleka
SM500, 520 l., firmy Krosno, pierwszy
właściciel, tel. kom. 602-628-670.

Sadzonki brzozy,
tel. kom. 606-208-568.
Sprzedam pszenicę jarą Nawra
do siewu, tel. kom. 668-481-344.
Sprzedam łubin zółty,
tel. kom. 509-704-349.
Pszenica „Nawra” po wymianie
ze Strzelec, tel. kom. 509-195-030.
Jęczmień, pszenica jara, pszenżyto,
tel. kom. 662-095-386.
Łubin gorzki, Głowno,
tel. kom. 668-852-130.

hodowlane

Jałówka na wycieleniu,
tel. kom. 660-934-882.
Jałówka wysokocielna, termin
początek kwietnia,
tel. kom. 663-690-060.
Cielaki, tel. kom. 722-256-213.
Jałówkę na wycieleniu, białoczerwoną, Strzelcew 11,
tel. kom. 661-363-405.

Sprzedam mieszalnik do pasz
o poj. 1 t, tel. kom. 602-628-670.
Sprzedam siewnik do kukurydzy,
pneumatyczny, firmy Agromat,
kraj, Kutno, tel. kom. 602-628-670.

Sprzedam siano w belach,
tel. kom. 784-691-275.
Owies siewny, czyszczony, okolice
Głowna, tel. kom. 662-018-566.

Jałówka hodowlana, wysokocielna,
wydajność 9.000, wycielenie koniec
marca, dojarka przewodowa Delaval,
basen samomyjący z odzyskiem ciepła,
przyczepa Pottimer Orkan,
tel. kom. 693-025-952.

Króliki, 30 zł/sztuka,
tel. kom. 510-165-371.

Sprzedam wagę do żywca, śrutownik
walcowy, tel. kom. 509-112-148.

Posiadam do sprzedania: 25 szt.
prosiąt, jałówkę cielną. Proszę o kontakt
pod numerem, tel. kom. 667-580-537,
668-647-077.

Rozdrabniacz – gałęziara 1,80,
siewka do nawozu Lejek, firmy Brzeg
2009r., tel. kom. 530-706-606.

Sprzedam młodą krowę mleczną
po wycieleniu, tel. kom. 724-847-380.

Sprzedam jałówki cielne, 2 sztuki,
tel. kom. 662-735-609.

Słoma w balotach,
tel. kom. 605-119-845.

Kaczki rosołowe,
tel. kom. 887-867-629.
Jałówka hodowlana, wycielenie
20.03, tel. kom. 604-948-641.

Rozsiewacz nawozu, Amazone,
tel. kom. 601-272-521.
Talerzówka Bomet 2,7 m; przyczepa
samozbierająca T055; suszarnia
podłogowa 10x5 m,
tel. kom. 508-309-423.

Klacz zimnokrwistą 9-miesięczną
i obornik koński, tel. kom. 723-046-340.

Sprzedam owies, pszenżyto, łubin,
tel. kom. 605-120-638.

Pszenica jara i ozima,
tel. kom. 691-089-873.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 607-376-264.

Sianokiszonka,
tel. kom. 500-336-162.

Siano, tel. kom. 510-974-278.
Sprzedam słomę, rozrzutnik 1-osiowy,
tel. (42) 719-60-14.
Sprzedam owies,
tel. (46) 838-25-79.
Pszenżyto, jęczmień,
tel. kom. 727-472-522.

Pszenżyto, 8 ton,
tel. kom. 795-285-021.

Jęczmień jary, owies, mieszanka z
odnowy do siewu,
tel. kom. 693-830-160.

Drobna cebula,
tel. kom. 783-815-725.

Sprzedam bób Bizon,
tel. kom. 787-714-185.

Sprzedam prosięta,
tel. kom. 510-158-246.
Krowy wysokocielne, stanówka ogier
zimnokrwisty, tel. kom. 721-819-250.
Źrebaki zimnokrwiste,
tel. kom. 781-222-125.
Trzy jałoszki 200-300 kg,
tel. kom. 502-768-905.
Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 697-657-407.
Sprzedam jałówki hodowlane,
2 sztuki, tel. kom. 500-803-757.

Pług 4-skibowy Unia Grudziądz,
agregat uprawowy Rau 2,80, siewka
Lejek, tel. (42) 719-63-66,
tel. kom. 514-518-658.
Ursus-4011, stan dobry,
tel. kom. 795-063-245.
Siewnik poznaniak,
tel. kom. 509-853-384.

Kombajn ziemniaczany Bolko,
sadzarkę, 2,5 t pszenżyta,
tel. kom. 519-716-665.
Rozrzutnik obornika 2-osiowy Czarna
Białostocka, oryginalne nadstawki do
kiszonek, ciągnik Masy Ferguson 3080,
w idealnym stanie,
tel. kom. 600-193-311.
Nowy Zetor 3320,
tel. kom. 514-116-816.
Ciągnik C-355 z turem lub bez,
tel. kom. 665-373-897.
Sprzedam dwukółkę do przewozu
zwierząt, zarejestrowaną,
tel. kom. 882-467-600.
Rozrzutnik 2-osiowy; roztrząsarkozgrabiarka 7-gwiaździsta,
tel. kom. 791-766-668.

Sadzarka do ziemniaków, kosiarka
rotacyjna czes., tel. kom. 695-727-596.

Sprzedam karuzelę do roztrząsania
siana, polska, na pasek,
tel. kom. 602-628-670.

maszyny

Gołębnik, klatkowaga do świń 150
kg, siewnik zbożowy robiony
z 1,5-konnego, tel. kom. 691-621-172.

Sprzedam wyciąg do obornika
liniowy z przekładnią główną i silnikiem,
tel. kom. 602-628-670.

Jałówki na wycieleniu,
tel. kom. 880-877-582.

Pługi Kverneland, zagonowe,
obrotowe, zabezpieczenia,
tel. kom. 601-272-521.

Siewnik zbożowy, 25 rurek,
3-metrowy, tel. kom. 505-233-518.

Kosiarka dyskowa Kuhn GMD-77,
2007 rok, tel. kom. 694-316-412.

Sprzedam jałówki na wycieleniu,
tel. (46) 838-20-34.

Sprzedam pszenicę jarą Koksa,
rozdrabniacz Jemioł z silnikiem,
tel. kom. 505-201-737.

Sprzedam przyczepę samozbierającą
Klass, tel. kom. 605-531-311.

Sprzedam dmuchawę do suszarni,
tel. kom. 602-628-670.

Byczki 150-200 kg,
tel. kom. 515-236-142.

Cieliczki hodowlane HF-a
3-6-tygodniowe. Import Niemcy,
tel. kom. 882-077-993.

MTZ-82, 16.000 zł; rozrzutnik
2-osiowy, 3.500 zł; siewnik, 1.800 zł,
tel. kom. 730-933-821.

Sadzarka do warzyw Bernardi,
2-rzędowa, karuzelowa, włoska, 9.000
zł, tel. kom. 503-642-542.

Jęczmień jary Antek, oczyszczony,
tel. kom. 512-799-479.

Sprzedam słomę okrągłe bele,
Łaźniki, tel. kom. 601-326-555.
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Sprzedam koła ogrodowe, wąskie
do C360, tel. kom. 602-628-670.

Prosiaki mięsne,
tel. kom. 696-565-452.

Łubin fioletowy, wąskolistny, słodki,
tel. kom. 664-157-305.
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Byczki Jersey, tel. kom. 603-781-887.

Łubin żółty słodki, słomę w kostkach,
Bobrowniki 90, tel. kom. 607-539-518.

Duże bele słomy ze stodoły, basen
320 litrów, tel. (46) 838-20-88.

Jęczmień jary, pszenżyto,
tel. kom. 692-365-635.

Jałówka Jersey, cielna,
tel. kom. 603-781-887.

Kombajn ziemniaczany Bolko,
tel. kom. 507-275-624.

Jałówki na wycieleniu, pod oceną,
tel. kom. 695-945-598.

Owies do siewu,
tel. kom. 739-592-991.

Łubin, tel. kom. 796-938-381.

Słoma pszenna, duże bele,
tel. kom. 692-365-635.

Sprzedam jałówki na wycieleniu,
Nieborów, tel. kom. 533-542-174.

Wyciąg obornika, linowy; dojarka
H-305, przyczepa zbierająca,
opryskiwacz Termit 400L,
tel. kom. 606-242-693.

Roczna jałówka mięsna,
tel. kom. 668-472-081.

Sprzedam słomę w dużych belach,
tel. kom. 515-898-664.

Pszenica paszowa,
tel. kom. 665-725-790.

Sprzedam krowę 4 lata, cielna koniec
marca, tel. kom. 506-110-802.

Sprzedam jałówki cielne,
tel. kom. 517-730-130.

Owies do siewu Sławko, jęczmień
jary Basic, pszenica jara Brawura,
tel. kom. 888-224-626.

Sprzedam pszenicę jarą Nawra,
Griwa, jęczmień jary Rodos,
tel. kom. 602-709-962.

Łubin słodki i kosiarka rotacyjna,
tel. kom. 509-217-640.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 661-113-607.

Słoma w balotach 8 zł,
tel. kom. 798-726-769.

Mieszanka, pszenica, pszenżyto,
owies, jęczmień, 60 zł + worki, powiat
sochaczewski, Henryków,
tel. kom. 797-961-591.

Drzewka wiśni, czereśni,
tel. kom. 698-649-532.
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Sprzedam zgrabiarko-przetrząsarkę
do siana 7, tel. kom. 602-628-670.

Prasa rolująca, walcowa Ferabolii,
rok 2007, tel. kom. 662-004-676.
Talerzówka Unia, 3,9 m. 2012 rok;
rozrzutnik 2-osiowy; glebogryzarka
międzyrzędowa do truskawek;
sadzarka do warzyw Krukowiak,
tel. kom. 733-193-968.
Pług zagonowy 4-skibowy Unia-Tur,
2005 rok, tel. kom. 665-437-013.
Sprzedam brony pięciopolowe,
tel. kom. 501-031-455.
Agregat siewny Amazone 3 m,
Skowroda Północna 29,
tel. kom. 784-743-138.
Pług 4-skibowy, pielnik do warzyw
wielorak, siewnik do nawozu lejowy,
dwukółka do zwierząt,
tel. kom. 691-270-829.
Oś przednia płaska do ciągników,
opony 12x4x24 -napęd przedni, 16,
10x15, tel. kom. 691-270-829.

Rozrzutnik Fortschritt po remoncie,
tel. kom. 607-168-196.

Sprzedam zbierającą T-72
lub zamienię na przyczepę,
tel. kom. 604-866-936.

Ursus 1014, agregat uprawowosiewny, pług 4-skibowy hydrauliczny,
tel. kom. 509-328-033.

Siewnik do buraków i kukurydzy,
maszt, części do Bizona,
tel. kom. 600-820-374.

Kombajn Bolko, 1990 rok,
tel. kom. 726-850-621.
Tur do ciągnika Case,
tel. kom. 601-272-521.
Prasa New Holland 841, lej
do nawozu (nowy), kabina C330,
C360 (blaszanka), tanio,
tel. kom. 663-452-501.
Ciągnik T25, 1984 rok, oryginalny
lakier, nie wymaga wkładów
finansowych, 9.600 zł,
tel. kom. 500-385-907.
Przyczepa HL-8011, ładowność 8.5 t,
tel. kom. 697-436-224.
Przyczepę 1-osiową, 3-stronny
wywrot, tel. kom. 697-436-224.
Sadzarkę, sortownik do ziemniaków,
tel. kom. 697-436-224.
Maszyny rolnicze i plandeki z reklam,
tel. kom. 697-677-530.
Sprzedam snopowiązałkę,
tel. kom. 505-630-293.
Kombajn Z-056, I właściciel,
garażowany, 1989 rok,
tel. kom. 601-978-833.
Ślęza sadownicza Pilmet,
mały kosz, tel. kom. 601-978-833.
Rozsiewacz nawozu, typ lejek,
tel. kom. 603-708-838.
Rozsiewacz do nawozu, redełka,
brony 5, tel. kom. 509-853-384.
Przyczepa wywrotka, 6-tonowa,
1990 rok, tel. kom. 504-181-655.
Sprzedam wycinacz do kiszonek
z rotorem, tel. kom. 785-456-159.
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Troll 350, wycinak do kiszonek,
most od widlaka,
tel. kom. 667-574-682.
Części używane do C-328, C-330,
C-360, C-380, C-355, MTZ, T-25
Władimirec, tel. kom. 880-353-819.
Stacja Kontroli Opryskiwaczy
– maszyny rolnicze, Chemfil, Dmosin,
tel. kom. 609-455-676.
Pług obrotowy Huard 4-skibowy,
tel. kom. 724-486-846.
Ursus 5314, z turem, 2001 rok,
sadzarkę do ziemniaków,
tel. kom. 502-384-747.
Prasa Sipma Z-224, 1998 rok,
tel. kom. 697-289-514.
Prasa Sipma Z-224/1, kostka,
tel. kom. 606-286-544.
Kombajn Anna Pionier 1998
rok, prasa Greenland, tel. kom.
660-172-279.
Siewnik poznaniak,
tel. kom. 664-981-618.
Zetor 6245, tel. kom. 512-138-995.
C-330, C-360, tel. kom. 690-899-100.
Betoniarka 250, siewnik poznaniak,
waga tonowa, beczka asenizacyjna
bez pompy 2.500 litrów,
tel. kom. 507-164-215.
Sprzedam opryskiwacz sadowniczy
Miteler 1.000 litrów,
tel. kom. 509-108-452.
Rozrzutnik 2-osiowy, 1997 rok,
stan dobry, tel. kom. 693-737-059.
Siewnik Poznaniak 2,7 m,
tel. kom. 664-748-795.
Sprzedam siewnik zbożowy
Kongskilde 3 m, 2013 rok, rębak
do gałęzi, włókę polową 6 metrów,
tel. kom. 661-914-343.
Sprzedam brony 5, pompę paliwa
Zetor, tel. kom. 793-841-496.
Traktor New Holland T50-60,
2014 rok z turem, pełne wyposażenie,
krajowy, tel. kom. 605-884-584.
Kosiarka czeska,
tel. kom. 721-169-137.
Siewnik poznaniak 3 m,
tel. kom. 514-518-658.
Sprzedam sadzarkę dwurzędową
chwytakową i kopaczkę do ziemniaków
z lemieszem do cebuli,
tel. kom. 600-435-492.
Sprzedam łuskarkę do bobu,
tel. kom. 504-206-547.
Sprzedam C-360, 1977 rok;
prasę kostkującą Z-224/1,
1994 rok; dojarkę 2-konwiową
Alfa, nową, nieużywaną,
tel. kom. 666-872-177 608-494-892.
Orkan 2, 1987 rok,
tel. kom. 664-292-452.
Rozsiewacz Motyl,
tel. kom. 503-518-297 wieczorem.
C-360, tel. kom. 661-993-686.
Rozrzutnik 2-osiowy,
tel. kom. 785-641-210.
Agregat uprawowy, 6 m, 5.000 zł,
tel. kom. 696-736-701.
Laweta, tel. kom. 603-945-983.
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Bizon ZO-56, 1989 rok, stan bdb.,
tel. kom. 887-870-427.

