CZWARTEK
20 stycznia 2011
NR 3 (709)
CENA 2,80 ZŁ
(w tym 8% VAT)
Rok XXI ISSN 1641-6260
INDEKS 363634 (dot. RUCH)

Ma 106 lat
i jest najstarsza

w całym województwie. str. 4

Runął słup
wysokiego napięcia
w Kołacinku. str. 4

Głowno | Mieszkańcy bliscy ostatecznego zwycięstwa w wojnie z Polkomtelem

Ten maszt musi zniknąć
Mieszkańcy ulic Targowej i Ściegiennego w Głownie nie kryją satysfakcji, choć
o prawdziwym zwycięstwie będą mogli powiedzieć dopiero, gdy z ich sąsiedztwa zniknie
wysoki na ok. 50 metrów maszt telefonii komórkowej. Decyzja o rozbiórce już zapadła.

ela.woldan@lowiczanin.info

strony postępowania mają 14 dni
na złożenie ewentualnego odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

10 stycznia sąsiadka działki z masztem, Czesława Fortuna,
otrzymała
decyzję
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu
z 31 grudnia 2010, nakazującą rozbiórkę stacji bazowej telefonii cyfrowej Plus GSM zlokalizowanej przy ul. Targowej
12 w Głownie. Stacja obejmuje zarówno maszt, jak i kontener technologiczny, ogrodzenie i
przyłącze energetyczne. Do wykonania postanowienia nadzór
zobowiązał właściciela stacji,
czyli spółkę Polkomtel. Od dnia
doręczenia decyzji rozbiórkowej

Batalia trwała 6 lat
Okoliczni mieszkańcy od
2005 roku, walczyli z inwestycją Polkomtela, obawiając się
negatywnego wpływu masztu
na swoje zdrowie. Pozwolenia
na budowę stacji udzieliło Starostwo Powiatowe w Zgierzu
27 lipca 2005 roku. Od tej decyzji Czesława i Andrzej Fortunowie z sąsiadami odwołali się
do wojewody łódzkiego, a pod
społecznym protestem przeciw
budowie masztu podpisało się
115 osób. Decyzją z 14 września
2005 wojewoda łódzki odmówił
uznania mieszkańców za stronę
postępowania i utrzymał w mocy
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decyzję starosty. Ich działkę i sąsiednie nieruchomości od działki, na której miał stanąć maszt,
dzieli bowiem droga gminna (ul.
ks. Piotra Ściegiennego) i to jej
zarządca, czyli miasto Głowno, zostało uznane za bezpośredniego sąsiada. Uznano, że
droga ta wyklucza zaistnienie
w sprawie sąsiadów, czyli mieszkańców okolicznych
posesji. Stroną w postępowaniu uznano natomiast ówcześnie funkcjonującą na Targowej
10/12 stację paliw Dakota LTD
(dziś jest tam stacja Falcon).
Stacja telefonii stoi bowiem na
części tej działki, wydzierżawionej od stacji paliw.
Mieszkańcy domów przy
Targowej i Ściegiennego zostali odesłani do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Ło-

dzi, gdzie tylko Fortunowie
skorzystali z prawa wniesienia
skargi i w wyniku postępowania najpierw
przed wojewódzkim,
a następnie Naczelnym Sądem Administracyjnym dopiero
6 lipca 2006 zostali
uznani za stronę postępowania.
– Pozostali sąsiedzi nie skorzystali
z prawa do złożenia
skargi, to są określone koszty, określone
procedury przez które trzeba przejść – relacjonuje Czesława Fortuna – Dlaczego my tak
mocno
zabiegaliśmy
o to? Otóż ten maszt zo-

stał wybudowany w odległości 10 metrów od naszej działki
z prawem do zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym musieliśmy zrezygnować z budowy domu
dla córki.
Maszt stanął bowiem już w czasie,
kiedy jego najbliżsi sąsiedzi zabiegali
o uznanie ich za stronę. Polkomtel wybudował stację, nie
zważając na protesty
mieszkańców i toczące się postępowanie
odwoławcze, w którym pełnomocnikiem
miasta, jako strony,
był radca prawny
mec. Wiesław Rymiszewski. W rozmowie z „Wieściami”
11 stycznia zsynkretyzował on kilkuletnią batalię z prawniczego punktu widzenia 
str. 8

Stryków | Klucz do ZGKiM był w drzwiach

Dopiero psy spłoszyły złodzieja
Klucz pozostawiony w zamku drzwi wejściowych do budynku Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Batorego w Strykowie ułatwił złodziejowi
próbę kradzieży kasy pancernej z jednego z jego pomieszczeń.
Do zdarzenia doszło 12
stycznia. Z informacji uzyskanych od komendanta strykowskiego Komisariatu Policji
Bogusława Starczewskiego wynika, że złodziej musiał dostać
się do budynku ZGKiM przy
ul. Batorego między godziną 19.00 a 21.00. Komendant
nie kryje zdziwienia, że ogólnie przyjętą w tym zakładzie
praktyką było pozostawianie
po godzinach pracy urzędników
REKLAMA

otwartych pokoi z kluczami
w zamkach i niezamykanie
drzwi wejściowych do budynku. Okazja wszak czyni złodzieja.
W tym przypadku złodzieja spłoszyły psy, które zaczęły
ujadać. Dopiero one podniosły
alarm. Na ujęcie złodzieja było
jednak już za późno. Zostawił
po sobie tylko otwarte okno pomieszczenia i kasę pancerną,
której – na co wskazywało jej
przesunięcie – nie zdążył zrabować. Policja nie ujawnia zawartości kasy pancernej, ale wskazuje, że gdyby złodziejowi plan
się powiódł, naraziłby ZGKiM
na straty rzędu 7 tys. zł.
Na zarzut niewłaściwego zabezpieczenia wejścia
do budynku ZGKiM nerwowo zareagował w rozmowie
z Wieściami dyrektor ZGKiM
Włodzimierz Długołęcki. Podkreślał, że sprzątaczko-portierka (bo w takim charakterze
zatrudniona była pracownica

ZGKiM, która tego wieczoru sprzątała wnętrza budynku) opuściła to miejsce tylko
na krótko. – To był moment.
Ta pani tam sprzątała. W czasie tej pracy tylko na chwilę
odeszła jakieś 20-30 metrów
w kierunku portierni – tłumaczył w rozmowie z Wieściami.
W stosunku do pracownicy,
która nieopatrznie pozostawiła
klucz w drzwiach wejściowych
do budynku, nie zamierza wyciągać żadnych konsekwencji
ani jej upominać. – Co innego, gdyby ta pani nie zamknęła drzwi wejściowych lub zostawiła w nich klucz na noc.
A tak, ona przecież cały czas
tam pracowała, a złodziej wykorzystał jej nieuwagę – dodaje.
Czujnym psiakom, które podniosły alarm i spłoszyły złodzieja, należy się bez wątpienia
super psi smakołyk. Trudno nie
odnieść wrażenia, że zadbały
one o mienie strykowskiego zakładu lepiej niż człowiek.  rpm

Wyjazd na
beatyfikację
Harcerze z głowieńskiego Hufca ZHP organizują wyjazd na uroczystości do Rzymu
związane z beatyfikacją Jana
Pawła II. Uroczystość beatyfikacyjna odbędzie się 1 maja.
Głowno na pewno tam będzie!
– zapowiadają harcerze i zachęcają do udziału w tej wyjątkowej pielgrzymce. Wyjazd zaplanowano na 29 kwietnia, powrót
– 3 maja. Bliższe informacje na
temat wyjazdu można uzyskać
u komendantki głowieńskiego
Hufca ZHP Iwony Waśkiewicz
tel. 604-273-466. 
rpm

Rockowe koncerty
Jutro, 21 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Głownie odbędzie się pierwszy
z dwóch feryjnych koncertów
rockowych dla młodzieży. Od
godz. 17.30 zaprezentują się
w nim dwa łódzkie zespoły rockowe – 4EXAMPLE i Numer
Prywatny, którzy zaproponują
głownianom zabawę w rytmie
rocka i punkrocka. 
rpm

Ostateczne nazwy
skrzyżowań
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad wprowadziła nowe nazwy węzłów
autostradowych.
Dotychczasowy węzeł Stryków II, czyli skrzyżowanie drogi nr 14
z A-2 w Strykowie, będzie nosił nazwę „Stryków”, budowane skrzyżowanie autostrad A-1
i A-2 – „Łódź-Północ”, węzeł
A-2 z drogą wojewódzką 702 –
„Zgierz”. Węzeł o nazwie „Piątek” ma pojawić się w przyszłości na autostradzie A-1 – na
przecięciu z drogą wojewódzką
703, w okolicach Piątku. Nowe
nazwy mają pojawić się wkrótce na tablicach informacyjnych
i zostaną wprowadzone do dokumentów. 
ljs
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Bezpieczeństwo
Gmina Głowno | Podtopienia

Woda na drogach i polach
W gminie Głowno
woda ze stopionego
śniegu stoi na łąkach
i nisko położonych
polach, wdziera się do
piwnic i zalewa drogi.

– Na naszym terenie nie ma
na razie zagrożenia ze strony
rzek, które płyną w dolinach,
problemem jest natomiast niedrożna melioracja. Firma (Dariusza Śliwkiewicza z Bratoszwewic – dop. red.), która
ją naprawia, cały czas pracuje.
Pierwszy raz się zdarza, żeby
pracowali w styczniu – mówił
w rozmowie z „Wieściami”, 18
stycznia Ireneusz Furga z Urzędu Gminy Głowno – odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe.
Nietypowy czas na prace melioracyjne, bo i sytuacja – jak na
styczeń – jest nietypowa, woda
powstała ze stopniałego śniegu
nie wchłania się już w nasiąkniętą jak gąbka ziemię. System
jej odprowadzania nie jest na
tyle wydolny, by poradzić sobie
z tak dużymi ilościami.
Bronisławów i Rudniczek –
to miejscowości, w których sytuacja wydaje się najpoważniejsza. W Rudniczku brakuje
skutecznego
odprowadzenia
wody z drogi powiatowej, której
całe fragmenty zostały zalane.
Jadąc przez wieś, należy zacho-

Woda na poboczu i drodze w Rudniczku. Tu brak skutecznego odwodnienia bardzo daje się we znaki
mieszkańcom.

wać szczególną ostrożność, bo
pod kałużami kryją się liczne
dziury w asfaltowej nawierzchni. Woda stoi na poboczach,
w przydrożnych sadach i ogrodach. Rów, który kiedyś istniał
przy drodze, będzie przez starostwo odbudowany pod warunkiem udziału mieszkańców
w kosztach budowy wjazdów
do posesji i rur pod wjazdami,
ale jak konkretnie ma ten udział
wyglądać, naczelnik powiato-

Wpadł amator „zioła”
głowieńską policję. Został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań, skąd po złożeniu wyjaśnień, 18 stycznia zwolniono go
do domu. 18-latkowi postawiono zarzut posiadania nielegalnej substancji odurzającej, za co
w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi grzywna i kara ograniczenia, a nawet
pozbawienia wolności do lat 5.
Zapewne prokurator nie będzie
wnioskował o pozbawienie wolności, bo chłopak nie był nigdy
karany za przestępstwa narkotykowe, a ilość posiadanego suszu
była bardzo niewielka. 
ewr

Bratoszewice | Mini karambol

Sprawca przekroczył limit
punktów karnych
Aż 850 zł mandatu zapłacić
musiał sprawca kolizji, do jakiej doszło 18 stycznia o godz.
8.50 na drodze krajowej nr 14
w rejonie sygnalizacji świetlnej
w Bratoszewicach. Kierowca samochodu marki Renault Master
z ok. Warszawy nie zachował
należytej ostrożności i bezpiecznego odstępu od poprzedzającego go auta, na skutek czego
uderzył przodem swego auta
G

Rzeki pod kontrolą
Pracowicie upłynął miniony
weekend i ostatnie dni członkom Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Głownie, którzy w związku z nagłym
wzrostem poziomu wód w lokalnych rzekach i zbiornikach
wodnych, nieustannie sprawdzali ich stan.
Plusowe temperatury, które
powodują roztopy, a co za tym
idzie wzrost poziomu wody
w zbiornikach wodnych, sprawiły, że 15 stycznia zespół Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brzezinach
podjął decyzję o upuszczeniu
wody na zbiornikach w Bogdance i Rochnie. Zrzut ten nie
pozostał bez wpływu na stan
wody w dwóch zbiornikach
wodnych na Mrodze w Głownie.

By nie dopuścić do lokalnych
podtopień, zarządzono kontrolowany spust wody z głowieńskich zbiorników. Miejski Sztab
Zarządzania Kryzysowego zdecydował w sobotę o opuszczeniu stawideł na zbiorniku wodnym Mrożyczka o kolejne 20
cm, a na zbiorniku Huta Józefów o kolejne 30 cm oraz o monitorowaniu poziomu wód na
zbiornikach, o przygotowaniu
5000 szt. worków z piaskiem
i postawieniu w gotowości
służb komunalnych. 16 stycznia
poziom wód nie zagrażał już
wylaniu. Do chwili zamykania
tego numeru Wieści stan wody
w obu zbiornikach utrzymywał
się poniżej maksymalnego poziomu piętrzenia, dopuszczanego w porze zimowej.
rpm

Straż Pożarna | Podtopienia

Głowno | Substancje nielegalne
Grzywna i kara ograniczenia wolności grozi 18-latkowi
z Głowna, przy którym 17 stycznia policja znalazła 0,783 g suszu i szklaną fifkę używaną
m.in. do palenia marihuany.
Około 21.00 funkcjonariusze głowieńskiego Komisariatu
Policji zatrzymali na ul. Okrzei
samochód osobowy. Podejrzany susz oraz fifkę znaleziono
u 18-letniego pasażera samochodu. Z informacji uzyskanych od zastępcy komendanta
KP w Głownie Franciszka Słomiaka wynika, że chłopak był
już wcześniej notowany przez

Głowno | Stan wód

w tył Hondy Akord, kierowanej
przez mieszkankę Warszawy,
która zatrzymała się na czerwonym świetle. Na skutek uderzenia Honda przemieściła się do
przodu i uderzyła w tył stojącego przed nią Peugeota 307, kierowanego przez mieszkankę Łowicza. Policja zatrzymała prawo
jazdy sprawcy kolizji, albowiem
ten przekroczył dopuszczalny limit punktów karnych. 
rpm

wego Wydziału Drogownictwa
Bartłomiej Wieczorek jeszcze
nie mówi.
Brak odprowadzenia wody z
drogi powiatowej daje się także we znaki mieszkańcom najniżej położonych gospodarstw
w Bronisławowie. Tam strażacy
kilkakrotnie przepompowywali wodę spod dwóch domów na
niezabudowane tereny po drugiej stronie drogi. Rozwiązaniem problemu wydaje się być

wykonanie przepustu pod powiatówką. Przepust powstanie
po zaakceptowaniu przez powiat kosztów jego budowy, na
razie co kilka dni trzeba przepompowywać wodę z jednej
strony drogi na drugą.
Jeśli chodzi natomiast o rozmoczone gminne drogi gruntowe, to na najbliższe dni zaplanowano dowóz żwiru na
gruntówki w Ostrołęce, Jasionnnej i Konarzewie. 
ewr

Głowno | Wypadek na Kopernika

Rowerzystka
wjechała pod Fiata
Obrażenia w postaci wstrząśnienia mózgu z utratą przytomności odniosła 14 stycznia
rowerzystka, która około godz.
12.45 na jednokierunkowym
odcinku ul. Kopernika potrącona została przez Fiata Cinquecento. Jak ustaliła policja,
głownianka najpierw jechała
lewą stroną jezdni, a następnie
zjechała na prawą stronę, za-

jeżdżając drogę samochodowi
marki Fiat Cinquecento, kierowanemu przez mieszkańca
Głowna.
W wyniku zdarzenia kobieta
straciła przytomność i z podejrzeniem wstrząsu mózgu oraz
urazem wielonarządowym trafiła do Szpitala Wojewódzkiego
w Zgierzu. Kierowca Fiata był
trzeźwy. 
rpm

Pompowali wodę z piwnic
Strażacy strykowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
PSP wzywani byli w minionym tygodniu kilkakrotnie do
pompowania wody z zalanych
piwnic. 13 stycznia pospieszyli
z pomocą mieszkańcom sołectwa Osse, których domostwa
położone są w sąsiedztwie prywatnego – około półhektarowego – zbiornika wodnego.
W piwnicach tych domów pojawiła się woda.– Pompowanie
wody ze zbiornika wodnego
nie miało sensu, bo ukształtowanie terenu jest tam takie, że
i tak by ona z powrotem spłynęła. Większość mieszkańców
tego obszaru jest zresztą przy-

gotowana na podobne sytuacje.
Posiadają oni własne pompy,
których 13 stycznia użyli. Nasza praca ograniczyła się do
wypompowania wody z jednej
z takich piwnic – relacjonuje
dowódca strykowksiej JRG PSP
Tomasz Kubiak.
14 stycznia strażacy wypompowywali wodę z piwnicy jednego z budynków mieszkalnych
w Michałówku w gm. Stryków,
a 15 stycznia – z piwnicy budynku w Domaradzynie w gm.
Głowno. Poniedziałkowy poranek 17 stycznia zaczęli także od
pompowania wody z piwnicy –
tym razem w miejscowości Rokitnica w gminie Stryków. rpm

Sprostowanie | Stowarzyszenie Senior

1% podatku jeszcze nie teraz
W poprzednim numerze
Wieści zamieściliśmy mylną
informację, że podatnicy rozliczający deklaracje podatkowe
za rok 2010 mogą wpłacać 1%
swego podatku na nowo zarejestrowane w Głownie Stowarzyszenie „Senior”. Jak wyjaśniła
jego prezes Zofia Ogórek, będzie to możliwe dopiero za dwa

lata. Taki bowiem okres nowe
stowarzyszenie musi pracować,
by móc z przywileju pozyskiwania 1% podatku skorzystać.
Informację o organizacjach
i stowarzyszeniach w Głownie,
które możemy wesprzeć 1%
swego podatku, zamieścimy
w jednym z najbliższych numerów Wieści. 
rpm

kaniec gminy Stryków oraz Subaru
– mieszkaniec gminy Zgierz – nie
zachowali ostrożności przy wymijaniu się i zderzyli się lusterkami
swych aut. Ponieważ żaden z kierowców nie poczuwał się do winy,
policjanci sporządzą wniosek do
sądu, który o winie w tej sprawie
rozstrzygnie.

cielkę działki rekreacyjnej w Domaradzynie, że nieznany sprawca – po
uprzednim wyrwaniu skobla zabezpieczającego drzwi do pomieszczenia gospodarczego – skradł z niego
dwa rowery i odkurzacz.
Tego

samego dnia o godzienie 17.00 nieznany sprawca – po
uprzednim sforsowaniu kraty zabezpieczającej i drzwi – dostał się
do punktu skupu złomu przy ul. Myśliwskiej, skąd skradł 17,5 kg złomu
mosiężnego.