Atesty, przeglądy opryskiwaczy,
Łowicz, tel. kom. 608-684-292.

Opryskiwacz sadowniczy 1.000
litrów przystosowany do porzeczki,
3.200 zł, tel. kom. 601-286-499.

Sprzedam śrutownik, silnik 11 kW,
słomę w kostkach,
tel. kom. 516-955-490.

Rozsiewacz nawozu Amazone,
tel. kom. 691-202-286.

Ursus 3512, 2 przyczepy 4,5 tony,
tel. kom. 507-955-743.

Sprzedam Lodę,
tel. kom. 603-310-913.

Siewnik do kukurydzy Gaspardo,
bardzo dobry stan, glebogryzarka
włoska do truskawek, warzyw, Sanniki,
tel. kom. 604-404-514.

Sadzarka do porzeczek, siewnik
zbożowy 21 rurek,
tel. kom. 721-137-548.
Pług 3-skibowy obrotowy Rabewerk;
beczki asenizacyjne 3.000, 4.000,
5.000 l; ocynk, tel. kom. 600-428-743.
Wał Cambella; przyczepa
do przewozu koni; pompy do beczek
asenizacyjnych, naprawa,
tel. kom. 600-428-743.
Siewnik do kukurydzy Becker
Aeormat A, 4-rzędowy; zgrabiarka
Deutz Fahr, szer. 2.60,
tel. kom. 600-428-743.
Sprzedam pług 4-skibowy, stan bdb.,
tel. kom. 791-125-486.
Kombajn ziemniaczany Bolko,
rozrzutnik 1-osiowy,
tel. kom. 608-109-634.
Przyczepa-wywrotka,
tel. kom. 693-299-439.
Ciągniki rolnicze Fendt, John Deere,
Deutz Fahr, Valtra, Massey Feryguson,
prasy rolujące Claas, Welger,
John Deere, sprowadzone
z Niemiec, Jamno 88, Mróz,
tel. kom. 608-420-169 692-601-689.
Pługi obrotowe „Lemken” 3-skibowe,
na zabezpieczeniach; brona
wahadłowa Amazone 301,
1998 rok, sprowadzone z Niemiec,
tel. kom. 692-601-689.
Ładowacze czołowe do: Fendta,
Case, Deutz Fahr, New Holland,
Massey Fergusson, tel. kom.
608-420-169.
Ciągniki Fendt 309 C, 712, 714,
818 Jamno 88, tel. kom. 608-420-169
692-601-689.
Krokodyl oraz chwytak do bel
do Tura, tel. kom. 608-420-169.
Forschnit 323, 1989, 4x4, 100 KM,
tel. kom. 692-601-689.
Sadzarka do warzyw 2-rzędowa
Krukowiak, sortownik do ziemniaków,
łuskarka do bobu,
tel. kom. 605-591-610.
Sprzedam rozsiewacz Amazone,
poj. od 300 do 800 litrów,
tel. kom. 534-074-279.
Agregat uprawowy 2,1 m z tylnymi
wałkami doprawiającymi,
tel. kom. 693-769-894.

Siewnik poznaniak, pług 2-skibowy,
tel. kom. 667-988-983.

rolnicze – usługi

inne
Agrowłóknina z dostawą
do klienta, tel. kom. 693-177-813.

Transport maszyn rolniczych,
tanio, tel. kom. 665-734-042.

Obornik, dowóz,
tel. kom. 601-630-882.

Podsiew łąk siewnikiem firmy
Vredo, tel. kom. 660-330-597.

Sprzedam Tura do C-360,
tel. kom. 609-541-312.

PHU Agro Dmosin oferuje
w przystępnych cenach nawozy,
opał, baza GS,
tel. kom. 691-149-896.

Transport niskopodwoziówką,
tel. kom. 503-115-145.

Brony 5 i Kos, tel. kom. 518-103-986.

Sprzedam siewki do nawozu
i śrutownik, tel. kom. 604-570-267.

Używane opony do 330 sprzedam,
tel. kom. 665-147-486.

Kombajn ziemniaczany Bolko,
tel. kom. 664-968-279.

Sprzedam sadzarkę do warzyw,
tel. kom. 699-001-333.

Sprzedam plandekę 12x8,
tel. kom. 501-447-956, 500-041-377.

Agregat uprawowy 2,1 m, stan
idealny, przetrząsacz Fella, 1050 zł,
tel. kom. 783-752-379.

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

Ursus 4512, 1995 rok,
Ursus 4514, 1994 rok,
deszczownia o przekroju 63,
długości 280 m, motopompa
do deszczowni, tel. kom. 604-404-514.

Sprzedam glebogryzarkę firmy
Grudziądz, tel. kom. 668-074-900.
Łuskarki do bobu,
tel. kom. 668-479-883.
Sprzedam kombajn Bizon Super,
1987 rok, stan bdb,
tel. kom. 501-007-298.
Agregat uprawowy 3 m,
tel. kom. 609-316-663.
C-330M, rozrzutnik 2-osiowy, kabina
do C-330, tel. kom. 501-850-017.
C-360 lub zamienię na T-25,
tel. kom. 517-730-130.
Sprzedam przyczepę 6 ton,
tel. kom. 502-498-184.
Ładowacze czołowe tur do ciągnika
Ursus C-330, C-360, 3512, T-25.
Hydrauliczne lub na linkę,
tel. kom. 608-686-489.
Przyczepa wywrotka 6 t,
tel. kom. 664-485-229.
Ursus C-360 z dokumentami,
tel. kom. 506-020-661.
Kolumna kierownicza do C-360,
2 osie na dwukółki, tel. kom.
512-799-479.
Przyczepa sztywna,
tel. kom. 793-022-959.
Cyklop 2.600, tel. kom. 506-502-522.
Siewnik, dmuchawa zbożowa,
tel. kom. 692-101-989.
Kultywator 2,7 m grudziądzki,
grabiarka 7-gwiazdowa,
tel. kom. 791-966-446.
Części do Bizona,
tel. kom. 602-522-478.
Silosy lejowe i prasa New Holland,
tel. kom. 602-522-478.
Prasa kostka Sipma, 1998 rok,
stan bdb, cena do uzgodnienia,
tel. kom. 669-356-366.

Sprzedam przyczepę
samozbierającą, gniotownik Sipma,
kosiarkę rotacyjną,
tel. kom. 533-667-939.

Siewnik do kukurydzy, 6-rzędowy,
zgrabiarka „7”, orkan,
tel. kom. 609-313-912.

Sprzedam siewkę nawozu Lejek,
przetrząsacz-gwiazdowy obornika
bydlęcy, tel. kom. 694-779-853.

Beczka do ślęzy sadowniczej,
nowa, tel. kom. 506-188-515.

Naprawa ciągników, maszyn
rolniczych, sprzętu budowlanego,
samochodów ciężarowych,
tel. kom. 510-809-025.

Rozsiewacz nawozu Amazone 1 ton,
zgrabiarka Stoll 4,15 m,
tel. kom. 608-591-592.

Sprzedam przyczepę 8 ton,
wywrot po remoncie, koła 900/20,
1100/20, sadzarkę czeską, tel. kom.
784-933-357.

Sadzarka do warzyw, siewnik,
nadburty do rozrzutnika, siewka
nawozowa, przyczepka samochodowa,
tel. kom. 603-660-200.

Sadzarka czeska,
tel. kom. 796-938-381.
Sprzedam opryskiwacz
2.500 litrów, ciągany, stan bdb,
tel. kom. 662-032-997.
Dłużyca do przewozu słomy,
przyczepa D-47, tel. kom. 609-437-381.

Sprzedam ciągnik MTZ 80,
1992 rok, pług obrotowy
3-skibowy Kuhn Varimaster
120 ładowacz, cyklop,
rozrzutnik 3,5 tony, kultywator
2,8, przetrząsarka 2 karuzelowa,
tel. kom. 888-692-694.
Sadzarka czeska,
tel. kom. 668-020-288.

Ciągnik T-25, 1988 rok,
tel. kom. 607-902-516.
Obciążniki do C-360, C-330, C-912,
przód-tył, komplety,
tel. kom. 693-830-160.
Rozrzutnik obornika Fortschritt
oraz wszystkie części nowe i używane,
tel. kom. 693-830-160.
Sprzedam dwukółkę do zwierząt,
siewka Kos, śrutownik na kamienie,
tel. kom. 662-641-718.
Przyczepa wywrotka D732,
koła 825/20, stan bdb,
tel. kom. 662-059-527.
Siewnik poznaniak,
tel. (42) 719-72-65.
Nową oponę do C-330
Kormoran, pług 3, Stryków,
tel. kom. 601-738-342.
Prasa zwijająca Warfama,
2008 rok, stan bdb, sortownik do
ziemniaków, sadzarka polska, tel. kom.
508-433-406.
Ciągnik C-360, tel. kom.
607-148-323.
Sprzedam ładowacz do obornika
+ łycha, zaczepiany z tyłu do traktora,
zwalniany za pomocą linki,
tel. kom. 784-955-323 po 15:00.

Schładzalnik do mleka 400 l,
tel. kom. 669-773-567.
Sprzedam gnojowicę. Możliwość
dowozu, tel. kom. 504-561-585.
Schładzalnik 800-litrowy,
tel. kom. 604-948-641.
Sprzedam dużą ilość obornika
od świni z możliwością załadunku,
tel. kom. 692-292-969.

Siew zbóż agregatem
uprawowo-siewnym.
Agregat graczkowy z wałem
Crosskill lub talerzowy z wałem
Packera. Siewnik z zaprawiarką
ziarna 140 zł/ha. Orka, uprawa.
FVAT, tel. kom. 606-294-284.
Zrobię bramy do stodoły, garażu,
obory oraz ogrodzenia,
tel. kom. 505-928-735.

Opony 12.0-18, 4 sztuki, 10.5/80-18,
2 sztuki, tel. kom. 502-363-102.

zwierzęta

Tunel foliowy 30x7x3,5,
tel. kom. 696-765-507.

sprzedaż

Siłownik obrotu cyklopu,
słupica pługa 2-3 skiby, dyszel
rozrzutnika obornika, próbnik
ustawień ciśnienia wtryskiwaczy,
tawotnica nożna,
tel. kom. 502-772-976.

Dwie klacze huculskie, gniado-karosrokate po matkach biorących udział
w dotacji unijnej, tel. kom. 696-508-068.

Jaja wiejskie, tel. kom. 665-159-353.

Owczarki niemieckie, szczeniaki,
krótkowłose, tel. kom. 693-138-330.

Obornik, tel. kom. 781-779-674.
Sprzedam dojarkę Alfa 2-konwiową,
tel. kom. 602-628-670.
Skrzyniopalety drewniane, używane,
tel. kom. 608-388-800.
Sprzedam obornik bydlęcy,
tel. kom. 699-263-704.

Sprzedam ciągnik Zetor 25, sprawny,
tel. kom. 660-294-413, 795-377-963.

Bryczki i karoce, wózek
do przewozu koni,
tel. kom. 514-120-243.

Przyczepa 6 t., sztywna, brak
dokumentów, 4.000zł, przyczepa
6 t., po generalnej odbudowie,
zarejestrowana, 606-357-786.

Usługi rolnicze, orka, uprawa, siew,
transport i nawożenie gnojowicą
i obornikiem, tel. kom. 728-890-565.

Wykonuję kosiarki sadownicze,
sprężarki, tel. kom. 513-666-808.

Zamienię obornik na siano
lub zboże, tel. kom. 691-666-967.

Ciągnik Ursus U-902, 1982 rok,
tanio, tel. kom. 663-591-339.

Bielenie budynków inwentarskich,
dezynfekcja, tel. kom. 663-452-727.

Basen 600 l, tel. kom. 889-680-464.

Sprzedam C-360, zarejestrowany,
tanio, tel. kom. 787-167-416.

Rozrzutnik 2-osiowy,
tel. kom. 603-592-345.

Rozliczenia VAT rolników,
tel. kom. 508-191-628.

Sprzedam opony do C-360,
używane, Opryskiwacz
400 litrów 12 m, siewka Lejek,
wialnia do zboża,
tel. kom. 602-442-867.

Owczarek niemiecki, suka, 2,5 roku,
odstąpię, tel. kom. 783-662-956.

Szczeniaki owczarka długowłose,
tel. kom. 501-510-134.
Kozła, tel. kom. 514-323-077.
Oddam suczki, kundelki
4-miesięczne,
tel. kom. 512-280-178.
Sprzedam Shih-tzu,
tel. kom. 697-633-936.
Sznaucery miniaturki,
tel. kom. 724-029-633.
Wyżły myśliwskie,
tel. kom. 605-884-584.
Dwa owczarki długowłose,
agresywne, tel. kom. 886-559-176.
Pasze dla królików,
tel. kom. 666-049-802.

Obornik bydlęcy,
tel. kom. 504-215-707.

Sprzedam kozę 1-roczną,
tel. kom. 534-711-250.

Obornik kurzy, Jackowice,
tel. kom. 609-468-158.

Sprzedam kozy kolczykowane, gęsi,
tel. kom. 601-141-164.

Sprzedam obornik,
tel. kom. 608-691-072.

Szczenięta cocel-spaniel,
tel. kom. 668-171-618.

Ciągnik MTZ82, 1979 rok,
tel. (46) 838-74-46.

Sprzedam obornik koński,
tel. kom. 698-737-980.

Oddam kotki, tel. kom. 505-866-202.

Ślęza sadownicza duży kosz,
tel. kom. 506-188-515.

Silos na zboże 5 ton,
tel. (46) 838-74-46.

Przyczepa samozbierająca
do sianokiszonki Class, 4-tonowa,
przetrząsarka karuzelowa PZ
dwugwiazdowa, tel. kom. 668-347-212.

inne
Sprzedam kury, 513-981-547.

nr 10

www.lowiczanin.info

10 marca 2016

41

Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
 Informacja PKP (ogólnokrajowa)

22-194-36

 Informacja PKS (całodobowa)

46-837-38-13

 Krajowe Biuro Numerów 118-913
 Międzynarodowe Biuro Numerów

118-912
 Rozmowy krajowe – zamawianie
19050 (koszt 1,07 zł z VAT)
 Rozmowy międzynarodowe – zamawianie 19051 (koszt 1,07 zł z VAT)
 Awarie tel. stacjonarnych – zgłoszenia:
801 505 505
 Biuro zleceń 19497 (zamawianie budzenia, przypominanie o terminie załatwienia
sprawy, przekazywanie życzeń itp.).