KRONIKA POLICYJNA | 13.01.–18.01.2011
Stryków i okolice
13
 stycznia o godz. 8.00 doszło do kolizji drogowej na ul. Warszawskiej w Strykowie. Kierowca
VW Transportera nie ustąpił pierwszeństwa podczas włączania się do
ruchu, czym doprowadził do zderzenia z samochodem marki Toyota.
Sprawcę ukarano mandatem 220 zł.
Tego

samego dnia około
godz. 19.14 w Koźlu w gminie Stryków strykowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 46-letniego
rowerzystę, u którego ujawniono
ponad 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, by odstąpili od czynności
służbowych w zamian za 500 zł. Teraz przed sądem odpowie nie tylko

za jazdę po pijanemu, ale także za
próbę skorumpowania funkcjonariuszy.
14
 stycznia o godzinie 15.55
doszło do kolizji drogowej na ul.
Warszawskiej w Strykowie. Kierowca Seata, mieszkaniec gminy
Stryków, nie zachował należytej
ostrożności i bezpiecznego odstępu od poprzedzającego go Nissana, kierowanego przez mieszkańca
Zgierza, i doprowadził do uderzenia
w jego tył. Sprawca kolizji ukarany
został mandatem w kwocie 250
złotych.
18
 stycznia o godz. 7.30 doszło do kolizji dwóch aut na drodze
nr 708 w Anielinie w gminie Stryków. Kierujący Oplem Zafira miesz-

Głowno i okolice
13
 stycznia o 16.10 na ul. Łowickiej policjanci zatrzymali do kontroli
drogowej 57-letniego rowerzystę,
który – jak ustalono – miał orzeczony sądownie zakaz prowadzenia
pojazdów. Mężczyzna był trzeźwy.
15
 stycznia KP w Głownie
powiadomiony został przez właści-

Dmosin i okolice
15
 stycznia w Nadolnej Kolonii
nieznani sprawcy skradli z terenu
nieogrodzonej działki brzozę, olchę
i osikę o wartości ok. 2000 zł.
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Polowanie na pasikoniki
z obiektywem w ręku
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Aktualności

O wystawie w Niesułkowie. str. 32

Szkoły ponadgimnazjalne | Studniówka 2011

Urok pierwszego balu
– Powiedział poeta „Dziś bądź wesół, dziś użyj zabawy!” – tymi słowami
dyrektor ZS nr 1 im. Romualda Adama Cebertowicza w Głownie Elżbieta
Kołodziej zainaugurowała bal studniówkowy dwóch klas maturalnych,
który w nocy z 15 na 16 stycznia odbywał się w murach szkoły.
Młodzież wraz z nauczycielami, osobami towarzyszącymi
i gośćmi bawiła się tym razem
we własnej sali gimnastycznej,
która na ten wyjątkowy wieczór
zamieniła się w prawdziwą salę
balową. Wszystko dzięki efektownym dekoracjom w kolorach
bordo i ecru. W ich przygotowanie i aranżację sali zaangażowali
się uczniowie oraz rodzice. Kiedy pod sufitem i w oknach zawi-

sły drapowane tkaniny, girlandy
balonów i ozdoby w klimacie
„Teatru Żaków”, młodzi ludzie
poczuli, że dzieje się coś ważnego, co warto będzie wspominać przez lata. Wieczorem 15
stycznia wchodzili do swojej
szkoły odmienieni – dziewczęta
w szpilkach i eleganckich kreacjach, panowie w garniturach.
Zabawę rozpoczęto o godz.
20.00 w obecności burmistrza

Głowna Grzegorza Janeczka,
dawnego nauczyciela historii
w „Cebertowiczu”. Z tegorocznymi maturzystami zdążył się
jeszcze spotkać, kiedy ci byli
w I klasie. Teraz, podziwiając,
jak wydorośleli przez te lata
i zwracając się do nich z życzeniami udanej zabawy i sukcesów
na maturze, wspomniał, że sam
w murach tej szkoły zawsze
czuje się „u siebie”. 
str. 4

RZUT OKIEM | ŁABĘDZI SPACER PO MROŻYCZCE

Gmina Głowno | Dowóz uczniów
Topniejąca
tafla lodu na
głowieńskim
zalewie
Mrożyczka
sprawiła,
że obiektyw
naszego
aparatu
uchwycił
14 stycznia
niecodziennej
urody widok
– łabędzia
spacerującego
po „wodzie”.
rpm

ZHP Głowno | Feryjny rajd

Głowieńscy harcerze bawili się wspólnie
z uczniami z Bratoszewic
W sobotę, 15 stycznia
harcerze z Hufca Głowno
zainaugurowali ferie
zimowe Rajdem Zimowym,
zorganizowanym wspólnie
z Zespołem Szkół nr 2
w Bratoszewicach.
Wzięło w nim udział ponad
60 osób. Jego uczestnicy o godz.
8.00 rano wymaszerowali z Bratoszewic na trasę wiodącą przez

położone między Bratoszewicami i Głownem lasy i pola. Po
około dwugodzinnym marszu
w kroplach deszczu przez lasy
i pola dotarli do Głowna. Przy
harcówce 3 Środowiskowej Drużyny Starszoharcerskiej „Niedźwiedzia Łapa” na zmarzniętych
traperów czekało już ognisko.
Było wspólne śpiewanie, zabawy oraz pieczenie kiełbasek.
Uczniowie z Bratoszewic
uczestniczyli w konkursach

zorganizowanych przez głowieńskich harcerzy. Zwiedzili ich harcówkę i wysłuchali
wielu opowieści związanych ze
znajdującymi się w niej przedmiotami.
Harcmistrz Albert Waśkiewicz z Harcerskiej Grupy Wyprawowej, która działa przy Komendzie Hufca ZHP Głowno,
opowiedział im o swej wyprawie do Afryki i zdobyciu Kilimandżaro. 
oprac. rpm

Zmoknięci, utrudzeni, ale zadowoleni uczestnicy rajdu zasiedli przy ognisku.

Para na lewo, para na prawo. Tak uczniowie ZS nr 1 w Bratoszewicach tańczyli poloneza.

Dzieci pchały busa
To skandal, że dzieci, które jechały do szkoły w Lubiankowie, musiały pchać
szkolnego busa, który ugrzązł w błocie! – denerwuje się mieszkaniec Piasków
Rudnickich, który był świadkiem takiej sytuacji o poranku we wtorek, 11 stycznia.
– Było około 7.30, kiedy zobaczyłem, jak uczniowie – od
małego do dużego – usiłują wypchnąć busa z błota. Podbiegłem, wołając, żeby przestali.
Ostatecznie busa z błota wyciągnęła firma odśnieżająca gminne drogi.
Bus zakopał się w rozmokniętej na skutek roztopów gruntówce i rzeczywiście skandaliczną niedorzecznością było
proszenie przez kierowcę o pomoc małoletnich pasażerów.
Nietrudno wyobrazić sobie, że
na błotnistej nawierzchni duży
pojazd mógł się poślizgnąć,
stwarzając realne zagrożenie
dla znajdujących się tuż przy
nim dzieci.
O sprawie szybko został powiadomiony Urząd Gminy.
Wójt Marek Jóźwiak, z którym
rozmawialiśmy na ten temat
13 stycznia, potwierdza, że do
takiej sytuacji nie powinno było
dojść. W czasie roztopów wszędzie przejazd gruntówkami jest
utrudniony, a szkolny bus nie zakopał się na drodze gminnej, ale
na prywatnym, piaskowym trakcie, którym kierowca nielegalnie
skraca sobie drogę.
– Kierowca sam nie zgłosił
do nas problemu, bo jemu najwygodniej jest skracać. Teraz

Wójt kiedyś
zapowiadał, że będzie
karał za podorywanie
dróg, a ja obliczyłem,
że w wielu miejscach
pas drogowy jest
o 2-4 metry węższy
niż powinien być
według map.

Skrzyżowanie dróg gminnych. Tą rozmokniętą drogą relacji Piaski
Rudnickie – Rudniczek jeździ szkolny bus.

będzie musiał jeździć po drogach gminnych wyznaczoną trasą – dłuższą, ale bezpieczniejszą
– stwierdza wójt i zapewnia, że
rozmawiał już o tym z kierowcą.
Asfalt dla busa
Zdaniem właściciela działki
w Piaskach, który poinformował
nas o całym zdarzeniu, zapewnienia wójta niewiele pomogą,
bo także gminne gruntowe drogi
są w tych okolicach w tak złym
stanie, że sytuacja może powtórzyć się w innym miejscu.
Wójt odpowiada, że kiedy warunki pozwolą, zostaną zlecone prace na rzecz poprawy nawierzchni tych dróg równiarką.
– Jedna sprawa to błoto, przez
które nie można przejechać,
a druga to zwężenia pasa drogowego. Wójt kiedyś zapowiadał, że będzie karał za podorywanie dróg, a ja obliczyłem, że
w wielu miejscach pas drogowy
jest o 2-4 metry węższy niż powinien być według map. Pojazdom trudno się minąć, w ogóle
stan dróg jest u nas skandaliczny! – denerwuje się nasz rozmówca. Nie wierzy, że cokolwiek się zmieni.
To, by z Piasków do Rudniczka wybudowano w końcu asfalt,

jest teraz w gestii Rady Gminy,
która może inwestycję tę wpisać do tegorocznego planu i budżetu, w zamian za drogę w Jasionnej.
Taka propozycja ze strony
wójta Jóźwiaka i przewodniczącego Rady Gminy Władysława
Mikołajczyka padła na posiedzeniu gminnej komisji oświatowej, 13 stycznia. Wcześniej
budowę drogi w Jasionnej wójt
uzależniał od budowy jej kontynuacji w tym samym roku przez
sąsiednią gminę Bielawy. Jednak gmina Bielawy nie zdecydowała się na to w 2011 r., stąd
propozycja, by planowaną inwestycję w Jasionnej zastąpić
inną. Dla Władysława Mikołajczyka priorytetem jest budowa
asfaltu tam, gdzie jeździ szkolny transport.
Na razie komisja, której
przewodniczy Tomasz Pieniążek, pozytywnie zaopiniowała wniosek do budżetu o zmianę nazwy zadania i zastąpienie
inwestycji w Jasionnej – inną.
Jaką – dyskusja na ten temat zapewne powróci na sesji budżetowej, 31 stycznia. Wójt zapowiada, że zaproponuje właśnie
drogę Piaski Rudnickie – Rudniczek.
ewr
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Głowno | Parafie

RZUT OKIEM | PIĘKNY JUBILEUSZ

Kolędy ciąg dalszy
Trwają wizyty
duszpasterskie
w głowieńskich parafiach.
Oto ich harmonogram
do końca tego tygodnia.
Parafia św. Jakuba
 czwartek, 20 stycznia od
godz. 15.00 – osiedle Swoboda
bloki 6,7 i 8;
 piątek, 21 stycznia od godz.
15.00 – osiedle Kopernika bloki 2 i 3;
 sobota, 22 stycznia od godz.
9.00 – ul. Targowa;
Parafia św. Maksymiliana
 czwartek, 20 stycznia od
15.00 – ul. ks. Popiełuszki i Zakręt;

106 lat.
Tak jest, dokładnie 106 urodziny obchodziła
18 stycznia najstarsza głownianka Marianna
Brzezińska, będąca równocześnie najstarszą
mieszkanką woj. łódzkiego. Wydaje się, że
dla dostojnej jubilatki (rocznik 1905) czas
zatrzymał się w miejscu. Dopisuje jej zdrowie
i pogoda ducha. Pani Marianna jest wciąż
niezwykle żywotną i energiczną osobą.
W dniu urodzin 106-latkę odwiedzili burmistrz
Głowna Grzegorz Janeczek, proboszcz parafii
pw. św. Barbary ks. Andrzej Kapaon oraz
miejscy radni – Jacek Perzyński
i Krzysztof Laszkiewicz. Jubilatka powitała
gości z radością i zabawiając ich rozmową,
opowiadała, że z nadejściem wiosny zamierza
popracować w przydomowym ogródku,
a latem wybiera się na wesele w rodzinie.
Burmistrz Głowna przekazał Mariannie
Brzezińskiej urodzinowy prezent w postaci
zmywarki do naczyń. Po zdmuchnięciu
świeczek na torcie i wysłuchaniu
odśpiewanych chóralnie życzeń „Dwustu lat!”
– jubilatka zaprosiła swoich gości na kolejne
– 107 urodziny – już za rok. ewr

 piątek, 21 stycznia od 15.00
– ul. Zachodnia i Zagajnikowa;
 sobota, 22 stycznia od 9.00
– ul. Asnyka, Piaskowa, Modrzewiowa i Zielona.

Parafia św. Barbary
 czwartek, 20 stycznia od
godz. 10.00 – ul. Westerplatte
(numery parzyste), a od godz.
11.00 – blok nr 14 na os. Sikorskiego (numery od 1 do 35);
 piątek, 21 stycznia od godz.
10.00 – ul. Andersa, a od godz.
11.00 – blok nr 14 na os. Sikorskiego (numery od 36 do końca);
 sobota, 22 stycznia od godz.
10.00 – Borówka, Struga, Kasprowicza, Leśna i Kopernika,
a od godz. 16.00 – blok nr 17 na
os. Sikorskiego. 
rpm

Rada Gminy Dmosin | Jak się protokołuje obrady sesji

Radny Adamczyk twierdzi,
że to nie on
W liście nadesłanym do naszej redakcji 13 stycznia radny
gminy Dmosin Zenon Adamczyk domaga się sprostowania do relacji z sesji – zamieszczonej w 1 numerze Wieści
z 5 stycznia – która opatrzona
została krytycznym komentarzem pod jego adresem autorstwa Renaty Piechut-Machnickiej. Oto dosłowna treść listu
radnego:
W Waszej poczytnej gazecie
z dnia 5 stycznia 2011 umieszczono relację z odbytej 29 grudnia 2010 r. sesji Rady Gminy
Dmosin. W relacji tej w moje usta
włożono słowa, których nie wypowiedziałem i publicznie mnie
za to skarcono, cytuję; „Radny

Adamczyk pozwolił sobie na komentarz, w którym poruszył kwestię godnej postawy radnego – w
cokolwiek dziwnych okolicznościach, bo radna Sadzewicz-Nowak nie zachowała się niegodnie”.
Gazeta wydrukowała też komentarz autorki relacji z sesji
Rady Gminy Dmosin, który jest
naprawdę kuriozalny, bo dotyczy niewłaściwej osoby (podano moje imię i nazwisko) i słów
przez nią niewypowiedzianych
oraz pouczenie, cytuję: „że lepiej
zapytać dwa razy niż zachować
się mechanicznie”, jak ulał pasuje to do autora komentarza, bo
gdyby sprawdził, kto zabrał głos i
wygłosił te słowa, to jestem pewny, że tego komentarza specjalnego by nie było.

Uprzejmie proszę o wydrukowanie mojego sprostowania na
łamach Waszej gazety.
Z poważaniem
Zenon Adamczyk
***
W komentarzu mojego autorstwa skrytykowałam to, że radny
Adamczyk pouczał debiutującą w radzie radną Marię Sadzewicz-Nowak, że tematów i wątpliwości podnoszonych przez nią
już na komisji nie powinna ponownie poruszać na sesji, a uważam, że ma ona do tego prawo.
Podtrzymuję, że to radny
Adamczyk – a nie ktoś inny –
wypowiedział te słowa. Potwierdza to też radna Sadzewicz-Nowak.

Gmina Głowno | Wodociągi

Od lutego zdrożeje woda
Więcej o 20 groszy
netto za metr sześcienny
wody zapłacą od lutego
mieszkańcy gminy Głowno,
o ile Rada Gminy
31 stycznia zatwierdzi
nową taryfę.
W projekcie uchwały, który
pozytywnie zaopiniowały już
komisje budżetowa i oświatowa, nową stawkę za 1 m3 wody
na potrzeby gospodarstw domowych i rolnych, a także zakładów budżetowych i placówek
oświatowych zaproponowano
na poziomie 2,20 zł plus 8%
VAT (było 2 zł netto). Z kolei
taryfę na potrzeby produkcyjne zakładów przemysłowych
i pozostałych odbiorców skalG

kulowano na 2,80 zł + 8% VAT
(było 2,50 zł netto). Na poziomie ubiegłorocznym, czyli 2 zł/
m3 pozostawiono stałą opłatę
abonamentową za wodomierz.
Podczas omawiania zaproponowanych taryf na posiedzeniu
gminnej komisji oświaty, kultury, zdrowia i praworządności,
13 stycznia pracownik Urzędu Gminy Kazimierz Piestrzeniewicz informował, że roczny
plan gminnych wydatków wodociągowych zamyka się kwotą 479 tysięcy zł. Wchodzą w to
zarówno koszty z tytułu inkasa
dla sołtysów, utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej
i hydroforni, dozoru technicznego, zakupu energii elektrycznej, badań wody oraz jej zakupu od sąsiednich gmin, a także

budowa wodociągu do nowych
działek budowlanych w Ziewanicach. Ponadto na pierwszy kwartał 2011 zaplanowano wymianę wodomierzy
w Mąkolicach. Jeśli pozwolą na to fundusze, w bieżącym
roku zostanie przemalowana
elewacja hydroforni w Popowie
Głowieńskim i będą w niej wymienione okna.
Na 2011r nie przewidziano
natomiast pociągnięcia nitki wodociągowej do 3 gospodarstw
w Konarzewie i 4 w Lubiankowie. Argumentacja za budową
wodociągu do Ziewanic była
taka, że tam właściciele działek
nie mają żadnego źródła wody,
podczas gdy w Lubiankowie
i Konarzewie są studnie bądź
studnie głębinowe.
ewr

Nie da się tego, niestety, zweryfikować, odsłuchując zapis
elektroniczny sesji, bo akurat
tego fragmentu sesji na nim zabrakło. Pracownica Biura Rady,
obsługująca sesję, tłumaczy się,
że baterie w dyktafonie się wyczerpały. Z jej notatek wynika
jedynie, że radny Adamczyk
odniósł się na sesji do pytań zadawanych przez radną Sadzewicz-Nowak – w tym do kwestii ponownego dyskutowania
na sesji spraw uprzednio omówionych już na komisji.
Nie da się więc odtworzyć dokładnie treści wystąpienia Adamczyka, a powinno było się dać,
skoro nie było ono nagrywane.
Taka jest wszak rola protokołu.
Renata Piechut–Machnicka

Kołacinek | Wypadek

Uszkodzony dom
i linia energetyczna
Zbyt szybka jazda – i to po
pijanemu – była przyczyną
wypadku, do którego doszło
w nocy 13 stycznia w Kołacinku.
Około godziny 23. kierujący ciężarową Scanią mieszkaniec gminy Wolbórz wypadł z łuku drogi. Samochód zatrzymał się na
drzewie. Jeden z urwanych konarów zerwał linię wysokiego
napięcia, a drugi uszkodził dach
pobliskiego domu. Kierowca –

po udzieleniu pierwszej pomocy
przez karetkę pogotowia – został zwolniony do domu. Mężczyzna, jak się okazało, był pijany. Badanie wykazało u niego
1,72 promila alkoholu. Z uwagi
na to, że uszkodzeniu uległ dach
domu, na miejsce wezwano również inspektora nadzoru budowlanego. Ten nie stwierdził jednak zagrożenia w użytkowaniu
obiektu. 
ljs

Stryków | Nieruchomości

Działka poszła za 101 tysięcy
Już w pierwszym przetargu, 18 stycznia gminie Stryków
udało się sprzedać zabudowaną nieruchomość na ul. Grunwaldzkiej 23 w Strykowie. Do
licytacji stanęło dwóch chętnych. Cena wywoławcza wynosiła 100 tys. zł. Nieruchomość

została sprzedana za niewiele drożej, bo 101 tys. zł. Kupili ją właściciele sąsiedniej posesji. Przetarg obwarowany był
z resztą warunkiem, iż mogą
w nim uczestniczyć jedynie
osoby z terenu miasta i gminy
Stryków. 
ljs

Szkoły ponadgimnazjalne | Studniówka 2011

Urok pierwszego balu
dokończenie ze str. 3
Przyszli maturzyści podziękowali dyrekcji i wychowawcom
za cierpliwość i wyrozumiałość.
Po chwili zabrzmiały pierwsze
takty poloneza, panowie wręczyli partnerkom róże i elegancko poprowadzili je do tańca.
A potem zabawa z zespołem
Optima trwała do 6.00 rano.
Jedyna taka noc
Również z 15 na 16 stycznia
na studniówkowym balu bawiło
się około 70 uczniów trzech klas
maturalnych Zespołu Szkół nr 1
w Bratoszewicach: logistycznej,
żywieniowej i rolniczo-agrobiznesowej. Tegoroczny bal zorganizowano w restauracji U Pana
Tadeusza w Domaniewicach,

a wraz z młodzieżą bawili się
na nim nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja oraz goście
i osoby towarzyszące.
Jeszcze przed oficjalnym
rozpoczęciem
studniówki,
o emocje z nią związane i przygotowania zapytaliśmy dwie
młode elegantki – Justynę
Grawiec z kl. IV Technikum
Rolniczego i Dorotę Łapacz
z Technikum Agrobiznesu. Do
studniówki dziewczęta przygotowywały się od kilku miesięcy, już w listopadzie zaczęły
się próby poloneza, trzeba było
wybrać kreację, zamówić z wyprzedzeniem wizytę u fryzjera. Justyna w stroju postawiła
na efektowne połączenie czerni
i czerwieni, a Dorota miała na
sobie srebrno-czarną sukienkę.

Obydwie zdecydowały się także na upięcie włosów.
Zabawę tradycyjnie rozpoczęto polonezem. Ok. godz.
23.00 młodzież wystawiła trzyczęściowy spektakl, w którym z humorem ukazano życie
uczniów, perypetie maturzystów oraz ich zabawną interpretację „Balladyny” Juliusza
Słowackiego. Potem studniówkowicze bawili się do godziny
szóstej rano przy muzyce zespołu Ines.
***
Więcej zdjęć z obydwu studniówek oraz relacje filmowe
z nich można znaleźć na naszym
portalu internetowym www.lowiczanin.info w zakładce Edukacja. 
ewr
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Głowno | Zagospodarowanie przestrzenne wzbudziło emocje

Jak się bronić przed dużą wodą
W ponad dwudziestoosobowej grupie uczestników dyskusji publicznej nad
projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Głowna najsilniejszą reprezentację stanowili mieszkańcy terenów
dotkniętych w ubiegłym roku powodzią. To ich wątpliwości, pytania, a także zarzuty
pod adresem władz zdominowały spotkanie. Momentami było naprawdę gorąco.
Dyskusja odbyła się 10 stycznia w sali Urzędu Miejskiego
na Dworskiej. Mieszkańców
powitał wiceburmistrz Grzegorz Urbanik, a spotkanie
wspólnie z kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony
Środowiska Bogusławą Saudą-Anyszewską poprowadziły
przedstawicielki Pracowni Planowania Przestrzennego Architektów T. Brzozowskiej i A.
Tomczak. Na pytania mieszkańców odpowiadał także kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Adam
Olejniczak.
Studium opracowywane jest
na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską w 2008
roku. W pierwszej części spotkania Dorota Sowa z pracowni
omówiła uwarunkowania przyrodnicze zmiany studium, które stanowią barierę i wyznaczają kierunki rozwoju miasta.
Następnie poszczególne tereny,
m.in: centrotwórcze, rolnicze,
tereny zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, przemysłowej i przemysłowo-usługowej omówiła Adrianna Cieślak.
Na kształt projektowanego dokumentu mieszkańcy Głowna
mogą jeszcze wpłynąć poprzez
wnioski, które należy składać
do sekretariatu Urzędu Miejskiego osobiście, drogą elektroniczną lub faksem w terminie
do 7 lutego br.
Jeszcze zanim oficjalnie rozpoczęła się dyskusja, mieszkańcy mieli okazję zapoznać się
z kilkoma mapami projektowanych zmian i już na tym etapie
zaczęły się rodzić poważne wątpliwości.

Rzeka płynie inaczej
niż na mapach
– Mapy nie odpowiadają
stanowi faktycznemu. Rzeka
nie płynie w korycie uwzględnianym na projektach, tylko
w innym miejscu. Jak można
opracować dokument na nieaktualnej mapie?! Koryto rzek

BOGUSŁAWA
SAUDAANYSZEWSKA
UM w Głownie
– Wnioski mieszkańców
będą rozpatrywane przez
burmistrza. (...)
W zależności od tego,
czy wnioski będą
przyjęte, czy nieprzyjęte,
będzie wyłożony projekt
studium z naniesionymi
zmianami i po
zaopiniowaniu zostanie
podjęta uchwała Rady
Miejskiej, która będzie
akceptowała ten projekt.
Studium da podstawę
do sporządzenia ośmiu
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego –
właściwie w każdej
dzielnicy, gdzie tereny
zostają przekształcone,
będzie zmieniany plan.

Mrogi i Brzuśni było zmienione
już co najmniej 15 lat temu, a do
tej pory te zmiany nie są naniesione na żadnych mapach. – zauważył zbulwersowany mieszkaniec terenów nad Mrogą..
Przedstawicielki pracowni
projektowej tłumaczyły, że projekt studium został opracowany
na podstawie dokumentów dostarczonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
– Urząd Miejski wniósł
uwagi, że jest nieaktualny zasięg zbiornika i zostały one
uwzględnione przez Zarząd Regionalny(...). Tu mówimy cały
czas o działkach zalewowych.
Mroga nie przerzuca swojego
koryta nie wiadomo ile – argumentowała Dorota Sowa, a Adrianna Cieślak dodała: – Przesunięcie koryta rzeki o dwa czy
trzy metry nie zmienia faktu, że
ona wylewa.
– Ale to są zmiany rzędu
pięćdziesięciu metrów! – podkreślał inny mieszkaniec, Zygmunt Kozłowski, wspierany
przez sąsiadów – Te materiały
są nieaktualne, trzeba iść zobaczyć, jak płynie rzeka!
– Najprostszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest złożenie w tej sprawie wniosku do
projektu, który będzie rozważany. – mówiła Adrianna Cieślak, ale dyskusja na ten temat
szybko nie ustała.
– Na zasięg terenów zalewowych nie ma wpływu przesunięcie tego koryta, bo ono nadal mieści się w obrębie tych
terenów – dodał kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Adam
Olejniczak, ale to podgrzało

Na dyskusję publiczną nad studium przybyło ponad 20 mieszkańców Głowna.

jeszcze temperaturę spotkania. Spierano się o to, kiedy do
zmiany koryta doszło i dlaczego do tej pory nie zaktualizowano map, za kształt których
odpowiadają służby powiatowe.
– Na przygotowanie studium
w oparciu o nieaktualne dokumenty wydano publiczne pieniądze. Ktoś do tego dopuścił
i powinien ponieść za to odpowiedzialność! Trzeba było najpierw zweryfikować faktyczny
przebieg rzeki z tym, co jest
na mapach. Złożymy w tej
sprawie protest do Urzędu Miejskiego – zapowiadała już po dyskusji w rozmowie
z „Wieściami” Danuta Kowalczyk, która sama prowadzi
biuro projektowe i wielokrotnie musi prostować na potrzeby opracowań dla klientów
nieaktualne dane na mapach.
Tę mieszkankę ulicy Zgierskiej co rok dotykają podtopienia, poziom wody w piw-

nicy sięga 1,60 m, a na całej
działce 50 cm. Po ubiegłorocznej powodzi nadal ma niedosuszone piwnice. Nie zgadza się
na ustanowienie po sąsiedzku
terenu pod zabudowę usługową, bo boi się, że kiedy sąsiad
– inwestor utwardzi swój grunt
np. pod budowę hali, cała woda
zatrzyma się w dołku u niej
i sytuacja będzie jeszcze bardziej dramatyczna, dlatego także w tej sprawie składa wniosek do projektu. Sama obawia
się, że po zatwierdzeniu studium w projektowanym kształcie tylko na tym straci:
– Projekt studium przewiduje, że będzie to teren zalewowy.
Studium obniży wartość mojej działki, ale jej nie ochroni,
bo nie przesądza, jakie zabezpieczenia powstaną i kiedy –
mówiła na spotkaniu w urzędzie.
Jedni podwyższają,
drugich zalewa
Mirosław Olejniczak z ulicy
Łąkowej zgłosił uwagi pod adresem sąsiada z przeciwnego
brzegu Mrogi:
– Ten pan dolinę rzeki to
nawiózł, a nie wywiózł, ale
nas dzisiaj interesuje studium.
A studium uwarunkowuje to,
że w dolinach rzek nie wolno

się budować, a budowle, które
już tam się znajdują trzeba zabezpieczyć. (...) My na tych terenach mieszkamy i jesteśmy
systematycznie zalewani. Do
2004 roku zawsze treny przy
ulicy Złotej od mostu były zalewowe. Od 60-go roku pobudowano wał do ulicy Kilińskiego,
żeby mieszkańcy nie byli zatapiani. Te tereny nabyli teraz inni
właściciele, chcą coś przebudować, nie wiadomo co, zasypują koryto rzeki, rzekę zwężają,
podnoszą tereny, co chcą to robią. Proszę Państwa, są nakazy
sądowe, prokuratura, miasto nie
może wyciągnąć konsekwencji.
Ja przyszedłem tu, żeby zobaczyć, że te tereny nie mogą być
nigdy zabudowywane, a one są
zabudowywane. (...) Ta dolina
rzeki nas zabezpieczała, nigdy
nie byliśmy w takim stanie zalewani jak teraz, kiedy tereny
po drugiej stronie zostały podwyższone!
Zapowiedzi Mirosława Olejniczaka, że „wszyscy ci ludzie,
którzy ziemię nawieźli, razem
z budynkami będą ją wywozić,
bo to jest dolina rzeki” nie dają
pewności w świetle ostatniego
rozstrzygnięcia Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w tej
sprawie, o której piszemy w odrębnym materiale.
str. 31
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Głowno | Ul. Mickiewicza

W nawiązaniu do tekstu
o kłopotach mieszkańców
ul. Mickiewicza,
publikowany obok,
podajemy na jakie rejony
odśnieżania podzielił
miasto Miejski Zakład
Komunalny.

Nie lada
odpornością na stres
wykazać muszą się
mieszkańcy
ul. Mickiewicza
w Głownie, którym
po przerwanej
w końcu ubiegłego
roku budowie
kanalizacji,
w okresie opadów
śniegu przychodzi
zmagać się
z zalegającymi
na tej ulicy zaspami,
a obecnie z błotem.

Harmonogram
odśnieżania miasta

Rejon pierwszy odśnieżany jest pługiem na samochodzie marki Iveco i obejmuje ulice: Łowicką, Strażacką, Plac
Wolności, Zgierską, Swoboda, Fabryczna (od Polnej), Solskiego, Hutę Józefów (sklep
w bloku), Kopernika, Slowackiego, Czackiego, Wojska Polskiego, Słowackiego, Czarneckiego,
Skłodowskiej, Kraszewskiego,
Rynkowksiego, Żeromskiego,
Targową, Ściegiennego, Ostrołecką, Łowicką (łuk trasy), Bielawską, Wiejską, Konarskiego,
Żwirki i Sowińskiego.
Rejon drugi, odśnieżany przy
użyciu pługa na samochodzie
marki Star obejmuje ulice: Topolową, Ogrodniczą, Karasicką,
18 Stycznia, Zamiejską, Prawą,
Dąbrowskiego, Kolejową, Traugutta, Zapolskiej, Ordona, Piatkowską, Zakątną, Robotniczą,
Łysogórską, Północna, Okrzei,
Limanowskiego, Narutowicza,
Błotna, Śląską, Złotą, Wigury, Piłsudskiego, Plac Reymon-

ta, Jasną, Rataja, Orzeszkowej,
Spółdzielczą, Graniczną, 11 Listopada i Kościuszki.
Rejon trzeci odśnieżany jest
przy użyciu pługu na samochodzie marki Kamaz i obejmuje ulice: Wigury, Szkolną, Kilińskiego, Główną, Piaskową,
Asnyka, Zakopiańską, Miłą,
Suchą, Zachodnią, Pasterską,
Popiełuszki, Świerkową, Przełajową, Barlickiego, Zabrzeźniańską, Skokowskiego i Rodzinną.
Rejon czwarty obejmuje
przede wszystkim ulice gruntowe, na których wykorzystanie pługa jest utrudnione. I są
to ulice: Wysoka, Czerwona,
Górna, Cebertowicza, Wiśniowa, Sporna, Sportowa, Dworska
(w górę), Krótka, Garbarska, Plażowa, Morska, Spacerowa, Leśna, Struga, Słowackiego, Sasanek, Tuwima,
Broniewskiego, Ułańska, św.
Barbary, Mickiewicza, Hubala, Polna, Sucharskiego (od
Westerplatte do lasu), Westerplatte (od Ułańskiej do Mickiewicza), Wyzwolenia, Andersa,
Konstytucji 3-go maja, Kwiatowa, Letnia, Torowa, Harcerska, Ziewanicka, Jesionowa,
Woskowa, Piękna, Rodzinna,
Moczydła, Lewa, Grzybowa,
Debowa,
Bukowa,
Żołędziowa, Plac Kazimierza,
Myśliwska, Dolna, Prosta
i Kasprzaka. 
rpm

Głowno | Budżet na rok 2011

Rozpoczęły się dyskusje
Podczas gdy strykowscy
radni już w ubiegłym
tygodniu uchwalili
budżet miasta i gminy
Stryków na rok 2011,
a część okolicznych gmin
rozpoczęła już dyskusję
nad ich propozycjami, Rada
Miejska do dyskusji na ten
temat się nie spieszyła.
Rozpoczęła ją we wtorek,
18 stycznia na komisji oświaty
i zdrowia, a kontynuować będzie ją dziś, 20 stycznia na komisji budżetu i gospodarki.
Projekt budżetu zaproponowany jeszcze przez poprzedniego burmistrza Głowna Wojciecha Brzeskiego leży
w Biurze Rady Miejskiej. Póki
co nie wiadomo, czy burmistrz
Grzegorz Janeczek zechce
wnieść do niego jakieś autopoprawki.
Na jednej z ostatnich sesji
podkreślił jedynie, że zakres
tegorocznych inwestycji w dużej mierze uzależniony będzie
od kwoty dotacji, jaką miasto
REKLAMA

G

będzie mogło uzyskać na spłatę zadłużenia SP ZOZ.
Nadzieje na maksymalną jej
wysokość, tj. 17 mln zł, z każdym tygodniem topnieją. Bank
Gospodarstwa Krajowego nadal nie zaopiniował złożonego
w tej sprawie wniosku Głowna. Burmistrz Janeczek zapowiedział, że na pewno będzie
dążył do kontynuowania inwestycji współfinansowanych
z budżetu Unii Europejskiej.
Na co jeszcze znajdą się pieniądze? Przekonamy się do
końca lutego. 
rpm

Najpierw zaspy, teraz błoto

Jeden
z
mieszkańców
ul. Mickiewicza skarżył się
w rozmowie z Wieściami, że
w okresie ostatnich opadów
śniegu służby miejskie w ogóle
nie odśnieżały tej ulicy, a kilku
kolejnych mówiło, że wprawdzie widzieli koparkę, która na
ich ulicę przyjechała, ale ostatecznie nic nie zrobiła. – Byliśmy skazani na siebie i na torowanie sobie przejazdu we
własnym zakresie przy użyciu łopat – relacjonował jeden
z niezadowolonych głownian.
Od pełniącej jeszcze wówczas obowiązki dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego
Barbary Sowińskiej-Gać dowiedzieliśmy się, że koparka na
Mickiewicza w okresie ostatnich opadów śniegu jeździła.
Czy ja jednak odśnieżała?
Wiceburmistrz
Grzegorz
Urbanik mówi się, że trudności
z odśnieżaniem w ul. Mickiewicza pojawiły się w tym sezonie zimowym w związku z nieukończoną budową kanalizacji
i odtwarzaniu zniszczonej przez
wykopy asfaltowej jezdni.
Jej wykonawca, którym jest
głowieńska firma Wodociągi
i Kanalizacje Krzysztofa Kucińskiego, zdążyła wybudować przed zimą kanał sanitarny i przyłącza, ale nie zdążyła
już odtworzyć nawierzchni uli-

Ul. Mickiewicza przed kilkoma dniami. W grudniu było jeszcze gorzej.

na niej się pojawiał i ją odśnieżał. Zniszczona podczas prac
kanalizacyjnych nawierzchnia
i studzienki wystające z pokrytej „górami i dolinami” ulicy
uniemożliwiły w tym sezonie
odśnieżanie tej ulicy pługiem.
W obecnym harmonogramie
ulica ta zaszeregowana jest do
tzw. rejonu czwartego miasta,
który odśnieżany jest przy użyciu koparki.
– Nie ma możliwości technicznych, by w sytuacji,
gdy ta ulica jest tak nierówna i gdy wystają z niej studzienki, mógł tamtędy przejechać pług. – usłyszeliśmy

cy oraz wjazdów do posesji.
Pod koniec listopada wykonawca wystąpił do władz miasta
z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do
15 grudnia, a później – już do
nowego burmistrza – o kolejne
jego przesunięcie do 30 kwietnia tego roku. Powodem były
utrzymujące się opady śniegu
i mróz. Zgodę taką otrzymał,
ale tylko do 21 marca.
Przed jej rozkopaniem ulica Mickiewicza była zaszeregowana do drugiej kategorii
odśnieżania. Oznaczało to, że
pług – może nie od razu i nie
w pierwszej kolejności – ale

w MZK – Pług był tam wysyłany, ale nie wszędzie wjechał
i nie na pewno nie odśnieżył
tej ulicy tak, jakby tego oczekiwali mieszkańcy. My stamtąd odbieramy śmieci i jakoś
sobie radziliśmy z wjazdem i wyjazdem z tej ulicy.
Niekiedy trzeba było posiłkować się łopatą. Żaden
mieszkaniec ul. Mickiewicza
nie zgłaszał nam, że nie może
wydostać się z własnej posesji czy też tej ulicy. – podsumował Piotr Jaros kierownik działu odpowiedzialnego
za oczyszczanie i odśnieżanie
miasta. 
rpm

ZIMA WYMAGA SZACUNKU
MZK usprawiedliwia się,
że nie może użyć
do odśnieżania pługu,
bo ulica Mickiewicza jest
„rozgrzebana”, a koparka
nie jest wstanie odśnieżyć
tych powstałych
na niej „gór i dolin” tak,
jakby tego oczekiwali jej
mieszkańcy. Wykonawca
usprawiedliwia się,
że nie może dokończyć

inwestycji, bo przyszedł
mróz i śnieg. Władze
miasta okazały dla tej
argumentacji zrozumienie
i z tego powodu
do końca zimy
mieszkańcy Mickiewicza
na poprawę sytuacji raczej
liczyć nie mogą. Tylko
czy śnieg i mróz w grudniu
jest wystarczającym
argumentem,

by przerwanie inwestycji
usprawiedliwić? W naszej
strefie klimatycznej to
raczej normalne.
Co innego, gdyby śnieg
spadł w sierpniu. Może
jednak warto zaplanować
realizację inwestycji
miejskich odpowiednio
wcześnie – tak, by zdążyć
przed zimą.
 Renata Piechut-Machnicka

RZUT OKIEM | BANK W ROZBUDOWIE
O jedną kondygnację,
a właściwie o poddasze
o charakterze użytkowym
urósł gmach Banku
Spółdzielczego
przy ul. Młynarskiej
w Głownie. Rozpoczęta
w minionym roku rozbudowa
zbliża się do finału
– ostatnie trzy miesiące
będą poświęcone
na zagospodarowanie
nowych pomieszczeń – pokoi
biurowych na potrzeby
bankowości internetowej i sali
konferencyjnej. Inwestycję, jak
informuje prezes BS Czesława
Fortuna, przeprowadzano, gdy
na niższych kondygnacjach
odbywała się normalna praca.
Rozbudowa nie stanowi
utrudnienia dla klientów,
gdyż ekipa budowlana
korzysta z innej niż oni klatki
schodowej. ewr

Na Westerplatte
jeszcze wjazdy
Oprócz odtworzenia nawierzchni ulicy, wjazdów i poprawy chodników na ul. Mickiewicza w Głownie do 21 marca
firma Wodociągi i Kanalizacje
Krzysztofa Kucińskiego dokończyć ma budowę wjazdów do
posesji w ul. Westerplatte.  rpm

Sprostowanie
Rodzina, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto, może ubiegać się w GOPS w Głownie
o przyznanie zasiłku rodzinnego. Nie jest to kwota 505 zł,
jak napisałam w tekście „Gdy
obywatel nie daje sobie rady”
w nr 2/2011 Wieści. Za pomyłkę przepraszam


Elżbieta Woldan-Romanowicz
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Stryków | Rada Miejska przyjęła budżet 2011

Jedna czwarta dochodów na inwestycje
Rada Miejska Strykowa na sesji 12 stycznia
jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na rok 2011.
Już niebawem mają zostać uruchomione pierwsze
procedury przetargowe. Wszystko po to, aby zdążyć
dobrze wydać 10 mln zł przeznaczonych w tym roku
na inwestycje i za nie nie przepłacać.
Magazyny nadal
głównym źródłem
utrzymania
Budżet 2011, który przyjęto na sesji 12 stycznia, nie różni się od projektu budżetu, nad
którym dyskutowały poszczególne komisje Rady Miejskiej.
Oznacza to, że radni zgodzili się w całości z tym, co zaproponował im burmistrz Andrzej Jankowski. Ten w swojej
przedmowie do uchwały budżetowej nie ukrywał satysfakcji z jednomyślności komisji i powiedział, że nadal liczy
na konstruktywną współpracę
ze strony radnych. – Ten budżet jest inny od tych przyjmowanych w latach ubiegłych.
Tracimy ponad 900 tys. zł
subwencji wyrównawczej i jednocześnie musimy zapłacić ponad 600 tys. zł „janosikowego”.
To przykre dla naszego samorządu, ale mimo wszystko, patrząc chociażby na inwestycje, tegoroczny budżet nie jest
mniejszy od budżetu 2010 –
powiedział burmistrz Andrzej
Jankowski.
Tegoroczne dochody Strykowa mają osiągnąć pułap
42 mln zł, czyli o 8,5% więcej niż
w roku 2010. Nadal odnotowuje się tu wzrost dochodów
z podatków od nieruchomości.
W tegorocznym budżecie
to, co odprowadzą do gminnej kasy firmy posadowione

u zbiegu autostrad, stanowi
aż 61,1%% ogółu jej dochodów, czyli 17 mln zł.
Najwięcej na oświatę
i inwestycje
Wydatki gminy Stryków
na rok 2011 wyniosą 44,3 mln
zł, z czego 10 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje, czyli o 13,8% więcej niż
poprzednio. Deficyt w wysokości 2.2263.302 zł, który
w porównaniu z rokiem ubiegłym będzie o 13,2% niższy,
ma być sfinansowany kredytami i pożyczkami długoterminowymi.
Tradycyjnie gmina wyda
najwięcej na oświatę, bo aż
14,5 mln zł. Szykują się tu
zagwarantowane w ustawie
budżetowej podwyżki dla
nauczycieli, które zostaną uruchomione we wrześniu tego
roku. Drugi co do wielkości
tegoroczny wydatek gminy
Stryków to wspomniane już na
wstępie inwestycje.
Są to 42 zadania, z których
większość stanowi przedsięwzięcia kontynuowane, natomiast nowe inwestycje to te,
na które udało się pozyskać
gminie środki pozabudżetowe,
w tym unijne. Gros spośród
zaplanowanych zadań dotyczy
poprawy infrastruktury drogowej, ale również kanalizacji
i wodociągów. Spis tegorocz-