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 46 837-4358, 46-837-32-38, sekretariat 46-837-80-28
 ZUS 46-830-17-12
 Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św.
Floriana 7, tel. 46-837-66-92, 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.46-837-37-07
 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
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Łodzi 9287; 42 664-14-09,
42 664-14-10, 26 144-44-05

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.
Rekolekcje Wielkopostne: 13-15 marca.
 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, lodowisko
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;
 Lodowisko „Biały Orlik” przy ul. Bolimowskiej 15/19 w Łowiczu; czynne:
w godz. 12.00-20.00,
 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 ul. Stary Rynek 5/7,
czynne codziennie oprócz poniedziałków
godz. 10.00-16.00; nieczynne w Wielką
Sobotę i Niedzielę Wielkanocną (26 i 27
marca 2016); czynne w Poniedziałek Wielkanocny w godz. 11.00-16.00. Wstęp: bilet
normalny 10 zł, bilet ulgowy 6 zł. Wstęp
bezpłatny na wystawy stałe - wtorek.
 „Sztuka Baroku” – wystawa rzemiosła
artystycznego (meble, tkaniny, szkło,
porcelana), malarstwa i rzeźby; Kaplica św.
Boromeusza w Muzeum w Łowiczu.
 „Historia miasta i regionu” – wystawa
zabytków archeologicznych, militariów,
portretów trumiennych, pamiątek powstańczych, gabinet kolekcjonera; Muzeum w
Łowiczu.
 „Etnografia Księstwa Łowickiego”
– wystawa strojów ludowych, wycinanek,
rzeźby, ceramiki, tkanin i eksponatów z dziedziny papiero-plastyki; 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;
Muzeum w Łowiczu; wstęp 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.
 Skansen w Maurzycach – od 1 listopada do 31 marca zwiedzanie obiektów tylko
z zewnątrz, obowiązuje bilet spacerowy 3 zł.
 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.
 Pałac, oranżeria, wystawa Majoliki

w Nieborowie – do końca lutego 2016 roku
nieczynne. Od 1 marca do 30 kwietnia czynne: wtorek – niedziela w godz. 10.00-6.00
(Niedziela Wielkanocna – zamknięte dla
zwiedzających; Poniedziałek Wielkanocny
– otwarte dla zwiedzających w godz. 10.0016.00); wtorek – wstęp wolny
 Park w Nieborowie i Arkadii – czynne
codziennie od 10.00 do zmroku, wstęp
wolny. Od 1 marca – 30 kwietnia kasy czynne: środa – niedziela w godz. 10.00-16.00
(Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny – wstęp wolny, godz. 10.00-16.00);
wtorek – wstęp wolny. Świątynia Diany w
Arkadii czynna od 15 kwietnia.
 Muzeum Motoryzacji – czynne: pt., sb.,
ndz. w godz. 10.00-1800, w innych terminach 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 czynne pon.-pt. w godz. 9.00-17.00,
ndz. i święta w godz. 12.00-17.00. Sromów 11,
gm. Kocierzew; 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.
 „Metafory bycia” – wystawa fotografii
łowickiego artysty fotografika Jerzego
Boreckiego; czynna do 13 marca. Muzeum
w Łowiczu, Stary Rynek 5/7.
 „Zapisani na szkle” – wystawa unikalnych zdjęć Księżaków sprzed 100 lat,
pochodzących z prywatnej kolekcji artysty
malarza Jerzego Dołhania. Ekspozycja Foto
Art Galeria, ul. Zduńska 34 w Łowiczu.
 Galeria Przechodnia – wystawa prac
Sylvii i Barta Pogodów, wykonanych
podczas ich podróży do Japonii; czynna
codziennie na ogrodzeniu Przedszkola Integracyjnego nr 10, Łowicz, ul. Księżacka 26.
 „Moje podróże” – wystawa malarstwa
Renaty Wojnarowicz; Pałac w Sannikach
ul. Warszawska 142.
 „Moje ulubione zabawy zimowe” –
wystawka zimowa, m.in. najpiękniejszych
prac plastycznych wykonanych przez dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Kiernozi
nagrodzone w konkursie plastycznym roku
2015r., Gminna Biblioteka Publiczna
w Kiernozi, ul. Sobocka 1; czynna: pon.-czw.
8.00-16.00, pt. 9.00-17.00.

 „Żołnierze wyklęci - przywróćmy

ich pamięci” – wystawa poświęcona
bohaterom niezłomnym; ekspozycja przedstawia biogramy żołnierzy, fotografie i inne
dokumenty dostępne w zbiorach Instytutu
Pamięci Narodowej; czynna do 30 kwietnia;
Biblioteka Miejska im. A.K. Cebrowskiego,
Łowicz os. Bratkowice 3a.

koncerty
 Piątek, 18 marca:

godz. 19.00 – Wielki Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego z okazji II święta
Stowarzyszenia Historycznego im. 10
Pułku Piechoty w ramach inauguracji
obchodów 880-lecia Łowicza; Łowicki
Ośrodek Kultury, ul. Podrzeczna 20.
Wstęp wolny.

Kino Fenix

Łowicz ul. Podrzeczna 20, tel. 46-837-40-01
 Czwartek, 10 marca:

godz. 17.00 – „Robinson Crusoe” (premiera) – film animowany, prod. Belgia,
Francja; czas: 1 godz. 30 min.
godz. 19.00 – „Historia Roja” (premiera)
– film wojenny prod. polskiej; reż.: Jerzy
Zalewski; czas: 2 godz. 30 min.
 Piątek, 11 marca:
godz. 16.00 – „Robinson Crusoe” (premiera) – film animowany, prod. Belgia,
Francja; czas: 1 godz. 30 min.
godz. 17.30 – Marcowy przegląd
DKF Bez Nazwy: „Fusi” – dramat prod.
Dania, Islandia; reżyseria: Dagur Kári;
czas: 1 godz. 34 min.
godz. 19.30 – Marcowy przegląd
DKF Bez Nazwy: „Zjawa” – dramat,
przygodowy prod. USA; reż. Alejandro
González Iñárritu; czas: 2 godz. 36 min.
 Sobota, 12 marca:
godz. 16.00 – „Robinson Crusoe” (premiera) – film animowany, prod. Belgia,
Francja; czas: 1 godz. 30 min.
godz. 17.30 – Marcowy przegląd
DKF Bez Nazwy: „Syn Szawła” –
Dramat, prod. Węgry; reż. László Nemes;
czas: 1 godz. 47 min.
godz. 19.30 – Marcowy przegląd
DKF Bez Nazwy: „Zjawa”
 Niedziela, 13 marca:
godz. 16.00 – „Robinson Crusoe” (premiera) – film animowany, prod. Belgia,
Francja; czas: 1 godz. 30 min.
godz. 17.30 – Marcowy przegląd
DKF Bez Nazwy: „Ave Cezar” – dramat,
prod. USA, Wielka Brytania; reż. Joel
Coen, Ethan Coen
godz. 19.30 – Marcowy przegląd
DKF Bez Nazwy: „Zjawa” – dramat,
przygodowy prod. USA; reż. Alejandro
González Iñárritu; czas: 2 godz. 36 min.
 Poniedziałek – czwartek,
14-17 marca:
godz. 16.00 – „Robinson Crusoe” (premiera) – film animowany, prod. Belgia,
Francja; czas: 1 godz. 30 min.
godz. 17.30 – „Ave Cezar” – dramat,
prod. USA, Wielka Brytania
godz. 19.30 – „Zjawa” – dramat, przygodowy prod. USA; reż. Alejandro González
Iñárritu; czas: 2 godz. 36 min.

inne
 Środa, 16 marca:

godz. 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łowiczu – dyskusja
o książce Martin Sixsmith pt. „Tajemnica
Filomeny”; siedziba biblioteki: Stary
Rynek 5/7 (wejście od ul. 3 Maja)
 Piątek, 19 mara:
godz. 12.30 i 14.30 – Palmy Wielkanocne – warsztaty; Muzeum w Łowiczu,

INFORMATOR GŁOWIEŃSKI I STRYKOWSKI

telefony

 Pogotowie energetyczne w Strykowie

 Informacja: PKS 42-631-97-06
 Taxi w Głownie 42-719-10-14
 Filia PUP w Głownie 42-719-20-76
 Filia Powiatowego Urzędu Pracy

dyżury

w Strykowie 42-719-84-22
 Urząd Gminy Głowo 42-719-12-91
 Urząd Miejski w Głownie 42-719-11-51
 Urząd Mista-Gminy Stryków
42-719-80-02
 KRUS 42-719-95-15
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, teren ZGKiM
w Strykowie przy ul. Batorego 25, czynny:
od wtorku do piątku w godz. 10.00-18.00
oraz w soboty 7.00-14.00

pogotowia
 Policja 997 alarmowy

w Głownie 42-719-20-20
w Strykowie: 42-719-80-07
 Straż pożarna: 998 alarmowy
w Głownie 42-719-10-08
w Strykowie 42-719-82-95;
 Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
 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

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

 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. 42-717-45-15;
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30.

 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień

i Przemocy w Rodzinie: Urząd Gminy
Głowno, ul. Kilińskiego 2 pok. nr 2; czynny w 1. i 3. środę miesiąca w godz. 15.3018.30 (od lutego do końca grudnia 2016
r.). Informacje w GOPS: 42-719-26-46.
 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
Głowno, ul. Norblina 1, czynny: pon.-pt.
w godz. 8.00-12.00;
Stryków, ul. Kościuszki 29, czynny: pon.-pt. w godz. 12.00-16.00

poniedziałek, 14 marca:
ul. Kopernika 19, tel. 42 719-20-12
wtorek, 15 marca:
ul. Kopernika 19, tel. 42 719-20-12
środa, 16 marca:
ul. Młynarska 1, tel. 42 716-45-95
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. 8.008.00 dnia następnego.
 Dyżury aptek w Strykowie
niedziela, 13 marca:
pl. Łukasińskiego 15, tel. 42 719-80-85
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.

apteki

msze święte
w niedziele i święta

 Dyżury aptek w Głownie

 Parafia św. Jakuba w Głownie:

czwartek, 10 marca:
Pl. Wolności 4/5, tel. 42 710-89-60
piątek, 11 marca:
ul. Kopernika 19, tel. 42 719-20-12
sobota, 12 marca:
ul. Kopernika 19, tel. 42 719-20-12
niedziela, 13 marca:
ul. Kopernika 19, tel. 42 719-20-12

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, 17.00
 Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00, 9:30, 11:00, 18:00
 Parafia w Dmosinie: 7:30, 10, 12, 18:00

wystawy
 Galeria sztuki współczesnej Bank&DM
w Głownie, ul. Młynarska 5/13, budynek
Banku Spółdzielczego, I piętro.
 „Zakochane Zdjęcie” – wystawa
pokonkursowa prac fotografów-amatorów,
mieszkańców Strykowa i okolic, biorących
udział w Walentynkowym Konkursie
Fotograficznym. Mini galeria Domu Kultury
w Niesułkowie.

inne
 Czwartek, 10 marca:

godz. 10.00 – warsztaty ozdób wielkanocnych, świetlica PSS Nadzieja, Plac
Wolności, Głowno.
 Piątek, 11 marca:
godz. 9.00 – szkolenie dla rolników
z terenu gminy Stryków dotyczące
wypełniania wniosków obszarowych
2016, organizowane przez ŁODR; Dom
Kultury w Strykowie.
 Sobota, 12 marca:
godz. 17.00 – Kabaret Jurki; wstęp tylko
dla osób, które odebrały darmowe
zaproszenia; MOK w Głownie.
 Niedziela 13 marca:
godz. 12.00-19.00 – „Kolej na Kobiety”
– warsztaty i prezentacja kosmetyków,
spotkania z dietetykiem, masażystą,
przedstawicielami Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu,

pokaz mody; budynek dworca PKP
w Głownie. Wstęp wolny.

 Poniedziałek, 14 marca:

godz. 10.00 – szkolenie dla rolników
z terenu gminy Stryków dot. zmian
przepisów KRUS i BHP w rolnictwie
oraz z zakresu wybranych programów pomocowych PROW 2014-2020; siedziba
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Warszewicach. Wstęp wolny.
godz. 17.45 – „Testament Prawdy
i Wolności hołd składany polskim
Żołnierzom Wyklętym” – widowisko
słowno – muzyczne w wykonaniu
zespołu „Pętla Ósemki”; kościół pw Św.
Barbary w Głownie, ul. Sikorskiego 1.
Wstęp wolny.
 Środa, 16 marca:
Godz. 15.00 – Warsztaty wielkanocne
– bibułowe kwiatki do palmy czy koszyczka wielkanocnego; Gminna Biblioteka
Publiczna w Dmosinie, wstęp bezpłatny,
organizatorzy zapewniają materiały.
 Środa, 16 marca:
godz. 15.30-18.30 – bezpłatna pomoc
specjalisty psychoterapii uzależnień
i spec. w zakresie pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie; Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie w Urzędzie Głowno ul. Kilińskiego
2 pok. nr 2.
 Czwartek, 17 marca:
godz. 11.00 – „Żeglarz i Siłacz” - promocja książki i spotkanie z autorem
Jackiem Perzyńskim – historykiem,
dziennikarzem i pisarzem z Głowna; Strykowski Dom Kultury, Pl. Łukasińskiego 4.

Stary Rynek 5/7; wstęp: 6 zł/osoba.
godz. 12.00 – Rajd na powitanie
wiosny – trasa piesza: Łowicz – Łowicz
– Maurzyce – Świące – Bocheń (ok. 12
km); trasa rowerowa: Łowicz – Otolice
– Świące – Maurzyce – Strugienice – Bocheń – Pilaszków – Jastrzębia – Łowicz
(ok. 30 km). Spotkanie uczestników: Stary Rynek w Łowiczu. Szczegóły: PTTK.
Cały świat w jednej sakwie - Przegląd
Podróżników Rowerowych; Kino Fenix
w Łowiczu, ul. Podrzeczna 20.
 Poniedziałek, 21 marca:
godz. 11. 00 – „Młodzież Rodzicom”
– spotkanie, aukcja prac plastycznych
wykonanych przez uczniów, wiosenny
program artystyczny ze skeczami i krótkimi konkursami; Gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza w Kiernozi; wstęp wolny.
 Wtorek, 22 marca:
godz. 12.00 – Promocja kroniki Władysława Tarczyńskiego „Nie wybiła
godzina wybawienia…”, zorganizowana przez łowicki oddział Archiwum
Państwowego w Warszawie oraz Łowicki
Ośrodek Kultury; kino Fenix w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 20. Wstęp wolny.
godz. 13.00 – „W krainie młodzieńczej fantazji” – finał XII Powiatowego
Konkursu Czytelniczego; Pijarskie Szkoły
Królowej Pokoju w Łowiczu, ul. Pijarska 2.

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU
(stan na 9 marca 2016 r.)