Wszyscy obecni na sesji radni podnieśli rękę za budżetem 2011.

nych inwestycji prezentujemy
obok.
Jako trzecie na liście znaczących wydatków gminy Stryków znajdują się koszty opieki społecznej w łącznej kwocie
ponad 5 mln zł.
Do bardziej znaczących należą też wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, czyli ponad 3,6 mln zł,
z czego na odbiór śmieci trzeba będzie wydać 1,5 mln zł,
na oświetlenie dróg 778 tys. zł
oraz 270 tys. zł na hotelowanie
psów. Funkcjonowanie UM-G
Stryków, Rady Miejskiej, przewodniczących rad osiedli i sołtysów oraz promocja gminy
kosztować będą 4,6 mln zł. Nie
zaplanowano przy tym już dru-

gi rok z rzędu podwyżek dla
urzędników.
Dyskusja ograniczyła
się do minimum
Z uwagi na to, że projekt budżetu radni przeanalizowali
szczegółowo na wcześniej obradujących komisjach, debata budżetowa ograniczyła się
do minimum. Głos zabrali dwaj

radni: Bogdan Walczak oraz
Łukasz Orłowski. Pierwszy
z nich odniósł się nie tyle
do budżetu co do wystąpienia
burmistrza Andrzeja Jankowskiego i wyraził swoje zadowolenie z deklarowanej przez szefa
gminy współpracy ze wszystkimi radnymi.
Jednocześnie podkreślił, że
zamierza bacznie przyglądać

się temu, w jaki sposób nowy
budżet będzie realizowany.
Natomiast radny Orłowski
upewniał się co do mechanizmów naliczania „janosikowego” i odliczania subwencji
wyrównawczych. – Czy nie
dałoby rady, aby gmina zapłaciła tylko różnicę między subwencją wyrównawczą a „janosikowym”? – pytał. Burmistrz
Andrzej Jankowski raz jeszcze wytłumaczył, o czym mówił również na komisjach, że
jedynym sposobem na uniknięcie „janosikowego” byłoby
zwiększenie liczby mieszkańców gminy o ok. 3 tys. osób,
co na przestrzeni krótkiego
okresu czasu jest nieosiągalne. Ostatecznie za projektem
budżetu głosowało 14 radnych
obecnych na ubiegłotygodniowej sesji.
Przed budżetem radni spełnili jeszcze jeden z nowych wymogów dotyczących uchwalania budżetów samorządowych.
Przegłosowali Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Stryków na lata 2011-2025, której założenia musiały zostać
tak skonstruowane, aby gmina
utrzymywała płynność finansową do momentu spłaty ostatniej raty kredytu. Za uchwałą głosowało 12 obecnych na
sali radnych, a 1 wstrzymał się
od głosu.
ljs
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Stryków| Budżet gminy

Wyliczamy wszystkie plany
Oto inwestycje, które
na ostatniej sesji Rady
Miejskiej Strykowa
12 stycznia zostały przyjęte
do realizacji w roku 2011:
Budowa sieci wodociągowej w Anielinie Swędowskim
300 tys. zł, budowa sieci wodociagowej w Niesułkowie
Kolonii III etap – 150 tys. zł,
roboty renowacyjne linii brzegowych zalewu – 150 tys. zł,
przebudowa drogi Ciołek –
Anielin Swędowski – 490 tys.
zł, remont drogi Zagłoba – 300
tys. zł, przebudowa drogi Kiełmina-Klęk II etap – 265 tys.
zł, remont drogi Bratoszewice
– Kalinów II etap – 225 tys. zł,
remont drogi gminnej osiedle
Kolejowa w Bratoszewicach –
20 tys. zł, przebudowa ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej
i przyłączami – 200 tys. zł, remont ulicy Kilińskiego w Strykowie – 150 tys. zł, remont ul.
Stryjkowskiego i Pl. Łukasińskiego w Strykowie – 100 tys.
zł, projekt przebudowy drogi
w Krucicach i Tymance – Lipie – 25 tys. zł, projekt przebudowy ulic. Wolskiej, Krótkiej i Ogrodowej w Strykowie

wraz z kanalizacją deszczową – 35 tys. zł, projekt przebudowy drogi w Michałówku
(Młynku) – 25 tys. zł, wykonanie przyłącza wodnego oraz
zjazdu z drogi powiatowej
na działce sołeckiej w Lipce –
12.110,87 zł.
Kolejne
to:
rozbudowa i przebudowa budynku przychodni w Strykowie
– 936.340, 71 zł, budowa sali
gimnastycznej w Niesułkowie
II etap – 600 tys. zł, termoizolacja SP Niesułków – 3,5 tys.
zł, projekt budowy sali gimnastycznej w Koźlu – 1,3 tys.
zł, zakup ciągnika ogrodowego wraz z kosiarką dla SP Dobra – 10 tys. zł, projekt budowy sali gimnastycznej przy SP
1 w Strykowie – 18 tys. zł, modernizacja stacji uzdatniania
wody w Strykowie – 800 tys.
zł, rozbudowa przepompowni
ścieków w Smolicach – 20 tys.
zł, pokrycie udziału własnego
gminy Stryków w budowie zagospodarowania odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych – 201.231,03 zł.
Nadto: oświetlenie uliczne w Smolicach – 50 tys. zł,
oświetlenie ulicy Nowości
w Bratoszewicach – 79. 900
zł, oświetlenie ul. Witanó-

wek i Starowiejskiej w Dobrej
– 39.742,75 zł, oświetlenie
uliczne w Dobieszkowie (od
Michałówka) – 180 tys. zł, projekt oświetlenia ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim
– 4 tys. zł, oświetlenie dróg
wewnętrznych w Dobieszkowie – 14. 287 zł, projekt oświetlenia ul. Dobrej w Wodnej –
4 tys. zł, projekt oświetlenia
ul. Słonecznej i Piłsudskiego
w Strykowie – 10 tys. zł.
Wreszcie: budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I etap – 2,41 mln zł, budowa przepompowni ścieków
i
przyłączy
kanalizacyjnych na ul. Grunwaldzkiej
w Strykowie – 25 tys. zł, zakup samochodu – śmieciarki –
300 tys. zł, rozbudowa świetlicy w Nowostawach Górnych
– 8.804 zł, projekt rozbudowy
kuchni w świetlicy w Smolicach – 4 tys. zł, projekt budowy
świetlicy w Tymiance – 21.847
zł, projekt modernizacji i rozbudowy świetlicy w Zelgoszczy – 15.910 zł, projekt budowy świetlicy w Wyskokach
– 11.993 zł, zagospodarowanie obrzeży zalewu w Strykowie wraz z budową kompleksu
sportowo-turystyczno-relaksacyjnego – 1,77 mln zł.
ljs
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Głowno | Mieszkańcy bliscy ostatecznego zwycięstwa w wojnie z Polkomtelem

Ten maszt musi zniknąć
dokończenie ze str. 1
– Taka budowa jest budową celu publicznego. W trakcie przygotowywania się Polkomtela do budowy w studium
zagospodarowania przestrzennego były zapisy przeznaczające ten teren pod zabezpieczenie inwestycji celu publicznego
dla potrzeb lokalnych (...) Spór
do dnia dzisiejszego trwał wokół tego, czy wieża transmisyjna
GSM zaspokaja potrzeby lokalne czy ogólnokrajowe. W interesie mieszkańców leżało uznanie,
że są to potrzeby ogólnokrajowe
i wtedy można by się tej wieży
pozbyć. Mecenas zaproponował
ówczesnym władzom miejskim
– burmistrzowi Wojciechowi
Brzeskiemu, by, mimo iż wcześniej miasto, jako bezpośredni
sąsiad, dało zgodę na inwestycję, której lokalizację pozytywnie zaopiniował także przewodniczący Rady Miejskiej, to teraz
odwołało się od decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez
starostwo. Burmistrz uznał, że
konstrukcja służy celom ogólnokrajowym, nie lokalnym, i złożył odwołanie, które wojewoda
uznał za zasadne.
– Potem była sprawa w Sądzie Administracyjnym, który
doszedł do wniosku, że powyżej
12 metrów oddziaływują jednak
te fale emitowane przez maszt
i zmusił wojewodę do uznania
mieszkańców Głowna za stronę postępowania. – mówi mec.
Wiesław Rymiszewski.
Mowa tu o tzw. oddziaływaniu bezwzględnym pola elektromagnetycznego stacji, podczas
gdy tzw. oddziaływanie względne tego typu konstrukcji nie jest
jeszcze do końca zbadane i stanowi przedmiot analiz. Najbliższy dom znajduje się w odległości 20 metrów od masztu, a
cień stalowej wieży wchodzi na
działkę Fortunów. W toczących

się postępowaniach mieszkańcy
zbierali opracowania na ten temat, a ich adwersarze z Polkomtela starali się bagatelizować niewidoczne gołym okiem wpływy.
– Wybudowali stację w sposób pogwałcający prawo, bo już
po decyzji pierwszej instancji
(...) Postawili to bardzo szybko,
podłączyli tę wieżę i bez odbioru
technicznego ją użytkowali – relacjonuje prawnik – My uprzejmie donieśliśmy o tym do Urzędu Komunikacji Elektronicznej
i oni stwierdzili, że wieża pracuje. Wtedy burmistrz Brzeski zawiadomił Prokuraturę Rejonową
w Zgierzu, że wieża jest użytkowana bez odbioru technicznego,
że to jest nie tylko samowola budowlana, ale narażanie ludzi na
utratę zdrowia, a nawet życia.
Zgierska Prokuratura Rejonowa najpierw nie zrobiła nic,
a po interwencji mecenasa w Sądzie Karnym i nakazie, by zbadać sprawę, nie wszczęła postępowania karnego. Nie pomogły
odwołania do okręgówki, ani do
Prokuratury Apelacyjnej.
– W międzyczasie wieża została wyłączona, ale czy na
dzień dzisiejszy pracuje, czy nie,
trudno powiedzieć, bo kabel zasilający ją w energię nadal jest
podłączony. – mówi Czesława
Fortuna i dodaje: – W 2007 roku
w imieniu mieszkańców wysłaliśmy zapytanie do Polkomtela, czy wieża pracuje. Polkomtel
odpowiedział, że wszystkie prace budowlane zostały wstrzymane, a stacja nie została uruchomiona i nie została użytkowana.
Tymczasem prawnik Rymiszewski zwraca uwagę, że wspomniany Urząd Komunikacji
Elektronicznej ponad wszelką
wątpliwość stwierdził funkcjonowanie obiektu.
W sytuacji obojętności prokuratury w 2008 roku sąsiedzi,
złożyli zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzo-

ru Budowlanego, że stacja jest
samowolą budowlaną. Inspektor najpierw ukarał Polkomtel
grzywną w wys. ok. 80 tys. zł.
Mieszkańcy jednak dalej żądali
i prosili, by wszcząć procedurę
o wydanie decyzji rozbiórkowej.
W piśmie do PINB Fortunowie
napisali, że czują się pokrzywdzeni, bo zostało naruszone ich
prawo własności (zasięg masztu wchodzi na działkę), wyrządzono im wymierne szkody materialne (wartość działki przy
maszcie automatycznie spada),
ograniczono możliwość korzystania z nieruchomości (nie mogli wybudować domu), a także
naruszono ich prawo do ochrony zdrowia i prawo do życia
w nieskażonym środowisku.
W końcu po 2 latach postępowania, 31 grudnia 2010 r. zapadła
długo oczekiwana decyzja.
Technika dla ludzi,
a nie przeciw nim
Czesława Fortuna zamyka
opasły segregator wypełniony
zgromadzonymi przez ostatnie
6 lat dokumentami. Przyznaje,
że ta sprawa nauczyła ją cierpliwości. Wspomina o wielu protestach ponad setki mieszkańców
Targowej i Ściegiennego, które
opisywaliśmy na łamach Wie-

Gmina Głowno | Zagospodarowanie przestrzenne

Przymiarki do zmiany planu
Gmina Głowno zamierza
przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zamierzenia
te związane są z oczekiwaniaREKLAMA

mi mieszkańców, którzy złożyli do urzędu około 120 podań o przekształcenie działek
z rolnych na budowlane, czy
pod działalność usługową.

Można zgłaszać oferty
ści, a które relacjonowała też
telewizja. Dla niej sylwestrowa
decyzja PINB to przełom, ale
o pełnej satysfakcji nie może
mówić dopóki wieża nie zostanie rozebrana.
– Można spodziewać się,
że Polkomtel będzie się odwoływał, aczkolwiek argumenty przytoczone w decyzji
o rozbiórce są bardzo mocne,
w moim przekonaniu nie do
podważenia – mówi z przekonaniem i podkreśla, że nie jest
przeciwna istnieniu i funkcjonowaniu infrastruktury technicznej. Rozumie wagę komunikacji bezprzewodowej. Zawodowo
jest prezesem zarządu banku, na
co dzień ma do czynienia z nowoczesnymi technologiami, ale
podkreśla, że technika powinna
być dla ludzi, a nie przeciw nim.
Nikomu nie życzyłaby mieszkania w sąsiedztwie infrastruktury o stwierdzonym negatywnym
oddziaływaniu przez 24 godziny na dobę. Niech wieże GSM
powstają tam, gdzie nikomu nie
zaszkodzą. Rozwój coraz bardziej zinformatyzowanego społeczeństwa stawia przed rządzącymi wiele wyzwań, w tym
z zakresu ochrony zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa naszych
domów. 

POLKOMTEL SKŁADA ODWOŁANIE
14 stycznia do Wieści
dotarło krótkie stanowisko
Polkomtel S.A. w sprawie
nakazu rozbiórki stacji
bazowej Plus GSM nr 30849
w Głownie.
Katarzyna Kusiak z Biura
Komunikacji Korporacyjnej
Polkomtela informuje
w nim, że od 2007 r.
nadajnik jest wyłączony z
zasilania i relokowany na inną
stację. Firma

Wstępne rozmowy na ten temat wójt Marek Jóźwiak zamierza przeprowadzić z mieszkańcami podczas spotkań
w sołectwach. 
ewr

Głowno | Dotacje dla stowarzyszeń

w tym tygodniu planowała
odwołać się od decyzji
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Jeśli
jednak decyzja rozbiórkowa
zostanie podtrzymana,
po akceptacji kosztorysu
wykonawcy, Polkomtel
zdemontuje konstrukcję. Jeśli
jednak decyzja w tej sprawie
zapadnie na korzyść firmy,
to powróci ona do próby
zalegalizowania stacji.

Od ubiegłego tygodnia,
14 stycznia stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego
działające na terenie Głowna
mogą składać w Urzędzie Miejskim oferty, na mocy których
ubiegać się będą o dotację miejską na swą tegoroczną działalność.
Tak jak przed rokiem do podziału jest ponad 200 tys. zł:
63 tys. zł – m.in. na działalność świetlic środowiskowych
na osiedlach Kopernika,. Sikorskiego, Zabrzeźnia i Swo-

boda, 15 tys. zł – na zadania z
zakresu upowszechniania kultury, 30 tys. zł – na dożywianie
najbiedniejszych mieszkańców,
3 tys. zł – na opiekę nad bezpańskimi psami, 2 tys. zł – na
rehabilitację
niepełnosprawnych, 78 tys. zł – na kulturę fizyczną i sport oraz 15 tys. zł –
na edukację ekologiczną
Na złożenie ofert stowarzyszenia mają 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia. Ogłoszenie
wyników konkursu nastąpi nie
później niż do 21 lutego.  rpm

Stryków | Gospodarka komunalna

Na lokale komunalne tyle samo
co w ubiegłym roku
Gmina Stryków zamierza
utrzymać na dotychczasowym
poziomie nakłady na lokale komunalne.
Rada Miejska na sesji 30 grud-nia 2010 roku przegłosowała
uchwałę w sprawie stawki dotacji dla ZGKiM w kwocie 27,93
zł na 1 mkw. W roku poprzednim stawka dotacji wynosiła
28,31 zł/mkw. Globalnie kwota,
jaka z budżetu gminy powędruje na utrzymanie mieszkań komunalnych do ZGKiM jest taka
sama i wynosi 200 tys. zł. Różnica w wysokości jednostkowej

stawki wynika ze zwiększenia
powierzchni komunalnych zasobów mieszkaniowych z 7.064
mkw do 7.161 mkw.
Na przestrzeni lat jednak komunalna powierzchnia mieszkaniowa w gminie Stryków ulega zmniejszeniu. Każdego roku
gmina sprzedaje bowiem po kilka lokali komunalnych z bonifikatą na rzecz ich dotychczasowych najemców.
Dotację z budżetu gminy
ZGKiM wykorzystuje m.in.
na remonty wynajmowanych
lokali.
ljs

Rolnictwo | ŁODR zaprasza

Jak na wsi mieszkać nowocześnie
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach jest współorganizatorem
VII Forum Budownictwa Wiejskiego. Zaplanowano je na 19
lutego od godz. 10 w pawilonie A u zbiegu ulic Stefanowskiego i Radwańskiej. ŁODR
zaprasza wszystkich rolników.