Elektromonter - elektryk
Księgowy
Kosztorysant budowlany
Sprzątaczka biurowa
Sprzedawca
Laborant chemiczny
Elektromechanik
Technik prac biurowych
Elektryk
Technik farmaceutyczny
Ślusarz
Pomoc stolarza
Fryzjer
Asystent dyrektora
Pracownik przygotowujący posiłki typu
fast food
Mechanik
Spawacz gazowy/pracownik torowy
Technik informatyk
Dziewiarz
Mechanik maszyn dziewiarskich
Elektromonter napraw pojazdów samochodowych
Sprzedawca/asystentka dietetyka

SKARB ROLNIKA
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
(ceny z dnia 8 marca 2016 r.)
brokuły
brukselka
buraczki czerwone
cebula
cebula dymka
gruszki
jabłka
jaja fermowe
jaja wiejskie
kalafior
kapusta biała
kapusta kiszona
kapusta pekińska
koperek
marchew
miód
natka pietruszki
ogórki kiszone
ogórek zielony
papryka czerwona
papryka zielona
papryka żółta
pieczarki
pietruszka
pomidor polski
por
rzodkiewka
sałata
sałata lodowa
seler
szczypiorek
włoszczyzna
ziemniaki

szt.
kg
kg
kg
pęczek
kg
kg
15 szt.
15 szt.
szt.
kg.
szt.
pęczek
kg
0,9 l
pęczek
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
pęczek
szt.
szt.
kg
pęczek
pęczek
kg

Łowicz
4
5
2
2
8
5
1-2,50
6-9
8-12
3-5
2
3
4
2
2,50
30-35/,09l
1,50-2
6
8
13
13
13
6
8
1-3
2-2,50
3
4
5
2
4
1,20-1,50

Głowno
4,50
1,50
1,50
5,00
1,00-3,50
5,00-8,00
10,00-11,00
3,00
4,00
1,50-2,00
1,50
1,50-2,00
18,00/0,5l
1,00
4,00
8,00-10,00
12,00
12,00
12,00
4,00-6,00
2,00-4,00
8,00-10,00
1,20-2,00
2,00
3,50
3,50
2,50-3,00
1,50
3,00
1,20

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 8 marca 2016 r.)
Żywiec wieprzowy:


Różyce: 3,70 zł/kg+VAT



Skowroda Płd.: 3,70 zł/kg+VAT



Domaniewice: 3,70 zł/kg+VAT



Chąśno: 3,60 zł/kg+VAT



Kiernozia: 3,60 zł/kg+VAT



Karnków: 3,60 zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:


Skowroda Płd.: jałówki 7,00 zł/kg+VAT, krowy
5,70 zł/kg+VAT; byki 7,50 zł/kg+VAT;



Różyce: jałówki 6,50 zł/kg+VAT;
krowy 5,00 zł/kg+VAT; byki 7,00 zł/kg+VAT;



Domaniewice: jałówki 6,50 zł/kg+VAT;
krowy 5,00 zł/kg+VAT; byki 7,00 zł/kg+VAT.
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Aktualności
dokończenie ze str. 10
Na sesji 29 lutego temat poruszyła wiceprzewodnicząca rady
Beata Pilarska. Zacytowała ona
fragmenty wypowiedzi.
Zdaniem wiceprzewodniczącej wpis nosi znamiona przestępstwa, a dokładniej – zniesławienia. – Ja stanowczo protestuję, nie
wiem jak państwo – powiedziała
Beata Pilarska. – Ale uważam, że
Rada Miejska, która również została wybrana w wyborach demokratycznie, dostała mandat zaufania od społeczeństwa. Nikt z nas
nie ma w swoich papierach, że był
karany albo, że toczy się przeciwko niemu postępowanie. Uważam,
że powinniśmy wszyscy wspólnie
odnieść się do tych oszczerstw, do
tych pomówień, bo to są, proszę
państwa, pomówienia. Ja bym nie
chciała przez takie wpisy, które
czytają mieszkańcy Głowna, stracić zaufania społecznego, a niestety, jako do Rady Miejskiej, to zaufanie zostało tutaj nadszarpnięte.
(...) To jest po prostu obrzydliwe
oszczerstwo.
Rację przyznała wiceprzewodniczącej także przewodnicząca
Magdalena Szajder. – Jeśli ktoś
wie, że rada bierze pod stołem
i burmistrz bierze pod stołem, to
jest od tego prokuratura – skomentowała. – Składa się doniesienie
do prokuratora, że rada brała pod
stołem od księdza, że burmistrz
również bierze w tym udział
i niech się tym odpowiednie organy zajmą.
Głos zabrali także kolejni radni.
– Widzimy tutaj, do czego nienawiść wśród ludzi może doprowadzić – skomentowała Beata Wszo-

ternecie, znaleźlibyśmy mnóstwo
różnych oszczerstw, pomówień.
Trzeba wierzyć w to i ja w to wierzę, że staramy się uczciwie działać jako rada, podejmować uczciwie decyzje.

łek-Lewandowska. Radna złożyła
nawet oficjalne oświadczenie, że
nie przyjęła żadnej korzyści majątkowej z tytułu sprzedaży parafii w Głownie nieruchomości
na cele edukacyjne dożywotnio.
– Ja takowej korzyści nie przyjęłam i myślę, że państwo również
– zakończyła wypowiedź.
Krzysztof Wawrzyn przypominał, że wstępne zainteresowanie
nieruchomością wykazała też jesienią inna osoba (dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I
stopnia Aleksandra Guni była zainteresowana kupnem części budynku, około 300 mkw, ale burmistrz stwierdził, że nie jest to
wiarygodna oferta – przyp. red.).
Stwierdził dalej, że kościół jest instytucją zaufaną, w swojej historii,
prowadził szereg zajęć edukacyjnych już od czasów średniowiecza
i na tyle sprawdził się w prowadzeniu wielu szkół na przestrzeni
wieków, że z czystym sumieniem
radni mogli działkę na taki cel
przeznaczyć. Radny przyznał, że
kwestia bonifikaty mogła wzbudzić kontrowersję, ale rada podjęła
taką, a nie inną decyzję. Dodał, że
jest zbulwersowany wpisem.
Dariusz Młynarczyk nawiązał
do rozpowszechnionego w internecie zjawiska tzw. hejtu (słownej nienawiści, obrażania w komentarzach, wpisach na portalach
społecznościowych itp.). Przypominał, że także na nieistniejącym
już forum internetowym Głowna
nienawistne wpisy pojawiały się
często. Podkreślał jednak, że anonimowość w sieci jest tak naprawdę pozorna. – Nie przejmujmy się
takimi różnymi bzdurami – mówił. – Jakbyśmy pogrzebali w in-

Jednak do sądu?
Przemysław Kobacki skierował
do przewodniczącej wniosek formalny, aby sprawę zgłosić do organów ścigania. Wniosek poparło
dziesięcioro radnych, troje wstrzymało się od głosu. Magdalena
Szajder zapowiedziała, że skontaktuje się w tej sprawie z prawnikiem.
Przy okazji przewodnicząca opowiedziała o tym, że sama
próbowała walczyć w przeszłości
z obraźliwymi wpisami, które
ukazywały się na jej temat w internecie. Zgłaszała się na policję, do
prokuratury, a nawet do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten przyznał, że jej dobra osobiste zostały
naruszone, ale, jak sama przyznała, oprócz satysfakcji, nie przyniosło to żadnych poważniejszych
skutków.
Proboszcz dziękował
burmistrzowi i radzie
Do sprawy odnosił się na
mszach 29 lutego proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła, ks. dr
Stanisław Banach, który w ogłoszeniach parafialnych dziękował
radzie i burmistrzowi za przychylenie się do jego prośby o sprzedaż
nieruchomości z bonifikatą. Podkreślił też, że nieruchomości nie
kupił on, tylko parafia, aby dożywotnio służyły Publicznemu Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu.
kl

Głowno | Film i prelekcja o żołnierzach wyklętych

U nas też walczyli wyklęci
Dzięki rozwojowi genetyki
członkowie rodzin, potomkowie
zabitych i anonimowo pochowanych wyklętych mają dziś nadzieję na odnalezienie i identyfikację
szczątków swoich bliskich oraz
zorganizowanie im godnych pochówków.
– Od trzech lat istnieje w Polsce
baza ofiar totalitaryzmu, znajduje się ona m.in. na Uniwersytecie
Medycznym w Szczecinie. Obecnie w tej bazie zgromadzono już
ponad 400 próbek DNA. Hieronim
Dekutowski (major, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
cichociemny – dop. red.) został zidentyfikowany nie dzięki próbkom
swoich bliskich, ale przede wszystkim dzięki próbkom wydobytym
z grobów jego rodziców. Zygmunt
Szendzielarz „Łupaszka” (major
kawalerii WP, żołnierz AK – dop.
red.) został zidentyfikowany dzięki
materiałowi genetycznemu pobranemu od zmarłej już jego córki, tuż
przed kremacją jej zwłok.
– Samo pobranie jest bardzo
proste. Dwie pałeczki z wacikiem
wystarczą, by potrzeć polik od wewnątrz, pobrać DNA, schować do
odpowiedniego pojemnika i wysłać do instytutu, który je przebada.

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

dokończenie ze str. 3

Prelekcja. O żołnierzach
wykletych walczących w okolicach
Głowna i Strykowa opowiada Artur
Ossowski z IPN.

Instrukcja pozwala pobrać próbkę
w domu. To jest bardzo ważne przy
poszukiwaniu ofiar zbrodni totalitaryzmu, nie tylko sowieckiego,
ale i zbrodni hitlerowskich – mówił
Artur Ossowski z IPN.
Wspomniana „Łączka” to niejedyne miejsce, gdzie grzebano ofiary reżimu pierwszych lat powojennych, bo takich miejsc jest w Polsce
więcej i jedno z nich zlokalizowano w Łodzi, na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Smutnej.
Niestety, na cmentarzu tym nie ma

tzw. pola śmierci, skąd, po spełnieniu wszelkich procedur, można by
wydobyć szczątki ludzkie celem
identyfikacji, ponieważ tutaj zwłoki wyklętych zostały pochowane
w różnych miejscach i dziś znajdują się często pod innymi, nowszymi
grobami.
– W Łodzi żołnierze wyklęci,
a spoczywa ich tam co najmniej
65 osób, są porozrzucani, wkopani
w poszczególne alejki cmentarza.
Znajdują się dzisiaj pod grobami
osób, które plac wykupiły w dobrej
wierze, dla swoich bliskich. I nie
mówię tu o żadnych osobach, które były związane z dawnym systemem represji, jak na przykład zdarzyło się na „Łączce”, gdzie niżej
leżą ofiary, a nad nimi niekiedy ich
kaci – opowiadał historyk.
W Łodzi wyroki śmierci na żołnierzach wyklętych wykonywano
do 1955 r.
Głowieńskie spotkanie poświęcone pamięci żołnierzy wyklętych zorganizował miejscowy
Klub Gazety Polskiej, a muzycznie – balladą o kapitanie „Ponurym” – uświetnili je harcerze ZHR
z Głowna.
ewr
Więcej zdjęć ze spotkania zamieszczamy na www.lowiczanin.
info w zakładce Głowno.

Trzy trasy do Dobrej
dokończenie ze str. 4

Druga trasa, tzw. szybka, którą
zalecano pokonać z kijkami nordic walking, wystartowała w Łagiewnikach przy szpitalu. Trzecia
trasa wiodła od mostu w pobliżu
wejścia do rezerwatu Struga Dobieszkowska przez Ługi, obok
kamienia Piotrowiczowej, gdzie
Arndt opowiadał, co się zdarzyło w tym miejscu, przez Orzechówek do Dobrej. – Cieszy mnie, że
są z nami szkoły, które co roku
wystawiają swoje reprezentacje,
jak na przykład szkoła w Bratoszewicach – mówi pan Adam. –
Co roku spotykamy się z tymi samymi opiekunami grup i to jest
bardzo sympatyczne.
Adam Arndt kierował Rajdem
Szlakiem Powstania Styczniowego już po raz 22. Wspomina,
że w tych dekadach piechurom
zdarzało się maszerować właściwie w każdą pogodę, jaka wystąpić może na przełomie lutego
i marca, a więc: podczas śnieżycy, w czasie roztopów, w błocie
i deszczu. Tym razem aura była
dla uczestników rajdu łaskawa
i do mety, mimo początkowych
obaw, udało się dotrzeć w butach
jedynie lekko ubłoconych, bo na
szlakach było raczej sucho.
Wspomniany przez kierownika Zespół Szkół nr 2 w Bratoszewicach wziął udział w tegorocznym rajdzie silną grupą, liczącą
40 uczniów i 4 nauczycieli. Pokonali trasę nr 2, bez kijków. Najmłodszą uczestniczką rajdu z tej
placówki była Katarzyna Kubicka, uczennica klasy III SP. Na
mecie powiedziała nam: – Fajnie
było, nie aż tak ciężko. Chciałam
spróbować, jak to jest.
Kasia wyraziła chęć udziału
w podobnej pieszej wyprawie za
rok.
– Ja startowałam w rajdzie po
raz trzeci i tym razem szliśmy
inna trasą – z Łagiewnik, kiedyś

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Radni poczuli się obrażeni

Dobra | Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego

Ekipa z Bratoszewie. Od lewej najmłodsza uczestniczka rajdu Katarzyna
Kubicka, Wiktoria Wójcik i nauczycielka Barbara Antczak-Sadowska.

szliśmy od strony kościoła. Dzisiaj szło się lepiej – bez błota,
bez kałuż, częściej po asfalcie –
powiedziała nam z kolei Marika
Walak, uczennica klasy III Gimnazjum. Ona i jej koleżanki doszły do mety zadowolone, śladów
zmęczenia nie było po nich widać. Dla Wiktorii Wójcik z klasy
pierwszej gimnazjum dobrą zaprawą przed rajdem były spacery z psem, który wymaga nawet
5 godzin aktywności codziennie.
Uczennice klasy IV Szkoły Podstawowej Dąbrówka Kunikowska i Alina Krzeszewska również
były bardzo zadowolone, aczkolwiek nieco zmarznięte. Rozgrzały się gorącą herbatą.
Jedna z opiekunek grupy, nauczycielka Barbara Antczak-Sadowska powiedziała nam, że nie
mogła już doczekać się rajdu,
w którym szła po raz czwarty
i każdemu taką wyprawę chętnie
poleci. Obawiała się, że rajd wypadnie w ferie, ale na szczęście
organizatorzy przesunęli termin o

tydzień do przodu w stosunku do
pierwotnego planu. Dla naszych
uczniów to była wspaniała żywa
lekcja historii.
Szła z nami także pani Katarzyna Krakowiak, która przekazała nam wiele cennych wiadomości przyrodniczych o Parku
Krajobrazowym
Wzniesień
Łódzkich. Dzięki tym informacjom uczniowie potrafili odpowiedzieć na wszystkie konkursowe pytania – usłyszeliśmy od
Barbary Antczak-Sadowskiej.
Wspomniany konkurs rozstrzygnięto na mecie rajdu w remizie OSP w Dobrej, gdzie jego
laureatów wyłoniono w drodze losowania. Nagrody ufundował współorganizator rajdu, czyli Park Krajobrazowy Wzniesień
Łódzkich.
Już po zakończeniu rajdu jego
uczestnicy tradycyjnie przeszli
na cmentarz, by złożyć kwiaty
przy Bratniej Mogile upamiętniającej powstańczą bitwę pod
Dobrą.
ewr

RZUT OKIEM | GAWĘDY TATRZAŃSKIE
Szef łódzkiego oddziału
Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego Krzysztof
Pietruszewski był gościem
kolejnego spotkania z cyklu
„Gawędy Tatrzańskie”,
zorganizowanego 24 lutego
w Miejskim Ośrodku Kultury
w Głownie. Będący już
w przeszłości prelegentem
Krzysztof Pietruszewski opowiadał
tym razem o szlaku grzbietem
Czerwonych Wierchów. W czasie
gawędy zorganizowano też
minikonkurs z nagrodami dla tych,
którzy zapamiętali najwięcej. opr. kl

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Głowno | Wpis w internecie wywołał burzę

Głowno | Wokół 1%

Procent dla przedszkola
Miejskie Przedszkole nr 3
w Głownie już rok temu dołączyło do podmiotów, które podczas
rozliczania się z fiskusem można
wesprzeć odpisem 1% podatku
dochodowego. Przedszkole dołączyło bowiem do grona bene-

ficjentów stowarzyszenia Przyjazna Szkoła, będącego organizacją
pożytku publicznego uprawnioną do pozyskiwania odpisów dla
placówek oświatowych. Aby wesprzeć w ten sposób właśnie Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie,

w rocznym zeznaniu podatkowym
trzeba wpisać numer KRS Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”:
0000031762, natomiast poniżej,
w rubryce „cel szczegółowy” należy wpisać: Miejskie Przedszkole nr 3 w Głownie 600000060601.
Podanie tego dwunastocyfrowego numeru jest bardzo ważne
dla sprawnego przekazania pieniędzy przedszkolu.
ewr
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Kultura
Popów Glowieński | Uczniowie mają co czytać

Zakupy zrealizowano dzięki dotacji z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego na zakup 69
książek niebędących podręcznikami dla bibliotek szkolnych
w ramach rządowego programu
wspierania czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży „Książ-

larnych serii: o Maciusiu, „Biuro detektywistyczne Lassego
i Mai” czy „Magiczne drzewo”.
– Są to rzeczywiście książki,
o jakich marzą dzieci. Świadczy
o tym fakt, że jak tylko pojawiły się na bibliotecznych półkach,
szybko z nich zniknęły i powędrowały do rąk młodych czytelników. Szczególnie ucieszyło mnie to, że mogliśmy spełnić
marzenia czytelnicze uczniów.
Czytanie stało się znów trendy,
a biblioteka ożyła i sprzyja wymianie poglądów na temat przeczytanych książek. Jestem dumna, że i w naszej bibliotece są
książki, które znalazły się wśród
Bestsellerów Empiku 2015 –
podsumowuje udane zakupy bibliotekarka Małgorzata Kapuścińska.
oprac. ewr

ki naszych marzeń”. Udział ZS
w Popowie Głowieńskim w tym
projekcie skutkował powiększeniem szkolnego księgozbioru
o pozycje zgodne z zainteresowaniami dzieci i młodzieży.
Zakupy zostały bowiem poprzedzone diagnozą oczekiwań uczniów, ich rodziców
i nauczycieli. Skonsultowano
je też z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Łodzi z filią
w Zgierzu, Miejską Biblioteką
w Głownie oraz Gminną Biblioteką w Bronisławowie pod kątem
optymalnego wykorzystania zasobów biblioteki szkolnej. Obok
pojedynczych książek znanych
autorów polskich, jak Małgorzata Musierowicz, Andrzej Perepeczko, Magdalena Witkiewicz,
nabyto po kilka pozycji z popu-

Zaczytani. Uczniowie Zespołu Szkół w Popowie Głowieńskim oglądają biblioteczne nowości. Na zdjęciu
są (od lewej): Zuzanna Kaczorowska, Martyna Błażejewska, Mateusz Dałek i Kacper Dziedziela.

Głowno | XI Festiwal Piosenek Anny Jantar

Młodzi marzą, by śpiewać jak Ona
dokończenie ze str. 6

Radość Kariny
Wieczorem, kiedy okazało się,
że trzy podopieczne Kariny Sędkowskiej-Staszewskiej zdobyły najwyższe laury– miejsca pierwsze
i drugie, a dwoje – wyróżnienia,
nauczycielka tryskała radością.
REKLAMA

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Wielkie emocje
Kiedy na sali widowiskowej
MOK trwały przesłuchania, na korytarzu mogliśmy porozmawiać
chwilę z tymi, którzy albo właśnie
zeszli ze sceny, albo mieli wkrótce
na nią wejść. 9-letnia ozorkowianka Amelia Jaworowska wystąpiła
jako pierwsza i nie spodziewała się
sukcesu, jakim okazało się drugie
miejsce w kat. do lat 11-stu. Piosenkę „Płynęliśmy zachwytem”
wybrała razem z mamą, kiedy okazało się, że bardziej znane utwory
są już zarezerwowane.
Liczne grono uczniów startujących w przeglądzie od samego rana swoją obecnością
wspierała Karina Sędkowska-Staszewska,prowadzącazajęciawokalne
w Głownie, Łowiczu i Nieborowie. Jej podopiecznym jest m.in.
Błażej Gołaszewski, który zaśpiewał „Czas jest złotem”. Był
jednym z trzech chłopców startujących w najmłodszej kategorii
wiekowej. Po występie 10-latek
powiedział nam: – Na scenie wystąpiłem drugi raz. Miałem parę
piosenek do wyboru, tę podpowiedziała mi pani. To jest piosenka optymistyczna – o tym, że będzie dobrze.

przeglądu jest naprawdę wysoki.
Przygotowania naszych uczestników trwały długo. Brakowało nam
podkładów do mniej znanych piosenek. Dzisiaj usłyszałem tu już
bardzo wiele utworów, o których
wcześniej nie wiedziałem, że śpiewała je Anna Jantar.

Było dobrze, bo choć jeszcze
nie znalazł się w gronie laureatów
i wyróżnionych, to z jego występu
dumna była instruktorka, a chwaliły go też inne osoby z publiczności.
W najstarszej kategorii wiekowej startowała m.in. Anna Ciesielska, instruktorka śpiewu z Konina,
która wybrała piosenkę „Polubiłam
pejzaż ten”. Dlaczego: – Chciałam
znaleźć piosenkę, która niekoniecznie będzie tak powszechnie znana,
jak wszystkie inne Anny Jantar, nie
będzie wprost o miłości, a raczej –
o miłości inaczej. Trema dziś była,
bo to nieodłączny element występu. W tej samej kategorii wiekowej wystąpiła także Maria Dudka, głownianka ucząca się obecnie
w LO w Łodzi, która powiedziała
nam, że na start w festiwalu ostatecznie zdecydowała się zaledwie
przed dwoma dniami. Osoby z kadry MOK, które znają Marię od
lat, w kuluarach bardzo chwaliły jej
świetne wykonanie piosenki „Witaj mi”.
Siedmioro uczestników festiwalu przyjechało z Błaszek razem
z instruktorami, w tym Michałem Giejko, który zechciał podzielić się z nami ogólnymi wrażeniami z przeglądu: – Bardzo lubimy
tu przyjeżdżać, a jesteśmy tu już
od kilku lat. W tym roku poziom

Uczestniczki z instruktorką. Karina Sędkowska-Staszewska przygotowała
do występu na festiwalu wiele osób. Tutaj z Mają Lis i Mariką Wróbel.
Obydwie przyjechały z Łowicza. Występ był ich scenicznym debiutem.

Zdradziła nam, że dowiedziała
się, iż głownianka Malwina Wojciechowska (laureatka miejsca I
w kat. 12-15 lat) razem z Alicją
Szemplińską była przez jurorów
typowana do Grand Prix Festiwalu, a ostatecznie o tytule dla młodej ciechanowianki zdecydował
wynik głosowania.
– Malwinka reprezentuje naprawdę bardzo wysoki poziom.
Joanna Cieśniewska z Teresińskiego Ośrodka Kultury powiedziała
o niej, że to jest dojrzała scenicznie
artystka. A przy tym jest to zupełnie normalna dziewczynka, uczen-

nica Gimnazjum im. Jana Pawła II.
Zaśpiewała piosenkę „Co zrobić
z tą miłością” o bardzo wysmakowanej aranżacji, ze zróżnicowaną
dynamiką, tego nie da się opisać...
Takich festiwali, jak ten w Głownie, z życzliwym jury i wspaniałą
publicznością, bardzo nam potrzeba, by dzieci, które kochają śpiew,
miały się gdzie sprawdzić. A takich
dzieci jest bardzo dużo, co zresztą
widać po ilości uczestników.
XI Festiwal Piosenek Anny Jantar swoim patronatem objęli burmistrz Głowna i starosta zgierski,
a patronat medialny nad wydarzeniem miała m.in. nasza redakcja.
ewr
Obszerną galerię zdjęć zamieszczamy na www.lowiczanin.info.

MOK GŁOWNO

„Lilka i spółka”, „Dzika
mrówka na kurierskim
szlaku”, „Dzienniki Nikki”,
„Małomówny i rodzina”,
„Moje szczęśliwe życie”
i „Która to Malala” – to
tylko niektóre tytuły książek
zakupionych w ostatnim
czasie do szkolnej biblioteki
Zespołu Szkół w Popowie
Głowieńskim.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM

Nowości w szkolnej bibliotece

Zmagania w kategorii 1215 lat. Jeden z nielicznych
chłopaków, Mateusz Warzywoda
z Władysławowa Popowskiego.
Młody wokalista, utalentowany
uczeń ZS w Popowie
Głowieńskim, zdecydował się na
piosenkę „Zostałeś sam”. Dostał
tzw. małe wyróżnienie.
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Zwycięstwo Stali
w Turnieju Football Cup
o Puchar Burmistrza Głowna. str. 48

Kolarstwo | Tor, Puchar Polski

Strykowscy kolarze zaczęli sezon 2016
Strykowianie rozpoczęli zmagania w Pucharze od występów
drużynowych. Najpierw ekipa
prowadzona przez trenera Władysława Króla przystąpiła do
startu w sprincie olimpijskim.
LUKS Dwójka Diesel Truck
Stryków w składzie Krzysztof
Patora, Daniel Król i Mateusz
Kapa z czasem 53,855 sek. zajęła 11. miejsce, dzięki czemu
zdobyła punkty eliminacyjne do
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Do pierwszej piątki strykowianom zabrakło nieco ponad
1 sek., co jak na debiut jest dobrym wynikiem. Ponadto LUKS
Dwójka pokonał m.in. etatowych torowców z KS Społem
Ulisse Central Łódź.
Tego samego dnia drużyna Strykowa w składzie Daniel
Król, Mateusz Kapa, Krzysztof
Patora i Wiktor Sasin przystąpiła do jazdy drużynowej na dystansie 3 km, w której także nie
miała wcześniej okazji wystąpić. Strykowianie uzyskali czas
3:52,087 min. i tutaj ich strata do
zwycięzców z UKS Koźminianki Koźminek była już znaczna.
Ostatnią konkurencją dnia był
wyścig punktowy, będący eliminacją do omnium. Oprócz
wspomnianych
zawodników
w nowych barwach Strykowa
pojawili się także Kacper Michalak, Wojciech Boncela i Taisa Gawrońska. Niestety żaden z

zawodników LUKS Dwójki nie
awansował do finału A omnium.
W finale B pojechali Daniel Król
i Mateusz Kapa, a Wiktor Sasin
awansował do finału C. Pozostali
mogli już walczyć jedynie w konkurencjach spoza omnium, czyli
w sprintach i keirnie.
W sobotę odbyła się dalsza
część rywalizacji. Strykowianie
liczyli najbardziej na dobry występ Mateusza Kapy, który rywalizował w konkurencji 2 km
indywidualnie i walczył tym samym o prawo startu w lipcowych
Mistrzostwach Polski na tym dystansie na torze. Strykowianin
uzyskał czas 2:29,799 min., co
jest jego nowym rekordem życiowym. Kapa zajął tym samym
14. miejsce i stracił do zwycięzcy
Mateusza Jakubasza z kosmicznej od kilku lat UKS Koźminianki Koźminek nieco ponad 9 sek.
Wynik strykowskiego zawodnika mógłby być lepszy, gdyby nie
problemy techniczne z nowym
przednim pełnym kołem, na którym Kapa wcześniej nie jeździł.
Nie mniej jednak podopieczny trenera Władysława Króla
uzyskał kilka cennych punktów
do eliminacji do OOM na torze.
Z pozostałych zawodników
LUKS Dwójki Diesel Truck zadowoleni ze swoich występów
mogą być Daniel Król i Krzysztof Patora, którzy po starcie
w eliminacjach na 250 m uzyska-

WOJCIECH POŻARLIK

W miniony weekend w dniach 4-6 marca
na drewnianym torze BGŻ BNP Paribas
w Pruszkowie odbyła się I seria Pucharu Polski
Juniorów Młodszych. W imprezie
nie mogło zabraknąć strykowskiej drużyny
LUKS Dwójka Diesel Truck.