Wstęp jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie telefoniczne (42/71989-28) lub drogą elektroniczną
na adres g.bożyk@lodr-bratoszewice.pl.
Forum składać się będzie
z cyklu wykładów i spotkań
z przedstawicielami firm.  ljs
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Restauracja
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Przyjęcia
Catering
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do 200 osób
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www.szkielkalowicz.pl
tel. 602 574 891
46 830 02 12
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Wybiorą sołtysów i Rady Sołeckie
gdzie są świetlice, remizy OSP
lub szkoły, zebrania odbędą
się w tych budynkach. Tam,
gdzie natomiast nie ma tego
typu placówek, wszystko zależy od inwencji urzędującego sołtysa lub radnego z danej miejscowości. Zwykle w
takich przypadkach wybory
organizowane są w garażach
lub przybudówkach do prywatnych domów. Tak było ostatnio np. w sołectwie Grudze
Stare, które dopiero stara się
o pozyskanie terenu pod budowę świetlicy wiejskiej.
Sołtys oraz członkowie Rady
Sołeckiej wybierani są przez

stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Dla dokonania wyboru sołtysa i Rady
Sołeckiej wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej
1/10 osób posiadających prawo wybierania sołtysa i członków Rady Sołeckiej. O ile na
zebraniu wiejskim nie uzyskano wymaganej liczby głosów,
zwoływane jest tzw. zebranie
w drugim terminie, na którym
nie obowiązuje już warunek minimalnej liczby oddanych głosów. 
mak

RZUT OKIEM | PARKUJĄCE AUTA ZASŁANIAJĄ ULICĘ
Kierowcy jadący ulicą
Broniewskiego od strony
targowiska miejskiego
mają na skrzyżowaniu
z ulicą Stanisławskiego
ograniczoną widoczność.
Samochody parkujące
przy chodniku
oraz bezpośrednio
na chodniku przy
Stanisławskiego
zasłaniają częściowo
ulicę i nie widać aut
nadjeżdżających od strony
Nowego Rynku. mak

Łyszkowice | Budżet gminy na 2011 rok

Sesja budżetowa w ostatnią środę stycznia
Uchwalenie
wieloletniej
prognozy finansowej na lata
2011-2014 oraz projektu budżetu gminy na bieżący rok
to najważniejsze punkty porządku obrad najbliższej sesji
Rady Gminy w Łyszkowicach.
Otwarta dla wszystkich zainte-

resowanych sesja odbędzie się
w środę, 26 stycznia o godzinie
10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w tej miejscowości.
Oprócz dwóch powyższych
uchwał, planowane jest też podjęcie uchwał o zmianie wysokości podatku od nieruchomości,
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Domaniewice | Gmina zyskuje budynek

Gmina Łyszkowice | Rady Sołeckie

Wybory sołtysów poszczególnych wsi oraz trzyosobowych
Rad Sołeckich zostaną przeprowadzone w gminie Łyszkowice
w lutym. W każdym z 20 sołectw odbędą się w innym terminie, żeby mógł w nich uczestniczyć jeden z pracowników
gminy, który zajmie się obsługą
prawno-administracyjną.
O terminach i miejscach zebrań wiejskich mieszkańcy wsi
będą informowani poprzez obwieszczenia na wiejskich tablicach ogłoszeniowych oraz
za pośrednictwem kartek, które będą podawane z domu do
domu. W miejscowościach,

20 stycznia 2011

uchwalenie planu pracy komisji rewizyjnej, wybór reprezentantów gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego
„Bzura” oraz uchwalenie gminnych programów profilaktyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. 
mak

Dochodzą nowe koszty
Od początku lutego budynek mieszczący się przy ul. Głównej
w Domaniewicach, w którym znajdują się teraz m.in. posterunek policji, apteka,
ośrodek zdrowia i lokale mieszkalne, przechodzi w ręce gminy z rąk starostwa.
Do tej pory to starostwo pobierało wszelkie opłaty za wynajem lokali mieszczących się
w tym budynku i go utrzymywało. Teraz ten obowiązek spadnie na gminę. Musi
ona ustalić zasady wynajmu
i dzierżawy pomieszczeń oraz
określić warunki korzystania
z pomieszczeń. Na nią też
spadnie obowiązek modernizacji lokalu. – Jest to stary budynek i będzie trzeba pewnie
w niego włożyć trochę pieniędzy. Już wcześniej pojawi-

ły się problemy z instalacją
i niewykluczone, że będzie
trzeba myśleć o remoncie budynku – tłumaczy wójt gminy
Paweł Kwiatkowski.
Gmina będzie musiała się
również zastanowić, co zrobić
z posterunkiem policji, który
mieści się przy ul. Głównej.
Wynagrodzenia dla policjantów będzie dalej płaciło państwo, ale problem pojawia się
z budynkiem. Starostwo udostępniało te pomieszczenia policji, która pokrywała koszty

Gmina Bolimów | Wybory

Zebrania wyborcze
po półmetku
Do końca przyszłego
tygodnia zakończy się
cykl zebrań
w poszczególnych
sołectwach gminy
Bolimów.
Na zebraniach mieszkańcy wsi dokonują wyboru sołtysów oraz Rad Sołeckich.
W gminie jest 21 sołectw. Od
dzisiaj, tj. czwartku, 20 stycznia, do przyszłego piątku, 28
stycznia odbędzie się 8 zebrań. Wójt Stanisław Linart zamierza uczestniczyć, jeśli nie
w każdym – to w zdecydowanej większości z nich. 20 stycznia o godz. 17.00 zaplanowane jest zebranie w Sokołowie,

21 stycznia, również o 17.00,
odbędzie się zebranie w Bolimowie – w sali konferencyjnej tamtejszego Urzędu Gminy.
W sobotę, 22 stycznia zaplanowane są dwa zebrania: o godzinie 13.00 w Łasiecznikach,
a o godz. 15.00 w Jasionnie. Potem nastąpić ma 3-dniowa przerwa w zebraniach. 26 stycznia
zaplanowane jest o godz. 12.00
zebranie sołeckie w Kolonii
Bolimowska Wieś, a o godz.
14.00 zebranie w Bolimowskiej Wsi. 27 stycznia o godz.
16.00 odbędzie się zebranie
w Podsokołowie, a 28 stycznia
o godz. 16.00 w Ziąbkach odbędzie się ostatnie zebranie sołeckie w tym roku. Gmina apeluje
do mieszkańców o uczestnictwo
w zebraniach. 
mak

utrzymania. Lokal, który zajmuje teraz policja, ma około 100 m2, a pracuje tam tylko trzech policjantów, którzy
zresztą przez większość czasu
powinni być w terenie. Pojawiła się propozycja, by znaleźć
mniejsze pomieszczenie, które będzie jednocześnie tańsze
w utrzymaniu. – Nie chcemy
likwidować posterunku, ponieważ policja jest potrzebna, ale
może uda się znaleźć dla nich
mniejsze lokum – wyjaśnia
wójt. 
am

Sanniki

Bezpieczniej dla
rowerzystów
– Chciałbym, aby przy
wszystkich drogach wojewódzkich w gminie Sanniki, najbardziej niebezpiecznych, powstały ścieżki rowerowe – mówi
wójt gminy Sanniki Gabriel
Wieczorek. Przy drodze Sanniki – Gąbin obecnie istnieje
już ok. 1.700 m ścieżki rowerowej. Jej odcinek wykonany
w ubiegłym roku – o długości
700 m – powstał dzięki współpracy gminy z Mazowieckim
Zarządem Dróg Wojewódzkich,
który przekazał kostkę. Gmina
pokryła koszt robocizny.
W tym roku gmina postąpiła podobnie, występując do
MZDW o materiał na kontynuację robót, decyzji jeszcze nie
ma, ale liczy, że będzie pozytywna. Gmina chce dostać materiał na budowę 900 m ścieżki, by doprowadzić ją do zjazdu
w kierunku Barcika. 
tb

REKLAMA

zaprasza na

Bal Karnawałowy
12 lutego

Gra zespół Negro
tel. 502-323-404

153315

R
SPORTSWEAR
ul. Kozia 3/7, Łowicz

Odzież i obuwie markowe firm:

LONSDALE, EVERLAST, FILA, UMBRO
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WYPRZEŁowicz,
, ul. Nowy Rynek 11
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Co robić w drugim
tygodniu ferii.

Punkt zapalny

Nasz informator na str. 18-19

Łowicz | Dzikie wysypisko

Działka przy Łęczyckiej ciągle szpeci
Puszki po farbach, szmaty, pojemniki, szyby,
stare okna – to właśnie można zobaczyć na działce
położonej przy ul. Łęczyckiej i ul. Młyńskiej
w pobliżu tabliczki z napisem Łowicz,
która – gdy wyjeżdżamy z miasta – znajduje się
po lewej stronie ulicy Łęczyckiej.
– To jest teren podmokły,
więc żeby tam cokolwiek zbudować, muszę to czymś utwardzić – wyjaśnia właściciel działki Makary Słojewski, na co
dzień mieszkaniec Skierniewic
i właściciel gabinetu kosmetycznego – Wszyscy zasypują takie
miejsca gruzem, więc czemu nie
miałbym tego robić?
Słojewski dodaje, że chce to
miejsce w przyszłości zagospodarować. Nie zdradza, czy ma
na myśli dom mieszkalny, czy
może prowadzenie działalności
gospodarczej. Dlatego skupuje od ludzi gruz na tej działce,
by co kilka tygodni, w zależności od potrzeby, wyrównywać
ten teren ciężkimi pojazdami.
Jednak na działkę zwożony jest
nie tylko gruz, ale także wiele odpadów, jak puszki po farREKLAMA

bach czy inne śmieci, które nie
są obojętne dla środowiska. – Te
śmieci to czysta złośliwość innych ludzi – wyjaśnia Słojewski
– Ja naprawdę dbam o ten teren.
Tu wcześniej było jedno wielkie
śmietnisko, stara, rozwalająca
się drewniana chata i śmieci. Teraz w miarę możliwości sprzątam teren ze śmieci, a to, co zostaje uklepane, to gruz.
Jednak nawet niewprawne
oko może zauważyć, że wraz
z gruzem wyrównywanych jest
z nim także wiele śmieci, a to już
może źle wpływać na okoliczny
teren.
Słojewski dodaje, że dzięki
jego staraniom działka, która nie
była zagospodarowana i szpeciła
miasto, będzie za jakiś czas (nie
jest w stanie powiedzieć, czy
to kwestia roku czy więcej lat),

Gruz i śmieci na działce przy ul. Łęczyckiej i Młyńskiej najbardziej
widoczne były latem.

w pełni zagospodarowana. – Robię dobrze dla tego miasta, a jestem oczerniany, że szkodzę
i zanieczyszczam. Nie rozumiem
tego – narzeka. Gruz jest składowany od blisko roku na terenach
podmokłych i bagiennych. Kilkadziesiąt metrów dalej jest już

leśny zagajnik. Jak nam powiedziano w łowickim ratuszu, zapis
w planie zagospodarowania
przestrzennego tej działki przeznacza jej część pod zabudowę,
reszta – to teren leśny.
Zapytaliśmy w starostwie powiatowym, czy coś wiadomo

o planach realizowania jakiejś
inwestycji w tym miejscu. Zapewniono nas, że nikt nie wnosił wniosku o pozwolenie na
budowę, nikt również nie otrzymał pozwolenia na rozbiórkę starego drewnianego domu,
który rozebrał Słojewski w
maju ubiegłego roku. Choć wywóz gruzu na działkę nie wymaga pozwolenia na budowę,
to powinien był ten fakt zgłosić w łowickim starostwie. Jak
podkreśla w rozmowie z NŁ
powiatowy inspektor nadzoru
budowlanego w Łowiczu Zofia Więcław, wyjaśnienia wymaga to, czy zwożenie gruzu
na tej działce i prowadzone tam
prace są legalne. PINB może
to jednak zrobić dopiero, jeśli
ktoś złoży wniosek w tej sprawie lub po artykule prasowym.
– Na pewno trzeba byłoby tej
działce się przyjrzeć, ocenić, na
ile prowadzone prace są zgodne z zapisem przeznaczenia tej
działki w planie zagospodarowania przestrzennego i co jej
właściele może w tym miejscu
robić, bo samo zwożenie gruzu nie jest bezprawne – wyja-

śnia Zofia Więcław – Natomiast
na pewno nikt nie zgłaszał rozbiórki budynku.
Jednak warto podkreślić, że
na podstawie art. 29 ustawy
z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
utwardzenie danego terenu nie
powinno zakłócać stanu wody
w gruncie, a w przypadku działki przy Łęczyckiej można mieć
podejrzenie, że tak, przez zasypywanie tej działki gruzem,
może się dziać. – Na pewno nie
jest to obojętne dla pobliskich
terenów leśnych i bagiennych –
przyznaje rzecznik Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi Magdalena Pietrzak
– Nie znamy dokładnie tego
miejsca i materiałów, które są
tam składowane, ale na pewno
kilkanaście metrów od terenów
bagiennych czy zagajnika nie
powinny być składowane jakiekolwiek śmieci.
RDOŚ, tak jak PINB, może
przyjrzeć się tej sprawie dopiero
po czyimś zgłoszeniu.
Łowicki ratusz zapowiada
z kolei, że nałoży na właściciela działki mandat za leżące
na działce śmieci. 
jr
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Strzelcew | Spór o legalność inwestycji zakończy się w sądzie

Weselny namiot do rozbiórki
Od ponad roku w rozstawionym w Strzelcewie Dużym namiocie odbywają się wesela organizowane przez firmę Wiktopolia z Łowicza.
Wiele osób zachwala to miejsce, pisząc, że sala weselna w takiej formie się sprawdza: romantyczny nastrój, klimatyzacja, ogrzewanie w razie
potrzeby, bardzo dobre, serwowane na miejscu posiłki. To jednak nie wystarczy, by obronić inicjatywę. Namiot ma zostać rozebrany. Dlaczego?
Właściciele obiektu, Piotr
i Bogusława Boczek z Łowicza,
ustawili go na terenach, które
nie są przeznaczone pod zabudowę oraz nie złożyli wniosku
o pozwolenie na budowę w łowickim starostwie.
W Urzędzie Gminy Łowicz
dziwią się, że inwestor nie zatroszczył się o to, by zmienić plan
zagospodarowania przestrzennego na tym terenie, zanim rozpoczął wznoszenie namiotu. –
Właściciele tej działki wiedzieli,
jakie ona ma przeznaczenie
w planie – mówi sekretarz gminy Łowicz Beata Orzeł. – Dlatego nie rozumiem, jak mogli –
mimo to – postawić ten obiekt.
Właściciele w rozmowie
z NŁ nie wyjaśnili, dlaczego
zdecydowali się prowadzić inwestycję w miejscu, które według obecnie obowiązującego
planu, nie jest do tego przeznaczone. Jak sami mówią, namiot położony jest na łonie natury. No właśnie. To bowiem,
zdaniem władz gminy, jest jednym z ważniejszych problemów.
– Jeżeli ktoś inny kupuje działkę budowlaną blisko lasu
– z dala od zabudowań, wiedząc, że w pobliżu nie ma żadnych inwestycji, może czuć się
teraz oszukanym – wyjaśnia
sekretarz gminy Orzeł. – Jeżeli wniosek państwa Boczek
o zmianę przeznaczenia tego terenu zostałby bowiem pozytyw-

O wymagane
pozwolenia
i zgłoszenia trzeba
pytać instytucje do
tego powołane. Nie
można natomiast
polegać na opinii
osób, które nie mają
wiedzy na ten temat.
REKLAMA

Dziwię się, że
mieszkańcy
Strzelcewa Parcel
nie zgłosili się do
mnie wcześniej z tym
problemem, tylko od
razu zgłosili to do
nadzoru budowlanego.
nie zaopiniowany przez Radę
Gminy, okaże się, że teren ten
zmienił swój charakter. A to
może innym mieszkańcom przeszkadzać.
To jest właśnie kolejny aspekt
tej sprawy. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Łowiczu Zofia Więcław została powiadomiona o tym fakcie samowoli budowlanej przez
jednego z mieszkańców Strzelcewa. Po sprawdzeniu stanu
prawnego wydała na jesieni
ubiegłego roku decyzję o natychmiastowej rozbiórce.
Najbliższe gospodarstwo jest
oddalone od namiotu o ok. 150
m, kolejne dopiero ok. 0,5 km.
Obiekt leży na terenie Strzelcewa Parcel, natomiast główna wieś to Strzelcew. Sołtys
wsi Mariusz Michalski zapewnia, że nie wiedział wcześniej,
że komukolwiek namiot weselny przeszkadza. Dodaje, że
nie zdarzyło mu się, by muzyka z weselnego namiotu była na
tyle głośna, by mogła drażnić
i denerwować. – Żaden z mieszkańców wsi nie mówił mi, że
tego namiotu nie powinno być
– mówi Michalski. – Dlatego dziwię się, że mieszkańcy
Strzelcewa Parcel nie zgłosili się
do mnie wcześniej z tym problemem, tylko od razu zgłosili to
do nadzoru budowlanego. Przecież to ja jestem pierwszą osobą, z którą mogli się skontaktować, ale jednak tego nie zrobili.

Namiot w Strzelcewie sąsiaduje z lasem. Kilkanaście drzew rośnie już na terenie weselnej posesji.

Nie da się sprawy
odkręcić
Po wniesionej skardze i decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Łowiczu właściciele tej nieruchomości chcieli wnieść
opłatę legalizacyjną, ale w tym
przypadku jest to niemożliwe.
Samowola budowlana, jaką –
według PINB – jest postawienie namiotu, stoi bowiem na
gruntach do tego nieprzeznaczonych.
Mimo że właściciele odwołali się od decyzji PINB do
Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego w Łodzi, sprawa przybiera ciągle
dla nich niekorzystny obrót.
WINB podtrzymał bowiem
decyzję nakazującą rozbiórkę,
uznał jedynie, że na mocy nieco innych przepisów, bowiem
w jego interpretacji namiot
nie został „zbudowany”, ale
„wzniesiony”. To jednak nadal powoduje, że musi być on
rozebrany – tylko nie na mocy
art. 48 prawa budowlanego,
a na podstawie art. 51 p.b.

– Chodzi o to, że w przypadku namiotu nie można mówić o jego budowie, a raczej
o instalacji czy montażu – wyjaśnia Robert Wiktorski z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
który prowadził sprawę namiotu

w Strzelcewie. – Dlatego WINB
wydał decyzję o rozbiórce namiotu na postawie art. 51 prawa budowlanego, który mówi
właśnie o takich obiektach, jak
m.in. namiot okolicznościowy.
Dlatego WINB zakwestionował tylko podstawę prawną de-

cyzji Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, czyli
art. 48 prawa budowlanego, na
którego mocy namiot miał zostać rozebrany, a nie samą zasadność jego demontażu, bo to
– zdaniem WINB – nie budzi
wątpliwości. 
str.17

TUTAJ OCHRONA NIE JEST POTRZEBNA
Pięknie przystrojona sala
„Wiktopolii” w namiocie
weselnym w Strzelcewie
przyciągnęła ok. 200
osób na tegoroczną
zabawę sylwestrową. Za
uczestnictwo w zabawie
trzeba było zapłacić 300 zł
od pary.
Nie wszyscy byli jednak
z imprezy zadowoleni.
Wśród nich znaleźli się
państwo Gawinkowie
i Urbańscy – czemu
dali wyraz w płatnym
ogłoszeniu w poprzednim
NŁ. Ich zdaniem, z dachu
kapała woda, przez co

podłoga była mokra.
Na zabawie doszło też
do bójki, ale nie było
ochrony, by pomogła temu
zapobiec.
– Mój mąż został pobity,
ale organizatorzy wcale się
tym nie przejęli – zarzuca
organizatorom Renata
Gawinek. – Nawet nie pytali
się później o jego zdrowie.
Była z mężem na obdukcji
w szpitalu. Jednak z tego,
co się dowiedzieliśmy,
łowicka policja nie
prowadzi w tej sprawie
postępowania,
ponieważ nie otrzymała

wcześniej zgłoszenia.
Na zarzuty Gawinków
i Urbańskich właściciele
odpowiadają krótko.
– Dach nie przeciekał –
mówi Bogusława Boczek.
– A ochrony nie musieliśmy
zapewniać, ponieważ
impreza ta liczyła mniej niż
500 osób. A tylko powyżej
tej liczby trzeba zatrudniać
ochronę. Nie da się przy
tym ukryć, że za atmosferę
podczas zabawy w dużym
stopniu odpowiadają sami
uczestnicy – nie jest tak,
że za każde spięcie winić
można gospodarza. jr
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Łowicz | Przedszkole nr 3 – na co przeznaczyć zwolniony lokal

KRZYSZTOF MIKLAS

„Gerber” polskim dzieciom
Przed tygodniem miałem
wielką przyjemność napisać co
nieco a propos produktów żywnościowych „made in Łowicz”
docenionych przez prestiżowe
i niezwykle wymagające jury
przy Ministrze Rolnictwa wyróżnieniami „Poznaj Dobrą
Żywność”. Przypomnę, że rzecz
dotyczyła wyrobów kierowanej przez Jana Dąbrowskiego łowickiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz firmy
„Bracia Urbanek” należącej
do Jacka, Andrzeja i Wojciecha Urbanków. Zauważanie
i docenianie tych, którzy robiąc biznes dbają jednocześnie
o dobre imię polskiej żywności,
okazuje się tym ważniejsze,
że na naszym rynku działa też
wiele firm, które konsumentów czyli nas wszystkich mają
w głębokim poważaniu i jedyne, na czym im naprawdę zależy, to opróżnienie naszych
portfeli.
Kilka dni temu jedna z centralnych gazet, a za nią portale internetowe, podały, jak
polskie niemowlęta traktowane są przez – wydawałoby się
– uznaną i szacowną firmę
„Gerber” wchodzącą w skład
koncernu „Nestle”. Okazało
się, że rozmaite produkty oparte na mięsie dla polskich dzieci i teoretycznie te same wyroby dla zachodniej Europy
to dwa różne światy. Ze zwykłej ciekawości wstąpiłem więc
do jednego ze sklepów, żeby
obejrzeć kilka takich „wynalazków” dla niemowlaków, które
wyprodukowała fabryka „Ger-

bera” z Rzeszowa. I oto na pięknej, kolorowej i bez wątpienia
dopracowanej graficznie etykiecie zdobiącej słoiczek z jakąś potrawką z indyka czytam,
że mięsa prawdziwie indyczego jest w tym rarytasie coś około trzydziestu procent, a tyle
samo stanowi „mięso oddzielone mechanicznie” co oznacza
po prostu dokładnie zmielone
wszelakie odpady (żeby nie powiedzieć brzydziej) czyli skóry,
ścięgna, tłuszcz itp., a więc coś,
czego małemu dziecku żadna
matka pewnie by nie zaserwowała. Reszta czyli więcej niż
jedna trzecia to różne dodatki. Na tychże etykietach jest też
piękne hasło mówiące o tym,
że żywienie niemowlęcia ma
wielki wpływ na zdrowie dorosłych potem ludzi. Swoją drogą
to prawda, ale czy można być
bardziej ironicznie obłudnym
w tym zakłamaniu?
Ciekawej lektury dostarczają też rozmaite fora internetowe, gdzie ludzie dzielą się
z innymi swoimi uwagami
i obserwacjami. Trafiłem
na przykład na wpisy i komentarze dotyczące „paróweczek drobiowo-cielęcych” tegoż
producenta. Zaiste ciekawa to
była lektura, w której dominowały opinie bardzo negatywne. – A mojemu psu nawet smakowały – podsumował
dyskusję jeden z internautów –
bo wcześniej nikt z domowników nie chciał tego delikatesu
skonsumować.
Nie tylko po wspomnianym „Gerberze”, który tak dba

o nasze dzieci i wnuki,
ale i po setkach innych firm,
szczególnie polskich filiach wielu zagranicznych koncernów
widać, że Polacy ciągle są traktowani wyłącznie jako łatwy
i naiwny rynek zbytu. Choć
i dla wielu rodzimych biznesmenów też liczą się głównie
słupki z permanentnie rosnącym zyskiem.
Na szczęście działają w kraju
takie instytucje, jak Inspekcja
Handlowa czy Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
które wszystkich producentów
i ich produktów zbadać nie są
oczywiście w stanie, ale nawet
wyrywkowe kontrole pokazują, jak wielu wśród nich jest
oszustów i złodziei (bo rzeczy
należy nazywać po imieniu).
Ostatnie kontrole ujawniły
na przykład ser gouda zrobiony niemal wyłącznie z tłuszczu roślinnego, desery czekoladowe, w których nie było śladu
czekolady albo parówki cielęce,
które nawet nie leżały obok cielęciny. Szkoda tylko, że nie zawsze po tych kontrolach podawani są do naszej wiadomości
producenci owych specjałów.
Bo z pewnością przydałaby się
taka czarna lista. Publiczne
napiętnowanie cwaniaczków
i oszustów mogłoby przynieść
lepszy efekt niż kary finansowe
nakładane na nieuczciwe firmy przez wspomniane organa
kontrolne. Bo często są one niewspółmiernie niskie do zysków
w oszukańczy sposób wyłudzonych z naszych, przeważnie
niezbyt zasobnych, kieszeni. 

Więcej miejsca
w przedszkolnym budynku
Czy od września powstanie nowa sala zajęć w Przedszkolu nr 3 przy
ul. 3 Maja w Łowiczu? Raczej nie. Pewne jest jednak to, że miasto,
wyprowadzając dotychczasowych mieszkańców lokalu na II piętrze
przedszkolnego budynku w najbliższych tygodniach, zyska dodatkowe
57 mkw. A taką powierzchnię można już dobrze zagospodarować.

Najbardziej prawdopodobne
jest to, że w budynku zostanie
utworzony miejski punkt wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci. Nie jest to jednak obowiązkiem organu prowadzącego, czyli Urzędu Miejskiego
w Łowiczu, a jedynie możliwością, po jaką może sięgnąć.
– Nie mamy takiego punktu, a na pewno jest on potrzebny – podkreśla dyrektor
Zakładu Obsługi Przedszkoli
w Łowiczu Joanna Mostowska
– Nowa sala jest o tyle trudna do utworzenia, ponieważ
do mieszkania prowadzi osobna klatka schodowa od strony ul. 11 Listopada. Dlatego
w tym celu trzeba byłoby połączyć to mieszkanie z całym
przedszkolem.
Do utworzenia kolejnej sali
konieczna byłaby więc znaczna modernizacja budynku.
Sens tak dużych zmian stoi
jednak pod znakiem zapytania, ponieważ według obowiązujących przepisów już
od 2012 r. sześciolatki mają
obowiązkowo iść do szkół,
a wówczas powstałoby w miejskich przedszkolach dużo

REKLAMA

technik administracji
technik informatyk
technik elektryk
technik hotelarstwa
technik mechanik
technik usług fryzjerskich
technik obsługi turystycznej
fototechnik
technik usług kosemtycznych
technik logistyk
technik organizacji reklamy
dekorator wnętrz
technik architektury krajobrazu
kelner
technik budownictwa
kucharz
technolog robót wykończeniowych w budownictwie
technik bezpieczeństwa i higieny pracy

NABÓR ZIMOWY ROZPOCZĘTY!

miejsca i nowa sala nie byłaby
już potrzebna. – Brakuje natomiast w centrum miasta miejsca, gdzie dyżurowaliby psycholog i logopeda, również
w godzinach popołudniowych,
którzy pomagaliby w rozwoju
dzieciom z orzeczeniami poradni pegdagogiczno-psychologicznej, a więc tym wymagającym większej opieki – mówi
Mostowska – Nie wszystkie
bowiem z tych dzieci wymagają do razu kształcenia integracyjnego, jakie prowadzimy
w Przedszkolu nr 10. Wystarczy, by korzystały ze wsparcia
takiego punktu, a to wpływałoby korzystnie na ich rozwój.
Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński podkreśla, że jeśli wszystko dobrze pójdzie,
zmiany w przedszkolnym budynku mogą zostać wprowadzone już od września 2011 r.
Starsze małżeństwo, które ma
się przeprowadzić do mniejszego lokalu na os. Kostka,
czeka tylko na wyremontowanie nowego mieszkania. To oni
sami zgłosili się do burmistrza
z prośbą o zamianę większego lokalu na mniejszy. Tę pro-

pozycję pozytywnie zaopiniowała komisja mieszkaniowa
na posiedzeniu 11 stycznia.
Zmiany są kwestią najbliższych tygodni, musi odbyć się
przeprowadzka na os. Kostka,
a pomieszczenia lokalu przy
ul. 3 Maja dostosowane do nowych funkcji. Prawdopodobnie Zakład Obsługi Przedszkoli, który mieści się obecnie na
parterze budynku przedszkola od strony ul. 11 Listopada,
zostanie przeniesiony do odzyskanych pomieszczeń. Natomiast przedszkole zyskałoby
pomieszczenia po zakładzie.
Jest to kilka małych pokoi,
w których kiedyś mieścił się
gabinet dyrektora, psychologa
i stomatologa. – W tym miejscu mógłby właśnie powstać
punkt wczesnego wspierania
rozwoju u dzieci – podkreśla
Mostowska.
Jak jednak ostatecznie zostaną zagospodarowane pomieszczenia i kiedy to nastąpi,
nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji. – Chciałbym
jednak, by nastąpiło to jak najszybciej – deklaruje burmistrz
Kaliński.
jr
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Łowicz | Forum Obywatelskiego Rozwoju

Budżet miasta
na plakatach i w YouTube
Budżet miasta Łowicza
2011 na plakatach w całym
mieście – to pierwszy pomysł
klubu Fundacji Forum
Obywatelskiego Rozwoju,
który powstał w Łowiczu pod
koniec minionego roku.
Akcja zostanie przeprowadzona w ostatni czwartek tego miesiąca, czyli 27 stycznia. – Będzie
to duży plakat formatu B1 (70 na
100 cm – przyp. red.), na którym
przedstawimy projekt budżetu
miasta na ten rok.
Pokażemy, ile miasto zarobi
i ile wyda, a na dole pokażemy
bilans budżetu – mówi rzecznik
prasowy FOR Mateusz Talarowski. – To taka akcja informacyjna, żeby każdy z mieszkańców
mógł wiedzieć, jaki jest projekt
Krzysztof Buczyński do niskich temperatur przygotowuje się, nocując w puszczy.

Łowicz | Zakład Karny

Morska wyprawa | Kajakiem zimą przez Bałtyk

Skazani przy komputerach

Nowy Rok w lesie
Sochaczewianin
Krzysztof Buczyński,
mistrz taekwondo, znany
również z prowadzenia
zajęć sportowych
w Łowiczu, przygotowuje
się do kolejnej zimowej
wyprawy kajakiem
po Morzu Bałtyckim.
Chce przepłynąć kajakiem
na przełomie lutego i marca 100-kilometrowy odcinek
z Bornholmu do Kołobrzegu.
Poprzednia tego typu wyprawa
nie udała się z powodu załamania się pogody. Buczyński atakuje Bałtyk zimą po raz drugi.
Do wyjątkowo trudnych warunków przygotowuje organizm
podczas nocnych wypadów
do lasu. Oto jego relacja z jednej z takich wypraw.
– Na wyprawę zimową trzeba zahartować organizm. Bzura zamarzła. Pływać nie można. Sprawdzonym sposobem
z poprzedniego roku są wyREKLAMA

prawy rowerowe do puszczy.
Razem z Darkiem Wendrychowiczem wyjeżdżamy w sobotę rano. Temperatura od 0°C
do +1°C. Szosa czarna, jedzie
się dobrze. Przeszkodą jest tylko silny, boczny wiatr. Czasami
trzeba uważać, aby nie zwiało nas z szosy. Przy skręcie
do lasu boczna droga jest zalodzona. Jedziemy ostrożnie.
Do puszczy wchodzimy, prowadząc rowery. Jest Nowy Rok.
Przy stojącym ciągniku chłopaki świętują. Jeden z nich poznaje mnie. Witamy się i zaczynamy rozmowę. Okazuje się, że
Andrzej trenował u mnie taekwondo ponad 20 lat temu.
W tamtym roku widywał mnie
w lesie na biwakach – mieszka niedaleko. – Kiedyś strasznie wiało – mówi – Mróz ponad
-20°C, a ty sam w lesie. Poczułem ulgę, kiedy zobaczyłem
rano, że wracasz do domu.
Przez puszczę prowadzimy rowery w głębokim śniegu.
Wkrótce znajdujemy miejsce na
biwak pośród świerków i sosen.
Wiatr wyje w koronach drzew.
Nie rozbijamy namiotów. Kła-

Wysoko huk wiatru,
ale przy ogniu ciepło
i zawsze czujemy
niesamowity spokój.
Życie staje się
prostsze, prawdziwsze.
To mój „Dom pod
Gwiazdami”.
dziemy karimaty i rozkładamy
sprzęt biwakowy. Ja zbieram
drewno, a Darek przerąbuje gałęzie. Kiedy się ściemnia, rozpalamy ognisko i spożywamy
kolację. Wysoko huk wiatru,
ale przy ogniu ciepło i zawsze
czujemy niesamowity spokój.
Życie staje się prostsze, prawdziwsze. To mój „Dom pod
Gwiazdami”. (...)
Jesteśmy trochę zmęczeni
i zaszywamy się w śpiworach.
Darek narzeka, że nie widać
gwiazd. Śnieg ubija się pod ka-

tegorocznego budżetu. Do tego
na plakacie znajdzie się link
do strony YouTube, gdzie zamieścimy około 1,5-minutowy filmik, w którym jeden z członków
klubu będzie szczegółowo omawiał tegoroczny budżet – dodaje. W tej chwili trwają prace nad
projektem graficznym plakatu.
FOR z Łowicza jest jednym z
kilkunastu takich klubów działających na terenie Polski. Ich
ideą jest popieranie myśli ekonomicznej Leszka Balcerowicza
oraz uświadamianie społeczeństwu pewnych spraw apolitycznych, głównie ekonomicznych,
w tym przypadku związanych
z naszym regionem. Jak zaznacza Mateusz Talarowski, akcje informacyjne będą się odbywały raz w miesiącu, zawsze
w ostatni czwartek. 
td

rimatą. Trudno ułożyć się wygodnie. Wiatr wyje wysoko.
Wokoło ciemność. (...)
Otwieram
oczy.
Nade
mną gwiazdy pośród gałęzi
drzew. Znów jestem na Ziemi.
Po chwili zapadam w sen. Rano
rozpalamy ognisko. Rozgrzewamy się gorącą herbatą. Mróz
jest niewielki. Po śniadaniu
zwijamy sprzęt. Las jest piękny.
Ostrożnie po zalodzonej drodze docieramy do szosy. Wiatr
znacznie mniejszy. Na ławeczce przystanku PKS wypijamy
herbatę. Od wielu lat siadamy
w tym właśnie miejscu, obserwujemy drzewa i kontemplujemy krajobraz. Zawsze w tej
chwili marzę, abym mógł wrócić do malowania obrazów. Ale
teraz przede mną drugi szturm
na Bałtyk.
Podobno na forum trwa dyskusja na temat wyprawy. Często
pada pytanie: „Głupota czy odwaga?”. Ale wyjaśnienie może
być zupełnie inne. W przyszłości odpowiem na to pytanie.
Na pewno wiele wyjaśni lektura mojej książki „Trudna droga
Vikinga”. 
mak

Grupa jedenastu osadzonych
z Zakładu Karnego w Łowiczu
zdobyła nowe kwalifikacje. Zakończony został kurs podstaw
nauki obsługi komputera.
W szkoleniu uczestniczyło 12 osadzonych, spośród których 11 ukończyło kurs. – Cykl
szkoleniowy obejmował zajęcia
aktywizacyjne, w głównej mierze jednak zajęcia przyjmowały
formę praktyczną. Miały one na
celu nauczenie skazanych umiejętności posługiwania się komputerem oraz zdobycie umiejętności posługiwania się pakietem
MS Office, czyli obsługiwania
arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów oraz podstaw pracy
w internecie – mówi oficer pra-

sowy łowickiego Zakładu Karnego Zdzisław Kryściak. Szkolenie prowadzili pracownicy
skierniewickiego Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej.
Zajęcia odbywały się w profesjonalnie wyposażonej pracowni komputerowej przygotowanej
na terenie Zakładu Karnego.
Były kierowane do grupy osadzonych zorganizowanej tak, by
każdy skazany miał pojedyncze
stanowisko pracy.
Dzięki ukończeniu kursu osadzeni poznali podstawy jego
obsługi umożliwiające odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary – dodaje Kryściak. 
td

Łowicz | ZSP nr 4

W pracowni mechatroniki
Zakończył się cykl szkoleń
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w którym
udział wzięło około 50 uczniów
z III i IV klasy technikum mechatronicznego z ZSP 1 w Łowiczu. W ramach spotkań, które od 7 tygodni odbywały się co
piątek, uczniowie mieli moż-

liwość wykonywania ćwiczeń
praktycznych w pracowni mechatroniki. Ćwiczyli montowanie układów pneumatycznych
i elektropneumatycznych, jednocześnie mogli zapoznać się
z proponowanymi zmianami
dotyczącymi egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
td
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Okruchy życia
ODESZLI OD NAS | 30.12.12.–16.01.11
30 grudnia: Jan Brylski,
l.82, Głowno
31 grudnia: Jan Uczciwek,
l.87, Goleńsko; F. Uczciwek,
l.83, Goleńsko; D. Piątkowski,
l.34, Głowno; H. Skomiał, l.76
1 stycznia: S. Gala, l.75,
Wygoda; Jerzy Romanowicz,
l.74, Bratoszewice.
2 stycznia: J. Sibielak, l.75,
S. Mateja, l.65, Głowno; S.
Okraska, l.84; Tydówka.
3 stycznia: Krystyna
Kamińska, l.71; Jan Brylski,
l.91; Z. Sałuda, l.78, Głowno;
Tadeusz Radziszewski, l.54; M.
Gospoś, l.78; J. Kankiewicz,
l.91, Łowicz; K. Kamińska, l.71,
Głowno; H. Kosiorek, l.68.
4 stycznia: Henryk Pięta,
l.78; Czesław Kołucki, l.82,
Anna Kucińska, l.84, Głowno
5 stycznia: Stanisław
Chmurski, l.78, Rogóźno.
6 stycznia: Jan Ziólkowski,
l.78
7 stycznia: Genowefa Flis,
l.72, Świeryż I; Stanisław

Marciniak, l.81, Tydówka,
Helena Redzisz, l.83, Reczyce.
8 stycznia: D. Felczak, l.41,
Tydówka; S. Raczyński, l.76; H.
Witerek, l.92, Helena Witerek,
l.92; Stanisław Czarnota, l.86,
Łódź; Dariusz Felczak, l.42
9 stycznia: Maria Gajewska,
l.63, Głowno; Włodzimierz
Miklas, l.62, Głowno; Krzysztof
Pasikowski, l.32, Głowno
10 stycznia: A. Bura,
l.83, Gagolin Południowy; J.
Trydulska, l.85, Kompina
12 stycznia: Zofia
Sędzikowska, l.75, Głowno;
H. Zawadzki, l.82, Głowno; Z.
Dańczak, l.59, Głowno
13 stycznia: J. Chojnacki,
l.65, Osiny; R. Gabrysiak,
l.87, Głowno; Marianna
Szczepanik, l.86, Kompina;
Jolanta Zdańkowska, l.44.
15 stycznia: Kazimierz
Zając, l.70
16 stycznia: Wiesława
Wysocka, l.57, Jamno; W.
Jakubiak, l.63,Łowicz.

Pani Hannie Gajewskiej
Radnej z Dąbkowic Dolnych
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teścia

WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Marian Zwierz (1930-2010)
– Z głębokim żalem i smutkiem przeżywamy śmierć naszego przyjaciela
i kolegi, Mariana Zwierza – mówił 16 grudnia, podczas pogrzebu, jego
kolega Józef Kołaczek – Przyjacielu, niezmiernie przykro stanąć obok twojej
trumny i kierować do ciebie ostatnie słowa pożegnania.

nM
 arian

Zwierz
(1930-2010)

Jego słowo było
cenniejsze od dokumentów
podpisanych przez
notariusza – mówi
o zmarłym Marianie Zwierzu
Joanna Bolimowska
z Towarzystwa Dom Ludowy.
Przez całe dziesięciolecia
był Marian Zwierz
człowiekiem – instytucją
w łowickiej spółdzielczości
– a jednocześnie wielkiej,
bezinteresownej życzliwości
dla innych.

składają
Sołtys i Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna
Koło Gospodyń Wiejskich
154287

Profilaktyka | Dietetyk proponuje

Żywienie a rak
– ciekawe warsztaty
Warsztaty kulinarne pt.
Wpływ wybranych czynników
na ryzyko zachorowania na
raka. Profilaktyka i leczenie”
organizuje w najbliższą sobotę w Starej Suchej, niedaleko za
Bolimowem, dietetyk ze szkoły blichowskiej Beata Mońka.
To już któreś z kolei warsztaty, o których prowadzenie proszą ją osoby znające jej wiedzę
z dziedziny żywienia. Ich tematyka jest uzależniona od zapoREKLAMA

trzebowania, było już o gotowaniu wiosną, o żywieniu zimą,
teraz będzie o tym, w jaki sposób prawidłowe odżywianie się
może wpływać na zwiększenie
odporności na zachorowania na
raka – i odwrotnie. Wszelkich
informacji na temat warunków
uczestniczenia w warsztatach
– na które składają się wykład,
wspólne gotowanie i degustacja
– udziela prelegentka, pod nr
tel. 693 036 664. 
wal

JECHALI PO
PIJANEMU
12.01.-16.01.2011

Śmierć naszego kolegi Mariana okryła żałobą wszystkich,
którzy go znali i współpracowali z nim w dziedzinie spółdzielczości rolniczo-handlowej
Samopomocy Chłopskiej. Był
synem ziemi łowickiej i całe
swoje dorosłe życie poświęcił
pracy na rzecz wsi.
Marian Zwierz urodził się
2 lipca 1930 r. w Łowiczu.
W tamtym czasie jego rodzice mieszkali na Katarzynowie.
Jego ojciec był cieślą, a matka
zajmowała się prowadzeniem
domu. Cztery lata później urodził się jego młodszy brat – Stanisław.
Rodzice Mariana jeszcze
przed II wojną światową przenieśli się do podłowickiej wsi
Sierżniki, gdzie dzierżawili gospodarstwo rolne, aż do połowy lat 60. Lata dziecięce i młodość Mariana nie były łatwe.
W 1937 roku rozpoczął naukę
w Sierżnikach, gdzie ukończył
Szkołę Powszechną. Większość
lat nauki przypadła więc na
trudne lata okupacji.
Po wojnie rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum Handlowym w Łowiczu,
które ukończył w 1949 roku,
a następnie kontynuował naukę
w Liceum Administracyjno-Gospodarczym II stopnia
w Łowiczu, które ukończył
w 1951 roku, uzyskując tytuł
technika administracji gospodarczej. Marian był dobrym
uczniem, o czym wspomina
w książce „ Łowicka Handlówka 1906 – 2006” jego na-

W 1968 roku został prezesem
Zarządu Powiatowego Związku
Gminnych Spółdzielni „SCH”
w Łowiczu, a po reformie administracyjnej w 1975 roku
wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Skierniewicach.
Z tego stanowiska w 1990 roku
odszedł na wcześniejszą emeryturę.
Jednak już w 1992 roku,
na prośbę przyjaciół, wrócił
do czynnego życia zawodowego, obejmując funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni Handlowej Samopomoc Chłopska
w Skierniewicach. Na prawdziwą emeryturę odszedł dopiero
w 2006 roku, mając 76 lat życia
i 55 lat pracy.
Czesław Sut tak charakteryzował swojego dawnego ucznia:
„(...)Do każdego człowieka odnosił się z pełnym poszanowaniem jego godności. Był
człowiekiem honoru, wielkiej
pracowitości i odpowiedzialności (…)”.
Do końca swego długiego
pracowitego życia pan Marian
był niezwykle aktywny społecznie. Miał swój znaczący
udział w odzyskaniu przez prawowitych właścicieli Domu Ludowego w Łowiczu, który obecnie, podobnie jak przed wojną,
jest siedzibą wielu organizacji
wiejskich i miejscem szerzącym kulturę i oświatę ludową.
Był też jednym z członków –
założycieli Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Handlowych

Łowicz | Wizyty duszpasterskie

Kogo odwiedzi ksiądz
Parafia katedralna

12
 stycznia o 23.40 na ul. Mostowej zatrzymany został 21-letni
mężczyzna, mieszkaniec Łowicza,
który prowadził samochód osobowy Opel Kadett (0,63 mg alkoholu
w wydychanym 1dm3 powietrza).
13
 stycznia o godz. 0.30 zatrzymano na terenie Łowicza nietrzeźwego 32-letniego mieszkańca
powiatu łowickiego, który kierował
rowerem (0,50 mg/dm3).
13
 stycznia o 12.40 w Domaniewicach zatrzymano 31-letniego
mieszkańca powiatu łowickiego,
który prowadził samochód osobowy marki Rover (1,43 mg/dm3).
14

stycznia o godz. 7.35
w miejscowości Jamno na trasie nr
14 zatrzymano 42-letniego mieszkańca powiatu łowickiego, który
prowadził samochód osobowy
Opel Astra (0,37 mg/dm3).
16

stycznia o godz. 18.00
zatrzymano 35-letniego kierowcę
samochodu osobowego Peugeot
406, mieszkańca powiatu łowickiego (0,67 mg/dm3).

uczyciel Czesław Sut, który
tak pisze o swoim uczniu we
wspomnieniach po jego śmierci: „Sytuacja rodzinna spowodowała, że Marian, zarówno
w czasie okupacji, jak i po 1945
roku, sam dochodzić do wszystkiego, co w życiu osiągnął.
Wartości wyniesione z domu
rodzinnego miały niewątpliwie
duży wpływ na dalsze jego życie. Marian był uczciwy, pracowity, wytrwały w dążeniu
do stawianych sobie celów, odpowiedzialny, wrażliwy na biedę i krzywdę ludzi (…)”.
W 1984 roku ukończył
z oceną bardzo dobrą zaoczne studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, uzyskując tytuł
inżyniera rolnika.
Marian Zwierz całe swoje
dorosłe życie poświęcił pracy
na rzecz wsi, pełniąc różne kierownicze funkcje w pionie spółdzielczości Samopomoc Chłopska.
W 1951 roku, po zakończeniu nauki, rozpoczął pracę na
stanowisku zastępcy głównego
księgowego w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Chąśnie, potem był lustratorem w Wojewódzkim Zarządzie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łodzi,
głównym księgowym w Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Pleckiej Dąbrowie, prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Kutnie.