Finisz wyścigu punktowego. Drugi z lewej kolarz strykowskiego klubu Daniel Król.

li kwalifikacje do niedzielnych finałów w keirinie.
Ostatni dzień rywalizacji w Pucharze Polski na torze w Pruszkowie był dla strykowskiej ekipy najbardziej udany. W finale
B wyścigu punktowego zwycięstwo odniósł Mateusz Kapa, który popisał się samotną ucieczką i wygrał dwa lotne finisze.
W keirinie z powodzeniem zadebiutował Krzysztof Patora, który
trenuje kolarstwo dopiero od pół
roku, a już powoli puka do drzwi

walka o miejsca 7-12. Król zajął
w ostatnim biegu 4. miejsce, co
dało mu w ogólnej klasyfikacji
10. pozycję.
Występy strykowskich kolarzy podczas I serii Pucharu Polski na torze należy ocenić, biorąc poprawkę na możliwości
sprzętowe LUKS Dwójki w porównaniu z kilkoma największymi klubami w Polsce oraz
to, że podopieczni trenera Władysława Króla wystartowali
w Pruszkowie zaledwie kilka dni

krajowej czołówki. Tym razem
jeszcze Patora musiał uznać
wyższość rywali, ale 3. miejsce w I biegu i odpadnięcie po
walce w repasażach z pewnością
da mu pozytywnego kopa. Na
miarę swoich możliwości spisał
się Daniel Król. Strykowianin
w I biegu był trzeci, ale repasaże wygrał i awansował do półfinałów keirinu. Tam przegrał o
włos z zawodnikiem UKS Copernicus/SMS Toruń Bartłomiejem Frątczakiem i pozostała mu

po ciężkim zgrupowaniu w Górach Świętokrzyskich. Juniorzy
młodsi mają przed sobą teraz kolejny wyjazd na obóz sportowy.
Po nim pozostanie już tylko kilka dni do otwarcia sezonu szosowego, które zaplanowane jest
na 3 kwietnia w Sobótce, gdzie
przygotowywana jest ciężka trasa. Oprócz juniorów młodszych
wystartować mają tam także
młodzicy pod opieką swoich
trenerów Mirosława Pożarlika
i Wojciecha Pożarlika.
wp

Strzelectwo | Zawody powiatowe

Mało chętnych do strzelania z wiatrówki w Domu Kultury w Niesułkowie

miejscowości.
Potencjalnych
uczestników tego typu rywalizacji nie ma więc wielu.
W niedzielnych zawodach
w kategorii wiekowej do lat 15
zwyciężył debiutujący w strzelaniu 12-latek, Krzysztof Gwoździński ze Smolic. Krzysztof
strzelił 39 punktów (w 5 strzałach), co od razu nieliczna publiczność skomentowała: “Kurcze, to będzie faworyt!”. 12-latek
do Niesłukowa przyjechał z tatą
Markiem, który też wziął udział
w rywalizacji w starszej kategorii wiekowej, powyżej lat 15. Pan
Marek powiedział nam, że miał
problem z dojazdem do Domu
Kultury w Niesułkowie, ponie-

W pozycji strzeleckiej zwycięzca kat do lat 15 Krzysztof Gwoździński
ze Smolic, który zadebiutował w tego typu imprezie.

waż nigdy wcześniej w nim nie
był. Od niedawna mieszka w
tych okolicach. O zawodach dowiedział się z gazety.
Miejsce II zajęła jedyna
dziewczyna, która wystartowała,
15-letnia Hanna Kumidaj z Niesułkowa Kolonii (32 pkt.), na co
dzień uczennica klasy II Gim-

nazjum w Bratoszewicach. Jak
nam powiedziała tuż po strzelaniu, w zawodach tego typu
wzięła udział po raz trzeci. Podoba się jej to, że oddanie celnego strzału wymaga skupienia i wyczucia wiatrówki. Jest
to trudne, ale warto spróbować.
Pytana o to, dlaczego nie ma in-

DK NIESUŁKÓW

– Dość często odbywają się u
nas zawody w strzelaniu. Ostatnie odbyły się 3 tygodnie temu,
wzięło w nich udział około 20
osób – powiedział nam kierownik DK w Niesułkowie Jarosław
Eliaszuk. – Zwykle w naszych
zawodach bierze udział stała
grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym, której dzisiaj nie ma.
Może dzisiejszy termin nie jest
najlepszy, bo jest koniec ferii,
inne rozgrywki sportowe.
Jak dodał, Niesułków to bardzo mała miejscowość, w tutejszej szkole jest około 80
uczniów, z czego połowę stanowią dzieci miejscowe, pozostali
uczniowie są dowożeni z innych

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Zaledwie 8 osób zapisało się do udziału
w Powiatowych Zawodach w Strzelaniu
z Wiatrówki, które rozegrano w niedzielę,
28 lutego w Domu Kultury w Niesułkowie.
Konkurencja nie była więc silna, za to
prawdopodobieństwo zajęcia miejsca na podium,
gdy w młodszej kategorii wiekowej było 3
uczestników, a starszej 5, było wyjątkowo duże.

Triumfatorzy poszczególnych kategorii w strzelaniu z wiatrówki.

nych dziewcząt, szczerze przyznała, że to typowe dla środowiska wiejskiego. III miejsce w
tej kategorii wiekowej, z wynikiem 18 pkt. zajął 10-letni Kacper Stępniak, również z Niesułkowa Kolonii.
W kategorii powyżej lat 15
kolejność była następująca:
miejsce I – Przemysław Kluska

z wynikiem 45 pkt., 17-latek z
miejscowości Modlna, II – Michał Kumidaj z wynikiem 38
pkt., 17-letni mieszkaniec Niesułkowa Kolonii, III – Marek
Gwoździński, 35-letni mieszkaniec Smolic, który uzyskał również 38 pkt. O miejscu II i III
zdecydowały punkty zdobyte za
trafienie w środek tarczy. mwk
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Piłka nożna | IV liga, sparingi

Trzecie miejsce siatkarzy Głowna Zjednoczeni

trzymają formę

Zawodnicy Volleyball
zakończyli XVII
edycję Siatkarskich
Amatorskich
Mistrzostw Łowicza.

Bramki dla Strykowa: Chmielewski (4 min.) oraz zawodnik testowany (w 11 min.).

SIATKARSKIE AMATORSKIE MISTRZOSTWA ŁOWICZA/FB

CHEŁMOŃSKI ŁOWICZ 1
(25, 24, 15, 20)
VOLLEYBALL GŁOWNO 3
(23, 26, 25, 25)
Volleyball: Damian Krysztofczyk
– 10 pkt., Kacper Arkitek – 9 pkt.,
Maciej Kwiatkowski – 8 pkt., Wojciech Kukieła – 4 pkt., Dominik
Miśkiewicz – 2 pkt., Adrian Mirowski – 1 pkt. oraz Jarosław Nowakowski. MVP meczu: Kacper Arkitek (Volleyball).

Siatkarze głowieńskiego Volleyball rozegrali ostatnią kolejkę
XVII edycji SAM Łowicza. Podopieczni Marcina Moszczyńskiego w miniony piątek, 4 marca
zmierzyli się z czwartym zespołem tabeli Chełmońskim Łowicz.
Głowieńscy siatkarze odnieśli
zwycięstwo 3:1. Pierwsze dwa
sety były bardzo emocjonujące.
Zawodnicy obu drużyn wiedzieli,
że nie poprawią już swoich pozycji, ale liczył się prestiż. W pierwszej odsłonie Chełmoński wygrali
25:23. W drugiej partii Volleyball

zdobył będący ostatnio w dobrej
dyspozycji Karol Chmielewski.
W 11 min. drugiego gola dla
Zjednoczonych zdobył zawodnik
testowany. Jeszcze przed przerwą
Unia zdobyła gola kontaktowego,
co zwiastowało sporo emocji także w drugiej odsłonie.
Po przerwie kibice nie oglądali jednak żadnej bramki. Mimo,
że obie drużyny stworzyły sobie okazje do strzelenia gola to
przede wszystkim po stronie
Strykowa zabrakło szczęścia i
skuteczności. Ostatecznie jednak Zjednoczeni zdołali odnieść
kolejne sparingowe zwycięstwo
i pozostawić morale zespołu na
wciąż wysokim poziomie.
Podopieczni trenera Michała Buchowicza mają przed sobą
już tylko kilkanaście dni do
wznowienia ligowych zmagań.
W najbliższy weekend strykowianie rozegrają prawdopodobnie ostatni test z kolejnym przeciwnikiem lub po prostu będą
ćwiczyć w ramach wewnętrznej
gry. Najważniejsze, by 19 marca w wyjazdowym pojedynku
przeciw Astorii Szczerców Zjednoczeni ruszyli do walki o ligowe punkty w optymalnej dyspozycji.
wp

UNIA SKIERNIEWICE 1 (1)
ZJEDNOCZENI
2 (2)

Drużyna Volleyball udanie zakończyła rozgrywki SAM Łowicz. Siatkarze Głowna stanęli na podium rozgrywek.

musiał męczyć się w grze na przewagi, ale wygrał do 24. Od tego
momentu na boisku rządzili już
tylko siatkarze Głowna. Kolejne
dwa wygrane sety do 15 i do 20
dały zwycięstwo trzeciej drużynie
rozgrywek 3:1.
Volleyball Głowno zakończył
zatem swoje występy w XVII edycji Siatkarskich Amatorskich Mistrzostw Łowicza na 3. miejscu.

Zwycięzcą została drużyna LKS
Retki, która wyprzedziła poprzedniego triumfatora UKS Korabkę
Łowicz. W najbliższą niedzielę,
13 marca odbędzie się finał rywalizacji o Puchar SAM Łowicza.
Głownianie być może będą mieli szansę zgarnąć główne trofeum
pucharowych rozgrywek.
wp

23:25), Chełmoński Łowicz – Volleyball Głowno 1:3 (25:23, 24:26, 15:25,
20:25), UKS Pijarska Łowicz – LKS
Retki 0:3 (17:25, 15:25, 15:25).

10. kolejka: OSP Seligów – UKS
Korabka Łowicz 0:3 (12:25, 17:25,

n

1. LKS Retki

10

26

28-6

2. UKS Korabka Łowicz

10

24

26-9

3. Volleyball Głowno

10

21 24-12

4. Chełmoński Łowicz

10

10

5. UKS Pijarska Łowicz

10

7 10-27

6. OSP Seligów

10

2

12-24
6-30

Strykowscy piłkarze pozostają
bez porażki w zimowym okresie
przygotowawczym.
Podopieczni trenera Michała
Buchowicza wciąż trzymają wysoką formę. W rozegranych dotychczas meczach sparingowych
strykowscy piłkarze jeszcze nie
przegrali, a większość ich spotkań kończyła się zwycięstwem.
W minioną sobotę, 5 marca było
podobnie. Zjednoczeni zmierzyli się z Unią Skierniewice i znów
wygrali, tym razem 2:1.
Ekipa ze Strykowa zbliża się
wielkimi krokami do inauguracji rundy wiosennej IV ligi. Rozgrywki ruszają już za niespełna
dwa tygodnie. Bardzo ważne jest
więc, jak piłkarze Zjednoczonych wyglądają teraz w trakcie
sparingowych pojedynków.
W meczu ze Skierniewicami
strykowianie zaczęli od mocnego uderzenia i już po niespełna kwadransie gry prowadzili
2:0. Pierwszego gola w 4 min.

Siatkówka | 14. kolejka I Ligi KALS, Turniej

BKS na podium w turnieju i poza w lidze
Siatkarze z Bratoszewic po minionym weekendzie
mają mieszane uczucia. BKS wywalczył srebro
w ogólnopolskim turnieju, ale pogrzebał szansę
na podium w ligowej rywalizacji w Kutnie.
AZS WSGK KUTNO
BKS BRATOSZEWICE

3 (25, 25, 19, 25)
1 (21, 17, 25, 23)

31-7

12 24

28-19

4. BKS Bratoszewice

11 18

23-20

5. UKS Bzura Sobota

12 15

21-25

6. Kaszewy

12

7

12-30

7. GKS Bedlno

12

0

1-36

Zaległa, 15. kolejka odbędzie
się w niedzielę, 13 marca: BKS Bratoszewice – Gladiator Parzęczew.

Grupa A: BKS Bratoszewice
– Lelice 2:1, Teresin – Volley Sochaczew 0:2, BKS Bratoszewice
– Kaski 2:0, Lelice – Teresin 2:1,
Volley Sochaczew – Kaski 2:0,
BKS Bratoszewice – Teresin 2:0,
Lelice – Volley Sochaczew 0:2, Teresin – Kaski 0:2, BKS Bratoszewice – Volley Sochaczew 2:0, Lelice
– Kaski 2:1.

BKS VOLLEY TEAM/FB

n

Srebrna drużyna Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego w Teresinie. Siatkarze BKS
Bratoszewice dołączyli do swojej kolekcji kolejne trofeum.

BKS VOLLEY TEAM/FB

szewickiego Klubu Sportowego wzięła udział w V Amatorskim Turnieju Piłki Siatkowej w
Teresinie o Puchar Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
Po znakomitej grze BKS zajął w
nim świetne 2. miejsce.
W zawodach udział wzięło
9 zespołów podzielonych na dwie
grupy. BKS trafił do grupy A wraz
z Lelice, Kaski, Teresinem i Volley Sochaczew. Bratoszewiccy
siatkarze odnieśli komplet zwycięstw, dzięki czemu awansowali z 1. miejsca do półfinałów.

11 29

3. AZS WSGK Kutno

n

BKS: Bartłomiej Pakowski, Damian Śliwkiewicz, Piotr Kosielski, Jakub Kosielski, Daniel Alagierski, Jarosław Alagierski, Tomasz Gałązka, Krzysztof
Danych, Mateusz Rubacha, Jakub Urbanik, Michał Fijołek oraz Michał Piela.

W minioną niedzielę, 6 marca drużyna Bratoszewickiego
Klubu Sportowego wzięła udział
w kolejnym spotkaniu I Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki.
Bratoszewiczanie w ramach 14.
kolejki niestety przegrali z AZS
WSGK Kutno 1:3.
BKS musiał to spotkanie wygrać jeśli myślał o zajęciu 3. miejsca na koniec rozgrywek. Niestety
od początku spotkanie nie układało się po myśli gości. AZS szybko wypracował sobie przewagę
i po dwóch setach prowadził już
2:0. Siatkarze Bratoszewic mogli
jeszcze odwrócić losy rywalizacji
po zwycięstwie w trzecim sezonie
do 19, ale w czwartej najbardziej
wyrównanej partii w końcówce lepiej poradzili sobie rywale. Ostatecznie BKS przegrał 1:3 i tym samym stracił szansę na zajęcie 3.
miejsca w lidze. Przed zawodnikami z Bratoszewic ostatnie spotkanie w tym sezonie I Ligi KALS.
W niedzielę, 13 marca bratoszewiczanie zmierzą się z Gladiatorem
Parzęczew, który wciąż ma szansę
na mistrzostwo.
Być może wpływ na słabszą
postawę BKS w niedzielnym spotkaniu przeciwko AZS WSGK
miał wcześniej rozgrywany przez
siatkarzy z Bratoszewic Turniej.
W sobotę, 5 marca ekipa Brato-

2. Gladiator Parzęczew

Atak zawodników BKS Bratoszewice (niebieskie stroje) często był nie
do zatrzymania dla rywali.

W meczu o finał BKS zmierzył
się z Ignis Skierniewice i także
wygrał. W finale spotkały się jedyne dwa niepokonane zespoły.
Rywalem BKS był Tompex Przysucha. Bratoszewiczanie przegrali niestety 0:2 i musieli się zadowolić 2. miejscem, co i tak jest
świetnym wynikiem.
Pierwsze trzy drużyny otrzymały pamiątkowe medale, puchary i nagrody rzeczowe. Ponadto najlepsi zawodnicy drużyn
otrzymali pamiątkowe statuetki. Najlepszym zawodnikiem
Turnieju został Mateusz Norej
z ekipy zwycięzców Tompexu
Przysucha. Na turnieju w Teresinie Bratoszewicki Klub Sportowy wystąpił w następującym

składzie: Bartłomiej Pakowski,
Krzysztof Danych, Piotr Kosielski, Mateusz Rubacha, Damian
Śliwkiewicz, Damian Janicki,
Tomasz Gałązka, Daniel Alagierski, Jaroslaw Alagierski oraz Michał Fijołek. Najlepszym zawodnikiem drużyny z Bratoszewic
został wybrany Bartłomiej Pakowski.
wp
n 14. kolejka: AZS WSGK Kutno
– BKS Bratoszewice 3:1 (25:21,
25:17, 19:25, 25:23), UKS Bzura Sobota – Kaszewy 3:1 (25:17,
20:25, 25:18, 25:18), GKS Góra
– Gladiator Parzęczew 1:3 (24:26,
18:25, 27:25, 16:25).

1. GKS Góra

12 30

33-12

1. BKS Bratoszewice

4

12

8-1

2. Volley Sochaczew

4

9

6-2

3. Lelice

4

5

5-6

4. Kaski

4

3

3-6

5. Teresin

4

1

1-8

n Grupa B: Tompex Przysucha –
Volley Team Paprotnia 2:0, UKS
Sobota – Ignis Skierniewice 0:2,
Tompex Przysucha – UKS Sobota
2:0, Volley Team – Ignis 0:2, Tompex – Ignis Skierniewice 2:0, Volley
Team Paprotnia – UKS Sobta 1:2.

1. Tompex Przysucha

3

9

6-0

2. Ignis Skierniewice

3

6

4-2

3. UKS Sobota

3

2

2-5

4. Volley Team Paprotnia

3

1

1-6

n Półfinały: Tompex Przysucha –
Volley Sochaczew 2:0, Ignis Skierniewice – BKS Bratoszewice 0:2
n Mecz o 3. miejsce: Ignis Skierniewice – Volley Sochaczew 2:1
n Finał: Tompex Przysucha – BKS
Bratoszewice 2:0
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Boks | Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego

Koszykówka | 1. kolejka I Ligi CNBA

Głownianie w głównych rolach

Porażka BKS Lalalilo na
inaugurację XXXV edycji

Fantastyczny wynik
głowieńskich
pięściarzy podczas
Mistrzostw Okręgu
Łódzkiego.
Podopieczni trenera
Cezarego Kacperskiego
przywieźli do domów
trzy medale.

BKS LALALILO BRATOSZEWICE
SONOCO BASKET TEAM

Ekipa pięściarska na medal. Od lewej: Jan Gabara – kierownik sekcji bokserskiej M.U.K.S. Widzew Łódź, trener
Cezary Kacperski, Marcin Wacławiak, Adrian Adamczewski, Dorian Mospinek i zawodnik klubu Gwardii Łódź
głownianin Artur Leszkiewicz.

2. miejsce zajął także kolejny
podopieczny trenera Cezarego
Kacperskiego Marcin Wacławiak, który walczył w najcięższej kategorii senior do 75 kg.
Medaliści Mistrzostw Okręgu Łódzkiego występujący

z Burmistrzem Miasta Głowna
na temat zorganizowania w najbliższym czasie gali bokserskiej
w Głownie. Byłaby to świetna
promocja miasta, tym bardziej,
że głownianie odnoszą tak znaczące sukcesy.
wp

w sekcji bokserskiej M.U.K.S
Widzew Łódź kolejny raz pokazali, że w Głownie rodzą się spore talenty. Z nieoficjalnych jeszcze informacji dowiedzieliśmy
się, że prowadzone są rozmowy
przedstawicieli klubu z Łodzi

Koszykówka | Finał A WLK U-12 dziewcząt

W końcówce strykowianki próbowały odrabiać straty, ale ostatecznie UKS Orlik wygrał nieznacznie 37:34. Mistrzem województwa
okazał się Grot II Pabianice, który
w finale pokonał KKS Pro-Basket
Kutno 64:34.
Podopieczne trenerów Jacka
Lewandowskiego i Bartłomieja
Szczepaniaka w kategorii U-12
zakończyły sezon, ale wkrótce do
boju ruszą skrzatki U-11.
wp

TK Basket Stryków tuż za podium

Klasyfikacja końcowa:
BARTŁOMIEJ SZCZEPANIAK

Strykowskie koszykarki zakończyły zmagania w Wojewódzkiej Lidze Żaczek do lat
12. Podopieczne trenerów Jacka
Lewandowskiego i Bartłomieja
Szczepaniaka w miniony weekend rywalizowały o tytuł mistrzowski, puchar i medale wraz
z KKS Pro-Basket Kutno, Grot II
Pabianice i UKS Orlik Ujazd.
Koszykarki Strykowa zmierzyły się w pierwszym meczu półfinałowym z ekipą KKS Pro-Basket
Kutno. Rywalki okazały się zbyt
mocne i wygrały 65:21. W drugim pojedynku o finał UKS Orlik
Ujazd przegrał z Grot II Pabianice
17:28. Młode strykowianki zagrały więc mecz o 3. miejsce. Spotkanie o brąz z zawodniczkami

33 (6, 10, 8, 9)
43 (14, 8, 15, 6)

BKS Lalalilo: M. Rydlewski – 15 pkt., A. Ruta – 12 pkt., B. Rogowski – 4
pkt., M. Murawski – 2 pkt., P. Śliwkiewicz.

AGNIESZKA KACPERSKA

Najważniejsza bokserska gala
w okręgu łódzkim odbyła się w
dniach 5-6 marca w Hali Sportowej przy ul. Dubois w Łodzi.
W zawodach uczestniczyli najlepsi zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych z całego
województwa. Ze świetnej strony pokazali się głowieńscy bokserzy pod wodzą trenera Cezarego Kacperskiego. Największy
sukces i tytuł Mistrza Okręgu
zdobył w kategorii junior (waga
do 64 kg) Adrian Adamczewski.
Srebrne medale zawisły z kolei
na szyi Doriana Mospinka, który
zdobył tytuł wicemistrza w kategorii senior do 56 kg, natomiast

Koszykarze z Bratoszewic nieudanie
rozpoczęli kolejną edycję I Ligi Centralnego
Nurtu Basket Amatorskiego.

Drużyna TK Basket Stryków zajęła 4. miejsce w lidze żaczek do lat 12.

1. KKS Pro-Basket Kutno
2. Grot II Pabianice
3. UKS Orlik Ujazd
4. TK Basket I Stryków
5. UKS SMS ŁKS Łódź
6. Alles Basket Głowno
7. Grot I Pabianice

Zawodnicy Bratoszewickiego
Klubu Sportowego po krótkiej
przerwie wznowili rozgrywki w
amatorskiej lidze w Łodzi, rozgrywanej w hali Społem. Drużyna BKS w 1. kolejce I Ligi
CNBA przegrała niestety z Sonoco Basket Team 33:43.
Kluczowa dla losów tego spotkania była pierwsza kwarta.
Rywale osiągnęli szybko dużą
przewagę i później trudno było
BKS odrobić tę stratę. Jak zawsze próbował poderwać zespół
lider Bratoszewic Marcin Rydlewski., a wtórował mu Adam
Ruta. Obaj zdobyli dla BKS niemal wszystkie punkty i dorzucili
do tego razem 16 zbiórek. Świetna postawa obu zawodników to
było jednak za mało na pokonanie Sonoco. W trzeciej kwarcie rywale znów wrzucili szósty
bieg i odskoczyli na tyle daleko,
że BKS mógł już tylko pogodzić
się z porażką.
Inauguracja rozgrywek nie
była zatem udana dla koszykarzy BKS Lalalilo. W 2. ko-

Kluczowa dla losów
spotkania była
pierwsza kwarta,
w której rywale
osiągnęli szybko dużą
przewagę.
lejce zawodnicy Bratoszewic
będą chcieli zrehabilitować się
za początkowe niepowodzenie. Drużyna BKS zmierzy się
w łódzkiej hali Społem z ekipą
Surchem-Brukland.
wp
1. kolejka: Pełka Team – Polska
Organizacja Sportowa 25:36, BKS
Lalalilo Bratoszewice – Sonoco Basket Team 33:43, Zimna Zalewajka
– Surchem-Brukland 43:44, Hall of
Fame – Quriers 26:39.

n

1. Quriers

1

2

39:26

2. Polska Org. Sportowa

1

2

36:25

3. Sonoco Basket Team

1

2

43:33

4. Surchem-Brukland

1

2

44:43

5. Zimna Zalewajka

1

1

43:44

6. BKS Lalalilo Bratoszewice1 1 33:43

W kolejnym spotkaniu
z Surchem-Brukland
koszykarze BKS
będą chcieli się
zrehabilitować za
początkową porażkę.

7. Pełka Team

1

1

25:36

8. Hall of Fame

1

1

26:39

Następna, 2. kolejka odbędzie
się w dniach 8-10 marca: Sonoco
Basket Team – Pełka Team, Quriers – Polska Organizacja Sportowa, Surchem-Brukland – BKS
Lalalilo Bratoszewice, Hall of Fame
– Zimna Zalewajka.

n

8. UMKS Księżak Łowicz
9. UKS Szkoła Gortata Łódź

Ujazdu było bardzo zacięte. Kluczowa dla losów spotkania oka-

zała się trzecia kwarta, przegrana
przez TK Basket różnicą 4 pkt.

10. Basket Aleksandrów Ł.
11. Widzew Intermarche Łódź

PROGNOZA POGODY | 10.03.2016 – 16.03.2016
SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować zatoka niżowa, ale od piątku
układ wyżowy. Napływa ciepła jak na marzec
masa powietrza polarno-morskiego.
CZWARTEK - PIĄTEK:
Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami opady
deszczu, ciepło jak na marzec. Widzialność
umiarkowana do dobrej, zamglenia, rano lokalnie
słaba - mgły. Wiatr z kierunków północnych, słaby,
okresami do umiarkowanego, 3-6 m/s.
Temp. max w dzień: + 6 st. C do + 8 st. C.
Temp. min w nocy: + 3 st. C do + 2 st. C.

PONIEDZIAŁEK - WTOREK - ŚRODA:
Zachmurzenie umiarkowane, okresami
do dużego, bez opadów oraz cieplej.
Widzialność umiarkowana do dobrej, zamglenia,
rano lokalnie słaba - mgły.
Wiatr północny i północno-zachodni, słaby, 2-4
m/s. Temp. max w dzień: + 5 st. C do + 7 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

BRATOSZEWICKI KLUB SPORTOWY/FB

SOBOTA - NIEDZIELA:
Zachmurzenie duże, okresami do umiarkowanego,
bez opadów, ciepło jak na marzec. Widzialność
umiarkowana do dobrej, zamglenia, rano lokalnie
słaba - mgły. Wiatr północno-wschodni, słaby,
2-4 m/s. Temp. max w dzień: + 7 st. C do + 8 st. C.
Temp. min w nocy: + 3 st. C do + 1 st. C.

Zawodnik BKS Lalalilo Adam Ruta (nr 13) rozegrał świetny mecz
przeciwko Sonoco, ale jego drużyna przegrała.
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Piłka nożna | IV liga, sparingi

Charakter ze Stali wciąż niezmienny zimą
Głowieńscy piłkarze coraz mocniej
wprawiają się w skutecznym odrabianiu strat
i walki do ostatnich minut.
STAL GŁOWNO
ORZEŁ NIEBORÓW

1 (0)
1 (1)

Bramkę dla Stali zdobył w 73 min. Marek Głowiński.

W siódmym sparingu przed
rundą wiosenną IV ligi głowieńscy piłkarze Stali zagrali na remis. Po wyszarpanym
zwycięstwie z Polonią Piotrków
Trybunalski podopieczni trenera
Tomasza Szcześniaka znów musieli odrabiać straty. W sobotę,
5 marca Stal wywalczyła tym razem remis 1:1 z ligowym rywalem Orłem Nieborów.
Trener Szcześniak miał dość
spory problem ze skompleto-

waniem linii ataku. Z różnych
przyczyn w sparingu z Orłem
nie zagrali Dominik Tomczyk
i Przemysław Szubert. W składzie Stali pojawiło się więc
z tego powodu aż 6 testowanych
graczy. Z przodu w roli snajpera wystąpił osamotniony Antoni
Waśkiewicz. Warto odnotować
również powrót do Głowna Patryka Ignatowskiego, który zimą
próbował swoich sił w innych
klubach, ale prawdopodobnie zo-

WWW.STALGLOWNO.FUTBOLOWO.PL

Stal: Chrobak – M. Suchenek, A. Gibała, A. Tomczyk, Kluska – zawodnik
testowany I – Fortuna, Mospinek, Florczak, zawodnik testowany II – An.
Waśkiewicz. Grali także: Materka, zawodnik testowany III, zawodnik testowany IV, zawodnik testowany V, P. Ignatowski, Kret, zawodnik testowany VI
oraz Głowiński.

Piłkarze Stali Głowno świetnie radzą sobie w zimowych meczach sparingowych, w których jeszcze nie przegrali
na dotychczas rozegranych 7 pojedynków.

stanie w Stali. W pierwszej połowie głownianie nie mieli sposobu
na zwartą i dobrze zorganizowaną drużynę Nieborowa. Orzeł
wykorzystał za to błąd w ustawieniu Stali i do przerwy objął prowadzenie. Trener Tomasz Szcześniak próbował licznych zmian w
składzie i jeden z rezerwowych
w drugiej odsłonie uratował drużynie Głowna remis. W 73 min.
na 1:1 trafił wprowadzony nieco
wcześniej Marek Głowiński. Jak
się okazało była to bramka, która
ustaliła wynik meczu.
Podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka pozostali zatem
niepokonani w zimowym okresie przygotowawczym. Stal ma
przed sobą ostatni sparing zanim ruszą wiosenne zmagania
w IV lidze. W najbliższą sobotę, 12 marca głowieńscy piłkarze zagrają z KS Sand Bus Kutno. Tydzień później czeka ich
inauguracja rundy rewanżowej
na wyjeździe z Włókniarzem
Zelów.
wp

Łyżwiarstwo | Puchar Świata, Mistrzostwa Świata

Łyżwiarze Błyskawicy
ścigają się po całym świecie
W miniony weekend trójka zawodników UKS Błyskawicy Domaniewice zanotowała
bardzo ważne międzynarodowe starty. Wszyscy rozsiani byli po całym świecie.

Artur Janicki z Krępy (drugi z lewej) szykuje się do Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie.

Zawodnik UKS Błyskawicy Domaniewice Wojciech Sut wg trenera
Mieczysława Szymajdy ma przed sobą świetlaną przyszłość.