 Czwartek, 20 stycznia od
godz. 16.00 – os. Konopnickiej
bl. 10 oraz ul. Baczyńskiego;
 Piątek, 21 stycznia od godz.
16.00 – ul. Podrzeczna – bloki;
 Sobota,
22 stycznia od
godz. 9.30 – ul. Świętojańska
oraz Przyrynek.

Parafia Świętego Ducha
Czwartek, 20 stycznia od
godz. 16.00: os. Noakowskiego 4 (2 kapłanów), os. Dąbrowskiego 5 (1 kapłan z przerwą na
mszę św.);
 Piątek, 21 stycznia od godz.
16.00: os. Noakowskiego 3 (2
kapłanów), os. Dąbrowskiego 4
(1 kapłan z przerwą na mszę św.);
 Sobota,
22 stycznia od
godz. 9.30: os. Noakowskiego 1
(2 kapłanów), os. Noakowskiego 9 (1 kapłan);
 Poniedziałek, 24 stycznia,
od godz. 16.00: os. Noakow

skiego 2 (2 kapłanów), os. Dąbrowskiego 28 (1 kapłan z przerwą na mszę św.);
 Wtorek, 25 stycznia od
godz. 16.00: os. Noakowskiego
5 (1 kapłan), os. Noakowskiego
6 (1 kapłan), os. Dąbrowskiego
8 (1 kapłan z przerwą na mszę
św.);
 Środa, 26 stycznia od godz.
16.00: os. Noakowskiego 7
(1 kapłan), os. Noakowskiego
8 (1 kapłan), os. Dąbrowskiego
27 (1 kapłan z przerwą na mszę
św.);
 Czwartek, 27 stycznia od
godz. 16.00: os. Dąbrowskiego
16 (2 kapłanów), os. Dąbrowskiego 12 (1 kapłan).
Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza
 Czwartek, 20 stycznia od
godz. 15 – os. Bratkowice nr 1
oraz 3 B;
 Piątek, 21 stycznia od godz.
15 – os. Bratkowice nr 2 oraz 3 C;

 Sobota,
22 stycznia od
godz. 14 – os. Bratkowice nr 4
oraz 5;
 Poniedziałek, 24 stycznia
od godz. 15 – os. Bratkowice
nr 6;
 Wtorek,
25 stycznia od
godz. 15 – os. Bratkowice 7;
 Środa, 26 stycznia od godziny 15 – os. Bratkowice
nr 8.

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 Czwartek, 20 stycznia od
godz. 15.00 – ul. Kiernozka –
2 księży, jeden od torów, drugi
od końca ulicy;
 Piątek, 21 stycznia od godz.
15.00 – ul. Żołnierska – 2 księży, jeden odwiedzać będzie parafian od początku ulicy, drugi
od końca;
 Sobota,
22 stycznia od
godz. 9.30 – Strzelcew Parcel
– 1 ksiądz oraz ul. Małszycka –
1 ksiądz.
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i Ekonomicznych w Łowiczu
i jego wiceprezesem.
W roku 2007, po przybyciu
do jego parafii ks. Władysława
Moczarskiego, czynnie włączył
się w życie wspólnoty, wspomagając swojego proboszcza
w sprawach gospodarczych
i w kontaktach z urzędami samorządowymi.
Czesław Sut pisze w swoich wspomnieniach o Marianie
Zwierzu: „(…)Miarą wartości
każdego człowieka jest jego życie, to kim był, co czynił i jakie
mu przyświecały ideały. A sensem życia jest służba dla swoich najbliższych, dla rodziny,
dla Ojczyzny. Marian Zwierz
całe swoje życie poświęcił służbie dla swoich najbliższych,
dla rodziny dla Ojczyzny. Był
troskliwym mężem, ojcem
i dziadkiem. Dom rodzinny był
dla niego małą Ojczyzną, którą kochał jako ostoję ciepła rodzinnego, życzliwości i spokoju (…)”.
W 1953 roku Marian Zwierz
ożenił się z Marianną Ireną
Zrazek. Mieli dwoje dzieci:
córkę Wandę i syna Andrzeja,
dwie wnuczki: Martę i Kasię
oraz prawnuka Andrzeja.
Marian Zwierz był dla rodziny nie tylko kochającym mężem, ojcem, teściem, dziadkiem i pradziadkiem. Był też
prawdziwym
przyjacielem
i wielkim autorytetem. –
U niego pobieraliśmy lekcje
umiłowania Boga i służby Ojczyźnie – mówi córka Wanda –
Jego skromność i skrajna aż do
przesady uczciwość onieśmielały nas, ale też mobilizowały
do pracy nad sobą. Cokolwiek
robił, czynił to bezinteresownie i nie tylko nie oczekiwał,
ale wręcz nie życzył sobie słów
uznania czy pochwały. Był bardzo wymagający wobec nas,
ale i także wobec siebie. Był
jednak jednocześnie sprawiedliwy i ciepły – po prostu dobry jak chleb. Dlatego będzie
nam go bardzo brakowało.
Zdaniem Józefa Kołaczka,
Mariana Zwierza cechowała
ogromna życzliwość i uczciwość w pracy i życiu, chęć niesienia pomocy każdemu, kto
jej potrzebował, a także szacunek i skromność w obcowaniu
z ludźmi, a przede wszystkim

ogromna kultura osobista. Był
niezwykle koleżeński, bardzo
lubiany, szanowany i ceniony
przez współpracowników koleżanki i kolegów spółdzielców. Był zawsze wierny zasadom „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Pracą swoją przyczynił się do
podnoszenia poziomu życia
i kultury rolnej na wsi. Poza
pracą zawodową zajmował się
również pracą społeczną. W
dużym stopniu przyczynił się
do odzyskania domu ludowego
przez Towarzystwo Dom Ludowy, który obecnie jest siedzibą organizacji wiejskich.
Prawie do końca życia był
człowiekiem aktywnym społecznie.
– Takich ludzi już nie ma –
mówi Joanna Bolimowska wiceprezes Towarzystwa Dom
Ludowy – Jego słowo było
cenniejsze od dokumentów
podpisanych przez notariusza.
– Znałam pana Mariana zaledwie od kilku lat – mówi
Beata Rokicka z Rady Kobiet
Gminy Łowicz – Mimo to, na
tyle, na ile zdążyłam go przez
ten czas poznać, uważam, że
był bardzo sympatycznym i dobrym człowiekiem.
Tego samego zdania jest również Jan Gzula, który w przeciwieństwie do Beaty Rokickiej
znał pana Mariana Zwierza
od lat 60. – To był człowiek,
który nie tylko działał zawodowo, ale także wiele pracy wykonywał społecznie – podkreśla
Jan Gzula – był zawsze otwarty na współpracę. Zdziałał naprawdę wiele dla lokalnej społeczności i spółdzielczości.
Czesław Sut wspomina:
„(…) odszedł od nas przyjaciel, dobry kolega, człowiek
szlachetnego serca i wielkiej
dobroci. Był bardzo ceniony
przez kolegów w naszym środowisku – Towarzystwa Domu
Ludowego w Łowiczu. Marianie byłeś wspaniałym, odważnym, mądrym człowiekiem.
Byłeś, jesteś i zawsze będziesz
z nami, w naszych sercach żyć
będziesz zawsze. Marianie dobrze zasłużyłeś się Ojczyźnie
(…)”.
Marian
Zwierz
zmarł
13 grudnia 2010 roku i został
pochowany na łowickim cmentarzu Emaus. 
jr

PRZEGLĄD PRASY
Kontrolerzy nie chcieli brać
odpowiedzialności
 Na ile błędy wieży
kontrolnej, które ujawniła
polska komisja, przyczyniły
się do katastrofy?
Były jednym z ogniw
w łańcuchu błędów: Na ile
ważniejszym od innych,
trudno powiedzieć.
 W którym momencie
była szansa na uratowanie
tupolewa z pomocą wieży?
Kiedy samolot zniżył się
poniżej ścieżki, powinna być
zdecydowana reakcja, a jej
nie było w ogóle. Kontroler
powinien powtarzać do skutku
komendę „horyzont” albo
„odchodź na drugi krąg”. Brak
reakcji jest zadziwiający.
 Nie wiemy czy wieża nie
widziała, że Tu-154 zbacza
ze ścieżki, czy po prostu
nie reagowała. Z iłem też
zareagowano w ostatniej
chwili, a wcześniej, mimo
złej pogody pozwolono mu

warunkowo podejść do
lądowania. Dlaczego?
Ił był cztery metry nad ziemią!
Był o włos od roztrzaskania się.
Dopiero sekundę wcześniej
była komenda „odchodź na
drugi krąg”.
Zastanawia dezinformacja
pogodowa. Dlaczego o godz.
6.45 naszemu jakowi wieża
podała, że widzialność jest
4000 mertrów a o 7.07, że
1500 m. Przecież widzial
ność już wtedy była na 400
- 500 m. Czemu to miało
służyć?
Świadomemu wprowadzaniu
w błąd - by mieć w papierach,
że pozwolili lądować w
„dobrych warunkach”, które
były jak wiemy fatalne. Proszę
zauważyć - w raporcie MAK
napisał, że jak-4o wylądował
przy dobrej pogodzie! (...)


Z MJR Rez. dr Michałem Fiszerem
z miesięcznika „Lotnictwo”,
Ekspertem lotnictwa, byłym
pilotm wojskowym
rozmawiała Izabela Kacprzak
Rzeczpospolita, 19 stycznia 2011
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Gmina Kocierzew Południowy | Spotkanie KGW

Chwila relaksu dla zapracowanych
Panie z aż 14 Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kocierzew Południowy spotkały się
w minioną sobotę, 15 stycznia w sali gimnastycznej szkoły w Kocierzewie Południowym.
– Przez cały rok kobiety
z tych kół ciężko pracują, ale raz
w roku, właśnie w tym okresie
spotykają się, by elegancko się
ubrać, usiąść za stołem, pobawić
się przy muzyce. Myślę, że się
im to należy – powiedziała nam
przewodnicząca Gminnej Rady
KGW Zofia Stańczyk.
Jak oceniła, rok 2010 był dla
kół bardzo owocny. Wśród najważniejszych wydarzeń był
na pewno dwukrotny występ
w telewizji w TVN Pogoda oraz
TVN Style. Ale, jak podkreśliła Zofia Stańczyk, ona osobiście najbardziej zadowolona jest
z przeprowadzonego w 2010
roku programu aktywizującego panie pod nazwą Aktywna
Kobieta, na który składały się
spotkania dotyczące zagadnień
zdrowotnych, kulinarnych, pielęgnacji urody, ale i np. wyjazdy
do teatru.
Owocna była także współpraca z ochotniczymi strażami, Radami Sołeckimi i gminą. Panie
z KGW angażowały się zresztą, jak co roku, niemal w każde
przedsięwzięcie na terenie gminie gminy. Wielokrotnie prezentowały i promowały też gminę
oraz powiat łowicki w innych

Panie z KGW w czasie noworocznej zabawy same zadbały o podanie potraw na stoły, przy których siedziały.

miejscowościach, zachwalając
swoje wyroby kulinarne. Dodała przy okazji, że jej marzeniem
jest, aby do kół, które działają
w wielu miejscowościach, przyłączały się kolejne młode pa-

nie, choć trzeba zaznaczyć, że
i tak tych młodych nie brakuje.
W czasie sobotniego spotkania
przewodniczące wszystkich kół
otrzymały w prezencie na nowy
rok z rąk wójta terminarze, by

mogły zapisywać w nich najważniejsze przedsięwzięcia. Specjalnie dla zebranych kobiet wystąpiły zaproszone kabarety, w tym
Zofia Mycka, która wcieliła się w
rolę Hanki Bieleckiej. 
tb

Szkoły ponadgimnazjalne | Studniówki się zaczęły

Zatańczyli poloneza i bawili się do rana
W minioną sobotę, 15 stycznia – jako pierwsi spośród szkół
ponadgimnazjalnych w Łowiczu – poloneza zatańczyli na
balu studniówkowym uczniowie II LO. Bawili się oni od
godz. 18.00 w sali bankietowej Syntexu.
Po raz pierwszy do zabawy
poprowadził uczniów szkoły
wodzirej towarzyszący zespołowi muzycznemu Rewers. Wieczór rozpoczął się polonezem
jednej z klas, później nastąpiły przemówienia zaproszonych
gości, po czym zatańczyli pozostali uczniowie. W sumie bawiły się na studniówce 254 osoby, w tym 107 par maturzystów.
Atrakcją wieczoru był występ
ucznia Kacpra Wójcika, któ-

ry zaśpiewał m.in. Przetańczyć
z tobą chcę całą noc. Oprócz
tego, każdy z wychowawców
otrzymał upominek od klasy,
którą się opiekował przez ostatnie trzy lata. Na przykład Jolanta Dubel-Plichta otrzymała
koszulkę z napisem klasy IIIa,
w której to odtańczyła walca
z każdym z uczniów klasy.
O godz. 19. zaczęła się studniówka w Zespole Szkół nr 2 na
Blichu. Maturzyści świętowali

sto dni przed egzaminem w sali
gimnastycznej, choć rok temu
dyrekcja szkoły zapowiadała,
że bal odbędzie się poza murami szkoły. Bawiło się na nim
ponad 90 par uczniów z sześciu
klas czwartych techników.
Około 300 osób bawiło się
wreszcie na studniówce łowickiego I LO im. J. Chełmońskiego, która – podobnie jak
w roku ubiegłym – odbyła się
w zajeździe Rozdroże w Nieborowie. – Studniówka rozpoczęła się polonezem „Pożegnanie
Ojczyzny” Ogińskiego – mówi
Jacek Kłos, przewodniczący
Rady Rodziców. – Każda z sześciu klas miała swój układ, któ-

ry tańczyła oddzielnie, bo sala
balowa była zbyt mała, aby 300
osób mogło poloneza zatańczyć
jednocześnie. W niedzielę odbyły się poprawiny, które trwały
od godz. 17 do 22.
Dla rodziców maturzystów
z I LO koszt studniówki wyniósł 220 zł. W ramach tej
składki wydrukowane zostały zaproszenia dla gości, zapłacono koszty organizacji całej imprezy, ponadto uczniowie
otrzymają płytę z nagraniem
studniówki. Pozostałe po rozliczeniu pieniądze przeznaczone zostaną na kanapki i napoje
w czasie egzaminów maturalnych. 
mwk, tb

Łowicz | Seniorzy z Bratkowic bawili się

Noworoczne spotkanie w restauracji
Seniorzy z osiedla Bratkowice spotkali się
w sobotę, 15 stycznia w restauracji na osiedlu
Kostka, by uczcić nowy rok.
Tylko kilka z około 90 przygotowanych miejsc pozostało
niezajętych, kilkugodzinna zabawa była doskonała i pozwoliła większości z przybyłych odetchnąć od codzienności przy
muzyce i jedzeniu.
– Nie mamy w ciągu roku
okazji do spotkań w takim szerokim gronie, możemy się pobawić, porozmawiać i trochę zintegrować – powiedział nam jeden
z seniorów Stefan Makar, zaś
Helena Gać podkreśliła, że za
możliwość odbycia takiego spotkania wszyscy seniorzy są bardzo wdzięczni, bo raz do roku

mogą zapomnieć o zwyczajnym
życiu i po prostu się pobawić.
Przewodniczący
Zarządu Osiedla Bratkowice Waldemar Sokół powiedział nam,
że spotkanie jest organizowane z funduszy samorządu osiedlowego. – To już tradycja, za
mojego prezesowania jest to
12. takie spotkanie, a odbywały się one też przez wiele lat
wcześniejszych – dodał. Jak
co roku, w organizacji spotkania pomogła ŁSM, bo bawiący
się seniorzy z os. Bratkowice są
w większości mieszkańcami jej
bloków. 
tb

Spotkanie seniorów było okazją do złożenia im życzeń, zrobiła tak m.in.
radna miejska Jolanta Głowacka.
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Aktualności
Gimnazjum w Popowie | Szkolne Koło Caritas obchodzi jubileusz

Dzieci pomagają swoim rówieśnikom
Szkolne Koło Caritas działające przy
gimnazjum w Popowie obchodziło w grudniu
5 lat istnienia. Założył je dyrektor Caritas
Diecezji Łowickiej ks. Dariusz Krokocki.
Co roku do szkolnego Caritas
zapisuje się około 100 uczniów,
ale pomagających jest więcej.
Jego opiekunami są nauczycielki: Renata Brzezińska-Panek,
Magdalena Szafarowicz, Mar-

Nie zapominamy
o tych, którzy
znajdują się blisko
nas. Przykładem jest
zbiórka pieniędzy
dla ucznia z naszej
szkoły, którego rodzina
została poszkodowana
w wyniku pożaru.

lena Kardas i Bożena Walisiewicz.
Przez te kilka lat wiele akcji
szkolnego wolontariatu wpisało
się już w tradycję gimnazjum.
Wśród nich: pomoc dzieciom
ze świetlicy środowiskowej,
znajdującej się przy parafii katedralnej w Łowiczu, włączanie
się w akcję Jałmużna Wielkopostna, wykonywanie i sprzedawanie przez uczniów kartek
świątecznych, stroików oraz palemek wielkanocnych. Akcji,
jakie rocznie prowadzi szkolne Caritas, jest naprawdę wiele. Jest to możliwe dzięki zapałowi młodzieży i chęci niesienia
przez nich bezinteresownej pomocy. Jak sami podkreślają,
według nich samo pomaganie
innym daje im wiele satysfakcji. Nie może być inaczej, skoro dzięki pomocy szkolnego
Caritas, druga osoba – niejed-

REKLAMA

BIURO
RACHUNKOWE
RACHU
CHUNKO

„AS”

99-400 ŁOWICZ
UL. ŻOŁNIERSKA 39

TEL. 604-794-057

Oferuje:
 pełen zakres
usług księgowych
 dogodne godziny pracy
 możliwość dojazdu
do klienta
 rabaty dla rozpoczynających
działalność

Szkolne Koło Caritas. Paulina Gałązka i Łukasz Jackowski to jedni
z bardziej zaangażowanych członków koła.

nokrotnie ich rówieśnik będący
w trudnej sytuacji – może się
nareszcie uśmiechnąć.
Członkowie szkolnego koła
Caritas biorą udział m.in.

w corocznym konkursie na najwyższą i najładniejszą palmę.
W listopadzie pomagają także w sprzedawaniu zniczy, porządkują opuszczone groby. To

również ich zadaniem jest organizowanie Dnia Babci i Dziadka. Oprócz tego pomagają dzieciom z domów dziecka, np.
w Solecznikach na Litwie. Dla
wychowanków Domu Dziecka
w Żychlinie zakupili ze zgromadzonych w ciągu roku funduszy prezenty. Zorganizowali
z nimi również ognisko integracyjne.
Szkolne Koło Caritas organizuje także akcje, w których pomoc jest potrzebna w danym
momencie, np. zbiórkę pieniędzy na rzecz rodzin górników,
którzy zginęli w kopalni Halemba czy pomoc powodzianom. – Nie zapominamy także
o tych, którzy znajdują się blisko
nas – podkreśla Paulina Gałązka
ze Szkolnego Koła Caritas – Takim przykładem jest zbiórka
pieniędzy dla ucznia z naszej
szkoły, którego rodzina została
poszkodowana w wyniku pożaru oraz pomoc dla absolwenta
naszej szkoły, który doznał obrażeń kręgosłupa.
– Zbieraliśmy też etykietki
herbaty Lipton, za które firma
ta funduje wózek inwalidzki dla

osoby niepełnosprawnej – mówi
Łukasz Jackowski ze Szkolnego Koła Caritas – Wykonaliśmy
prace plastyczne na aukcję, zorganizowaliśmy imprezę oraz
przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy dla dziewczynki poszkodowanej w wyniku pożaru.
Oprócz tego koło Caritas już
od dwóch lat prowadzi zbiórkę makulatury, z której dochód
jest przeznaczony dla dzieci
z Afryki. Od września prowadzą
zbiórkę plastikowych nakrętek
dla chorego chłopca. Na bieżące wydatki członkowie Caritas
mają pieniądze ze zbiórki kasztanów oraz ze sprzedaży klasowych zdjęć.
– Satysfakcja, jaką młodzież
czerpie z pomagania innym, mobilizuje ją do aktywnej działalności charytatywnej – podkreśla
nauczycielka Marlena Kardas –
A to z kolei powoduje, że stają
się oni bardziej wrażliwi na problemy innych ludzi. Dodatkowo,
dzięki przygotowywaniu zbiórek
i innych akcji wolontariackich,
stają się dobrymi organizatorami, radząc sobie w każdej, nawet
najtrudniejszej sytuacji. 
jr

nr 3

www.lowiczanin.info

20 stycznia 2011

17

Łowicz | Galeria Łowicka

Dlaczego ubyło sklepów z odzieżą dziecięcą

Tak było. Sklep 5.10.15 przed zamknięciem.