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.

tujących z czasem 7:20,10 min.
zajął 11. miejsce. Zwycięzcą okazał się reprezentant Włoch Davide Ghiotto z czasem 6:42,21
min., który wyprzedził Japończyka Ryosuke Tsuchiya – 6:44,17

ARTUR JANICKI/FB

Świata wystartował inny zawodnik UKS Błyskawicy Domaniewice 21-letni Wojciech Sut.
W dniu 4 marca mieszkaniec Domaniewic rywalizował na dystansie 5000 m i w gronie 13 star-

WOJIECH SUT/ARCHIWUM PRYWATNE

Wielokrotny Mistrz Polski
w łyżwiarstwie, pochodzący
z Krępy Artur Janicki w dniu
5 marca wystartował w Finałach
Pucharu Świata Juniorów, które odbyły się w chińskim Changchun. Zawodnik UKS Błyskawicy
Domaniewice i SMS Zakopane
nie może jednak zaliczyć swojego
pierwszego występu w Chinach
do udanych.
Trener Mieczysław Szymajda
i jego podopieczny liczyli na
znacznie lepsze wyniki niż 29.
miejsce indywidualnie (na 34 startujących) na dystansie 1500 m
oraz ostatnie 7. miejsce w wyścigu
drużynowym wraz z reprezentacją Polski. Są to rezultaty znacznie
poniżej możliwości Artura Janickiego i jego kolegów z reprezentacji.
Trener Szymajda szukał przyczyny słabszej postawy swojego
podopiecznego w krótkim czasie
aklimatyzacji w Chinach. Miejmy nadzieję, że niezwykle utalentowany łyżwiarz z Krępy zdąży
wrócić do optymalnej dyspozycji,
bowiem już w najbliższy weekend
czeka go najważniejszy start w sezonie. W tym samym chińskim
mieście Changchun Artur Janicki wystartuje w Mistrzostwach
Świata Juniorów.
W niemal tym samym czasie we włoskiej Baseldze di Pine
w Akademickich Mistrzostwach
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min. Polska może jednak zaliczyć
AMŚ do udanych, bowiem brązowy medal wywalczył Adrian
Wielgat z czasem 6:49,07 min.
Po zawodach trener Mieczysław Szymajda ocenił występ
swojego podopiecznego: – Wiedziałem, że Wojtek nie osiągnie
rekordu życiowego, bo obiekt
w Baseldze jest odkryty i ciężko na nim o dobry wynik. Każdy z panczenistów osiągał rezultaty gorsze od rekordu życiowego
o co najmniej kilkanaście sekund.
Sądziłem, że uda się jednak Wojtkowi zająć miejsce w pierwszej
dziesiątce, a po cichu liczyłem na
miejsce w pierwszej ósemce. Tego
celu nie udało się zrealizować. Na
pewno nie pomogło to, że jadący
z Wojtkiem w parze wydawałoby
się równorzędny rywal jakim jest
zawodnik Holandii Eimar Vis-

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.

ser po 2000 m nie wytrzymał narzuconego przez Wojtka tempa i
ostatni kilometr musiał jechać samotnie. Nie będę jednak gdybać,
co by było jakby Wojtek jechał w
silniejszej parze. Teraz koncentrujemy się na jego niedzielnym starcie w wyścigu masowym. Wierzę,
że z tego występu będziemy zadowoleni.
Jak się później okazało także w niedzielnym występie podczas AMŚ w Baseldze Wojciech
Sut nie mógł być zadowolony ze
swojego występu. Po zakończonym międzynarodowym weekendzie z występami zawodników
UKS Błyskawicy Domaniewice trener Szymajda powiedział:
– Nie były to wyniki wzbudzające entuzjazm. Pozostaje się jednak cieszyć, że Arturowi i Wojtkowi udało się awansować do tak

wielkich imprez. Jestem przekonany, że doświadczenie zdobyte na tych imprezach zaprocentuje w latach przyszłych. Jakby nie
było Artur jest w pierwszym roku
juniorów, a Wojtek pozostaje jeszcze cały czas młodzieżowcem.
W przyszłość ich obu patrzę bardzo optymistycznie."
Oprócz Artura Janickiego
i Wojciecha Suta w miniony
weekend kibice UKS Błyskawicy Domaniewice mogli także śledzić poczynania najsławniejszego
i najbardziej utytułowanego polskiego łyżwiarza ostatnich lat Zbigniewa Bródki, który wystąpił w
Berlinie w Mistrzostwach Świata w wieloboju. Złoty medalista
Igrzysk Olimpijskich z Soczi tym
razem jednak medalu nie zdobył,
bowiem zajął w ogólnej klasyfikacji 13. miejsce.
wp
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Piłka nożna | Turniej Football Cup 2016

Zwycięstwo Stali Głowno

ŁOWICKI
INFORMATOR
SPORTOWY

Młodzi głowieńscy piłkarze z drużyny
Stali Głowno odnieśli triumf w Turnieju Football
Cup 2016 dla rocznika 2006.

MAJA ZUCHORA

spolia zremisowała z KKS Koluszki 1:1 i o wyłonieniu finalisty
Turnieju zdecydowały karne, które lepiej wykonywali zawodnicy
Koluszek. Spotkanie Stali Głowno I z Borutą Zgierz także zakończyło się remisem i koniecznością
rozegrania konkursu karnych. Ku
radości miejscowych kibiców to
głownianie byli w tym elemencie
lepsi i awansowali do Finału.
Zanim rozegrano spotkanie
o złoto kibice śledzili zmagania młodych piłkarzy o pozostałe
miejsca w Turnieju. Zjednoczeni Stryków pokonali ŁKS Łódź
1:0, a później przegrali z Mazovią
1:2, co dało im ostatecznie 6. miejsce. Druga drużyna Stali przegrała z Mazovią 0:5 i ŁKS Łódź 0:3
i zajęła w zawodach 8. miejsce,
ale młodym głownianom należą
się duże brawa za walkę.
Najważniejszy pojedynek Turnieju, a więc wielki Finał rozegrali
między sobą Stal Głowno I i KKS
Koluszki. Podopieczni trenera
Szymona Kowalczyka wygrali zasłużenie 2:0 i zgarnęli główne trofeum – Puchar Burmistrza Miasta

Zwycięska drużyna Football Cup 2016 – ekipa Stali Głowno z trenerem Szymonem Kowalczykiem.

Głowna. Puchar za zwycięstwo
w Turnieju głowieńscy zawodnicy dedykowali koledze z drużyny Bartkowi Sadowskiemu, który
zachorował na nowotwór złośliwy. Po wygranym meczu finałowym kapitan drużyny Stali Adrian
Krakowiak mówił, że wszyscy są
z Bartkiem myślami cały czas
i kibicują mu z całego serca. Poza

tym zwycięstwo w głowieńskim
Turnieju było przy okazji prezentem urodzinowym dla trenera Stali
Szymona Kowalczyka.
Oprócz głównego trofeum organizatorzy przyznali również
uczestnikom wyróżnienia indywidualne. Statuetkę dla najlepszego
bramkarza Turnieju odebrał Kacper Dziedziela ze Stali Głowno I.
Królem strzelców został Szymon
Brzeziński, a najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrano Rafała
Szczepaniaka, obaj są zawodnikami Andrespolii Wiśniowej Góry.
Turniej Football Cup 2016 odbył się pod patronem Burmistrza
Miasta Głowna już po raz drugi
i kolejny raz mógł się podobać kibicom. Uczestnicy pokazali nie
tylko wysokie umiejętności piłkarskie, ale także dostarczyli wielu emocji i wzruszeń.
wp

Razem do zwycięstwa. Młodzi gracze Stali wspólnie sięgnęli po trofeum.

Grupa A: Stal Głowno I – Zjednoczeni Stryków 0:0, Mazovia Rawa
Mazowiecka – Andrespolia Wiśniowa Góra 0:1, Stal Głowno I – Mazovia Rawa Maz. 1:0, Zjednoczeni
Stryków– Andrespolia 0:7, Stal
I – Andrespolia 2:2, Zjednoczeni
Stryków – Mazovia Rawa Maz. 0:2.
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1. Boruta Zgierz

3
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2. KKS Koluszki

3

6

4-2

3. ŁKS Łódź

3
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4. Stal Głowno II
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Klasyfikacja końcowa:
1. Stal Głowno I
2. KKS Koluszki
3. Andrespolia Wiśniowa Góra
4. Boruta Zgierz

SOBOTA, 12 MARCA:
n godz. 10:00, Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Andersa 37
w Głownie, Finał C rozgrywek
Wojewódzkiej Ligi Koszykówki
U-14 chłopców: GTK Głowno –
MKS Ósemka Skierniewice.
NIEDZIELA, 13 MARCA:
n godz. 10:00, hala przy ul. Św.
Teresy 56/58 w Łodzi, Finał B
rozgrywek Wojewódzkiej Ligi
Koszykówki U-16 chłopców:
Start II Łódź – GTK Głowno,
n godz. 10:00, hala OSiR III przy ul.
Tetmajera 7 w Skierniewicach, Finał A rozgrywek Wojewódzkiej
Ligi Koszykówki U-12 chłopców: AZS PWSZ I Skierniewice
– GTK Głowno,
n godz. 11:00, hala Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Łokietka
55 w Sieradzu, Finał B rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Koszykówki U-14 dziewcząt: Alles
Basket Głowno – LUKS Trójka
Sieradz,
n godz. 11:00, hala przy ul. Waryńskiego 22/26 w Aleksandrowie
Łódzkim, Finał C rozgrywek
Wojewódzkiej Ligi Koszykówki
U-14 dziewcząt: UKS II Basket
Aleksandrów Łódzki – TK Basket
Stryków,
n godz. 16:00, sala Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkoszyńskiej
9 w Kutnie, 15. kolejka rozgrywek o mistrzostwo I Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki: BKS Bratoszewice – Gladiator
Parzęczew.

5. Mazovia Rawa Mazowiecka
6. Zjednoczeni Stryków

1. Andrespolia Wiś. Góra

3
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7. ŁKS Łódź

2. Stal Głowno I

3

5

3-2

8. Stal Głowno II

ZESPÓŁ TANECZNY AGAT/FB

Strykowski Agat znów z sukcesami

Zespół taneczny AGAT ze Strykowa często zachwycał jury w Wieluniu.

3

4. Zjednoczeni Stryków

n Mecze
grupowe: Zjednoczeni – ŁKS 1:0, Mazovia – Stal II 5:0,
Andrespolia – KKS Koluszki 1:1 (k.
3:4), Stal I – Boruta 0:0 (k. 3:2).
n Mecz o 7. miejsce: ŁKS Łódź –
Stal Głowno II 3:0
n Mecz o 5. miejsce: Zjednoczeni
Stryków – Mazovia Rawa Maz. 1:2
n Mecz o 3. miejsce: Andrespolia
Wiśniowa Góra – Boruta Zgierz 3:1
n Finał: Stal I – KKS Koluszki 2:0

Taniec | Wieluński Dance 2016

Strykowski zespół taneczny
AGAT kolejny raz pokazał się
z jak najlepszej strony. Podopieczne instruktor Agnieszki Waszkiewicz w sobotę, 5 marca wystąpiły w IX edycji Konkursu Tańca
Nowoczesnego Wieluński Dance
2016.
Największym
osiągnięciem
może pochwalić się Julita Mirys,
która w kategorii powyżej 16 lat
w solowym występie otrzymała
od jury maksymalną ilość punktów i zajęła 1. miejsce. Ponadto
strykowianki wielokrotnie plasowały się na podium: najmłodsza

3. Mazovia Rawa Maz.

n Grupa B: Stal Głowno II – KKS Koluszki 0:3, Boruta Zgierz – ŁKS Łódź
1:0, Stal II – Boruta 0:2, KKS Koluszki – ŁKS Łódź 1:0, Stal II – ŁKS 1:6,
KKS Koluszki – Boruta Zgierz 0:2.

n

MAJA ZUCHORA

Impreza odbyła się w minioną
niedzielę, 6 marca w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Andersa 37 w Głownie. W zawodach
udział wzięło 8 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy.
W grupie A znalazły się zespoły gospodarzy Stali Głowno I,
Zjednoczonych Stryków, Mazovii
Rawy Mazowieckiej oraz Andrespolii Wiśniowej Góry. Natomiast
grupę B tworzyły druga drużyna
gospodarzy Stal Głowno II, KKS
Koluszki, Boruta Zgierz i ŁKS
Łódź. Obsada Turnieju w Głownie była więc mocna i wyrównana.
Emocje zaczęły się już od
pierwszego pojedynku, w którym doszło do derbowego spotkania Stali Głowno I oraz Zjednoczonych Stryków. Ekipa gości
prowadzona przez trenera Rafała Sadeckiego nie przestraszyła
się faworyzowanej drużyny Stali
i zdołała ugrać remis 0:0. Później
jednak głownianie grali już tylko lepiej. Skromne, ale zasłużone zwycięstwo z Mazovią Rawą
Mazowiecką 1:0 oraz cenny remis
z jednym z głównych faworytów
do końcowego triumfu Andrespolią Wiśniową Górą 2:2 dały młodym głowieńskim zawodnikom
prawo walki w półfinałach imprezy. Zjednoczeni Stryków z kolei po dobrym początku przegrali
dwa kolejne spotkania i ich szanse
na medal prysły.
W drugiej grupie dzielnie próbowała walczyć druga drużyna
prowadzona przez trenera Szymona Kowalczyka. Głownianie ze Stali II mieli jednak trudnych rywali i przegrali wszystkie
spotkania. Do strefy medalowej
awansowały ekipy Boruty Zgierz,
która wygrała wszystkie mecze
oraz KKS Koluszki.
W rundzie spotkań grupowych
poziom emocji wzrósł jeszcze
bardziej, szczególnie kiedy doszło do decydujących pojedynków drużyn walczących o finał.
W pierwszym spotkaniu Andre-

PIĄTEK, 11 MARCA:
n godz. 17:30, hala przy ul. Rokicińskiej 6 w Ujeździe, Finał C rozgrywek Wojewódzkiej Ligi Koszykówki U-14 dziewcząt: UKS
Orlik Ujazd – TK Basket Stryków,
n godz. 19:00, sala MKS Jedynka przy ul. Czajkowskiego 14
w Łodzi, 17. kolejka rozgrywek
o mistrzostwo III Łódzkiej Ligi
Tenisa Stołowego Amatorów
i Weteranów: Kamikaze – Expandor Głowno.

grupa tancerek AGAT-u z układem Nadzieja zajęła 2. miejsce
w kategorii 10-12 lat. W tej samej grupie wśród solistek świetnie zadebiutowała Zofia Piestrzeniewicz, która zajęła 3. miejsce.
Ponadto na podium znalazły się
również AGAT III z układem
Szukając miłości, za który przyznano strykowiankom 3. miejsce
oraz AGAT I, który pokazał, jak
wygląda Żywioł pustyni i zajął 2.
miejsce. Wśród solistek zabłysnęła Marysia Szczerbiak, która w
grupie 13-16 lat zajęła 3. miejsce.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dodatkowe nagrody w postaci
warsztatów tanecznych z Finalistą VII edycji You can dance –
Kubą "Fryckiem" Frydrychewiczem.
wp

WTOREK, 15 MARCA:
n godz.
10:00, hala MOSiR
przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu,
Licealiada – powiat, piłka siatkowa chłopców, finał.
Środa, 16 marca:
godz. 20:50, Hala KS Społem
przy ul. Północnej 36 w Łodzi,
3. kolejka rozgrywek I Ligi Centralnego Nurtu Basketu Amatorskiego: BKS Lalalilo Bratoszewice – Hall of Fame.

n

CZWARTEK, 17 MARCA:
godz. 10:00, Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Andersa 37
w Głownie, Gimnazjada – powiat, piłka siatkowa dziewcząt.
n