– Jeszcze w tym miesiącu ponownie otwarty zostanie
sklep 5-10-15 w Galerii Łowickiej – dowiedzieliśmy się od
menedżer Galerii Marty Wróbel. Wydaje się, że nic w tym
szczególnego, ale należy zauważyć, że został on zamknięty we wrześniu ubiegłego roku
i nie był jedynym zamyka-

nym wtedy sklepem z markową odzieżą dziecięcą w Łowiczu. Podobny los spotkał też
np. sklep Besta Plus z ulicy
Zduńskiej. Wcześniej zamknął
się sklep z odzieżą dla maluchów na Nowym Rynku, a jeszcze wcześniej sklep z markową
odzieżą dziecięcą Quadri Foglio.

Strzelcew | Spór o legalność inwestycji zakończy się w sądzie

Weselny namiot do rozbiórki
dokończenie ze str. 11
– Myśląc o jakiejkolwiek instalacji czy budowie o wymagane pozwolenia i zgłoszenia
trzeba pytać instytucje do tego
powołane, w tym przypadku jest
to wydział architektoniczno-budowlany – dodaje Wiktorski.
– I wymagać ich opinii w tej
sprawie na piśmie. Nie można natomiast polegać na opinii osób, które nie mają wiedzy
na ten temat czy na podstawie informacji w gazetach lub
w internecie, bo to często jest
niekompetentne źródło informacji.
Właściciele mogą teraz złożyć skargę na decyzję WINB do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na co – od otrzymania decyzji WINB na piśmie –
mają 30 dni. To jest ich ostatnia
REKLAMA

możliwość odwoławcza. Jeśli
złożą skargę, a sąd przychyli się
do poprzednich decyzji PINB
i WINB, wówczas namiot będzie musiał zostać natychmiast
rozebrany.
W dalszej perspektywie wiele zależy natomiast od decyzji
Rady Gminy Łowicz, do której złożyli jesienią wniosek o
zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
która pozwalałaby na tego typu
działalność w tamtym miejscu. To jednak kwestia minimum najbliższych dwóch lat,
tyle bowiem przeważnie trwa
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej
jednak właściciele mogą przegrać sprawę w Wojewódzkim
Sądzie Administracyjnym i decyzja o rozbiórce może wejść
w życie.

Na pewno będziemy
działać
Z punktu widzenia inwestorów – sprawa wygląda tragicznie. Czują się oszukani.
– Przedstawiciele firmy, od której kupowaliśmy namiot, przekonywali nas, że jest to konstrukcja, którą można stawiać
bez pozwolenia na budowę
– mówią zgodnie właściciele
sali, Bogusława i Piotr Boczek.
– Wydawało nam się to oczywiste, bo nie ma tu trwałego połączenia z gruntem.
Istotnie, betonu w fundamenty nikt nie wlewał, słupy nośne
konstrukcji namiotowej hal są
mocowane do podłoża długimi
na 1,5 metra metalowymi szpilkami. Uznawali to więc za konstrukcję tymczasową – wszak
duży, nawet bardzo duży namiot
nie przestaje być namiotem.

– Jeśli ktoś na duże imprezy
na kilka dni rozstawia gigantyczne namioty, to też nie prosi
o pozwolenie na budowę – argumentuje Piotr Boczek. Jednak po decyzji WINB dywagacje czy była to „budowa”, czy
„wniesienie’ są bezprzedmiotowe, bo istotne jest, że obiekt stoi
tam, gdzie stać nie ma prawa.
Oboje właściciele wiedzą doskonale, że nadzór budowlany
wszczął postępowanie w wyniku sąsiedzkiego donosu, wiedzą, kto go wystosował i kto
zbierał po wsi podpisy przeciwko powstaniu sali. Boli ich, że
robił to człowiek, którego grunty wcale nie graniczą bezpośrednio z ich działką.
Pochodzący z Łowicza Boczkowie nie zamierzają składać
broni. Uważają, że stworzyli świetny, położony na łonie

Bezpośrednia przyczyna likwidacji sklepu w Galerii Łowickiej leżała w zawirowaniach na rynku tekstyliów,
a w szczególności odzieży
dziecięcej, które zmusiły firmę Komex (właściciela marki 5-10-15) do podjęcia w
2010 roku zmian organizacyjnych. Negocjacje między firmą

a agentem sklepu trwały od
początku poprzedniego roku
i doprowadziły do zamknięcia
sklepu. Podobna sytuacja miała miejsce również w kilku innych sklepach 5-10-15 w kraju.
– Szacujemy, że sklep powinien otworzyć się ponownie
w ostatnim tygodniu stycznia –
informuje Marta Wróbel.  mak

natury obiekt, dają pracę ludziom, choć jest to praca dorywcza, sami zarabiają, utrzymują się z tego – i będą swej
inicjatywy bronić. Odwołali się
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A jeśliby nawet i tam mieli przegrać, to interesu nie zwiną – licząc na to,
że koniec końców Rada Gminy
zmieni plan zagospodarowania
tego terenu w sposób dla nich
korzystny. – Jak będzie trzeba,
to możemy rozebrać i w ciągu
miesiąca, już z pozwoleniem
na nowo postawić – mówi Piotr
Boczek. Mogą to zrobić w martwym sezonie, na przykład za
rok w Adwencie. Od strony organizacyjnej są już na takie rozwiązanie przygotowani.
Jednak nie ma pewności, iż
plan zostanie zmieniony – bo
obecna sytuacja dowodzi, że
można się spodziewać oporu
ze strony części okolicznych
mieszkańców. Koniec końców
funkcjonowanie Wiktopolii w
tym miejscu będzie zależało od
radnych. 
jr

Łyszkowice

Halina Kucińska
dyrektorką
Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego wygrała dotychczasowa pełniąca obowiązki
dyrektorki Halina Kucińska.
Konkurs został rozstrzygnięty
we wtorek, 18 stycznia. Wpłynęły do niego tylko dwie oferty.
Poprzednia dyrektor tej placówki złożyła rezygnację ze
stanowiska blisko pół roku
temu. Od tamtego czasu obowiązki dyrektorki pełniła,
a obecnie została wybrana na
to stanowisko w konkursie –
nauczycielka z tego przedszkola Halina Kucińska. Konkurentka w konkursie pochodziła
spoza gminy i nie miała doświadczenia w pracy w przedszkolu. – Praktycznie nic się
więc nie zmienia – dowiedzieliśmy się w gminie. 
mak
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Czy to był teren zabudowany?
Relacja z procesu w sprawie wypadku

Ferie

w Brodnem Józefowie str. 22

Łowicz i okolice | Co przygotowano na zimowe ferie

Propozycje – tydzień II

Poniżej przedstawiamy zestawienie zajęć, które
przewidziane są w drugim tygodniu ferii.
 Pływalnia miejska w Łowiczu – Basen w czasie ferii
będzie czynny jak w inne tygodnie, czyli w dni robocze
w godz. 8.00 – 22.00, a w sobotę
i w niedzielę od godz. 10.00 do
19.00. Z tą różnicą, że rano tory
nie będą zajęte przez uczniów
szkół, będą natomiast dostępne dla wszystkich pływających.
Otwarte zawody pływackie
dla starszych przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych
odbędą się 28 stycznia.
 Ferie zimowe z ŁOK –
24 stycznia odbędą się zajęcia plastyczne z grupą Impress – prowadząca
Aldona Zając, godz. 10.00 (przewidziany konkurs z nagrodami),
25 stycznia – zajęcia plastyczne z grupą Akwarelki – prowadzący Jerzy Dołhań, godz.
10.00 (konkurs z nagrodami)
oraz film animowany dla dzieci Shrek Trzeci, godz. 12.00.
26 stycznia: warsztaty wokalne Studia Piosenki – prowadząca Karina Sędkowska-Staszewska, godz. 11.00.
27 stycznia: film animowany
dla dzieci Shrek Forever, godz.
12.00. 28 stycznia: zajęcia plastyczne z grupą Impress – prowadząca Aldona Zając, godz.
10.00 (konkurs z nagrodami),
warsztaty wokalne Studia Piosenki ŁOK – prowadząca Karina
Sędkowska-Staszewska,
godz. 11.00.

SP nr 2 organizuje 2 turnusy półkolonii – Pierwszy
turnus rozpoczął się 17 stycznia
i potrwa do 21, drugi 24, a zakończy się 28 stycznia.
Listy uczestników przygotowywano we współpracy
z MOPS.


 Szkoły na Korabce – Zespół Szkół przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu przygotował dla
uczniów na ferie przede wszystkim propozycje zajęć sportowych i naukowych. Ponadto nauczyciele ze szkoły będą
przygotowywać 15 uczniów
do konkursów.
Uczniowie będą mogli korzystać także z sali gimnastycznej
i Orlika znajdującego się przy
szkole, ponieważ została przygotowana bogata oferta sportowa. Uczniowie będą mogli
zagrać w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Istniała będzie
również możliwość spędzenia
czasu wolnego na siłowni, zagrania w bilard i tenis stołowy
oraz uprawiania akrobatyki.
W drugim tygodniu szkoła zaprasza codziennie w godz.
10.00 – 13.00, w soboty w godz.
11.00 – 14.00. 17 i 24 stycznia
w godz. 16.00 – 18.00 będzie
można pograć w siatkówkę.
 SP nr 4 w Łowiczu –
W drugim tygodniu ferii zimowych Szkoła Podstawowa nr 4 zaprasza uczniów
25 i 27 stycznia. 25 stycznia pomiędzy godziną 10.00 a 11.30
zostaną przeprowadzone zajęcia i gry sportowe oraz zajęcia
z koszykówki, a 27 stycznia zostanie rozegrany międzyklasowy turniej w piłkę ręczną. Początek o godzinie 10.00.
 Szkoła na os. Bratkowice – W czasie ferii w Zespole
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu zajęcia będą
odbywały się godzinach przedpołudniowych, zwykle od godz.
10.00. Dzieci i młodzież będą
mogli korzystać z sali gimnastycznej oraz ze szkolnych

komputerów. W czasie ferie są
również prowadzone zajęcia taneczne przez instruktora tańca
Emilię Jaworską-Płuszko, która
jednocześnie jest nauczycielką
w tej szkole.
 Ferie w szkołach pijarskich – wyjazdy dzieci i młodzieży w góry to główna atrakcja, jaką organizują szkoły
pijarskie podczas ferii szkolnych dla swoich uczniów. Natomiast w samej szkole przez dwa
tygodnie organizowane będą
zajęcia przygotowujące do testu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego. W trakcie ferii będzie można również korzystać
z sali gimnastycznej w godzinach otwarcia szkoły, ale po
wcześniejszym porozumieniu
z nauczycielami.

GMINA BIELAWY
Uczniowie z Gimnazjum
w Bielawach mogą korzystać
z oferty swojej szkoły praktycznie przez cały czas trwania zimowej kanikuły. W drugim tygodniu ferii, we wtorek odbędą
się zajęcia biblioteczne, w środę przewidziano spotkanie
z twórcami szkolnej strony internetowej, w czwartek zajęcia informatyczne, a w piątek spotkanie z zespołem dekoratorskim
– nauczycielami, którzy tworzą projekty różnych dekoracji
w Gimnazjum w Bielawach. W
drugim tygodniu wszystkie zajęcia będą się odbywały w godzinach od 9.00 do 12.00 lub 13.00.
Szkoła Podstawowa
w Sobocie i Gaju Wojewodzy
– 25 stycznia planowany jest
wyjazd na lodowisko miejskie
w Kutnie. Koszt wycieczki po-

kryty będzie z funduszy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawach.
Wycieczki dla uczniów będą
także organizowane w Szkole Podstawowej w Gaju Wojewodzy. Tu dzieci wybiorą się
także na łódzki basen „Fala”
i na lodowisko do Domaniewic,
a także do kina trójwymiarowego w Łodzi. Z tej formy feryjnego wypoczynku skorzysta
35 dzieciaków.
 Zespół Szkół W Waliszewie – W drugim tygodniu ferii – 26 i 27 stycznia odbędą się
wycieczki do muzeum w Łowiczu, gdzie twórczyni ludowa
Henryka Lus pokaże, jak zrobić
łowicką wycinankę.

Szkoła Podstawowa
w Oszkowicach – W Szkole
Podstawowej w Oszkowicach
uczniowie tej placówki będą
mogli skorzystać z oferty feryjnej przez cały okres trwania ferii, nie licząc soboty i niedzieli.
– Szkoła przez ferie będzie
otwarta, więc nasi uczniowie
będą mogli przyjść wspólnie
z dyżurującym danego dnia nauczycielem spędzić czas. Tematyka zajęć w głównej mierze
będzie uzależniona od tego, jaki
będzie nauczyciel i jacy uczniowie zawitają do szkoły danego dnia – mówi dyrektor SP
w Oszkowicach Elżbieta Czubatka.
Dyżury będą odbywać się od
godziny 9.00 do 12.00. Będą
to zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, muzyczne
i inne. W drugim tygodniu ferii w planach jest także organizacja 2 wycieczek – do kopalni
soli w Kłodawie i na sztuczne
lodowisko do Łowicza.



GMINA BOLIMÓW
 Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie czynny bę-

dzie przez całe ferie z wyłączeniem niedziel w zależności od
danego dnia w godzinach od
10 lub 12 do 16, a w niektóre
dni nawet do 20. Oprócz zajęć
w GOK będą też organizowane
wyjazdy na miejskie lodowisko
do Skierniewic.
24 stycznia internet w godzinach od 12 do 14 i od 16 do
20, bilard od 12 do 20, a o 14
początek seansu filmowego.
25 stycznia zapraszamy od 10
do 12 na lodowisko, od 12 do
20 na bilard i darmowy internet.
26 stycznia to seans filmowy
o 10, internet od 12 do 18 i bilard od 12 do 20 oraz zajęcia
plastyczne (14 – 16). 27 stycznia dom kultury zaprasza do
Skierniewic na lodowisko od
10 do 12, od 10 do 18 na internet i od 12 do 20 na bilard.
28 stycznia możliwość korzystania z internetu w godz. 12 –
14 i 16– 20, film o 14, a w bilard
będzie można pograć od 12 do
17. Ostatniego dnia od godz. 14
rozpocznie się turniej w bilard,
a pomiędzy godziną 14 a 16 będzie można przyjść na zajęcia
plastyczne. Sala komputerowa
otwarta od 12 do 20.
 Gimnazjum w Bolimowie – W bolimowskim gimnazjum zajęcia feryjne będą
się odbywały właśnie tylko
w drugim tygodniu. Dyżury nauczycieli będą odbywać
się od godziny 10.00 do 13.00.
24 stycznia uczniowie obejrzą
adaptacje filmowe wybranych
lektur szkolnych, dzień później wyjadą na lodowisko do
Sochaczewa, a 26 stycznia wezmą udział w zajęciach z internetem.
27 stycznia odbędą się zajęcia sportowe oraz plastyczne, pod nazwą „Historia ziemi bolimowskiej”. 28 stycznia
odbędą się zajęcia pod nazwą
„W Polsce naj...” – poszerzamy
wiedzę o Polsce.

GMINA CHĄŚNO
Bal noworoczny dla dzieci
z terenu gminy Chąśno planowany jest w drugim tygodniu
ferii zimowych w sali na piętrze
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chąśnie II. Data balu jeszcze nie została ustalona. Oprócz
tego ośrodek działa normalnie
i zaprasza dzieci w godzinach
otwarcia do biblioteki i czytelni, kawiarenki internetowej oraz
na różne gry i zabawy. Do dyspozycji są stoły do gry w tenisa
oraz stół bilardowy. Planowane
są również zajęcia plastyczne.

Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 10.00 do 17.30,
w piątki w godz. od 12.00 do
20.00, a w soboty w godz. od
10.00 do 17.30.

GMINA DOMANIEWICE
 Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach –
24 stycznia o godz. 11.00 w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Domaniewicach zorganizowany zostanie spektakl teatralny
pt. Wilk i Zając. Wystawi go zespół teatralny z Krakowa.
Tradycyjnie będzie można
również skorzystać z pracowni plastycznej, która czynna
jest w poniedziałki i środy od
godz. 16.00. Dzieci będą mogły
również uczestniczyć w zajęciach muzycznych zespołu Kalina prowadzonych we wtorki
i w piątki od godz. 17.00.
Jeśli tylko będzie odpowiednia pogoda, wszyscy chętni
będą mogli korzystać również
z lodowiska, które znajduje się
przy szkole w Domaniewicach.
 Codziennie w Gimnazjum
w Domaniewicach w godzinach 8.00 – 16.00 młodzież
może skorzystać z hali sportowej. Na zakończenie ferii,
27 stycznia przeprowadzone zo-

Łowicz | Dyskoteka choinkowa

Pląsy na parkiecie
i loteria fantowa
Kilkudziesięciu
uczniów z Gimnazjum
nr 2 w Łowiczu bawiło
się na tradycyjnej
dyskotece choinkowej
11 stycznia.

Dyskoteka cieszyła się powodzeniem. Uczniowie dobrze się bawili we własnym gronie.

Była to już trzecia w tym
roku szkolnym dyskoteka zorganizowana przez samorząd
uczniowski przy wsparciu rady
rodziców, polegającym na zapewnieniu opieki. Na tej dys-

kotece uczniowie nie płacą za wstęp i bawią się tylko
we własnym gronie. Jej atrakcją była „niespodzianka fantowa”. Kilkudziesięciu pierwszych uczniów przy wejściu
otrzymało bezpłatnie kupony,
które upoważniały do wzięcia
udziału w owej „niespodziance”. Kto się potem zdecydował
na udział w niej, mógł aktywować swój kupon poprzez wniesienie symbolicznej opłaty na
rzecz Samorządu Uczniowskiego i uczestniczyć w losowaniu
fantów. Można było wygrać ku-

beczki, etui, długopisy, notesy,
pluszowe misie, skarpety, karnety do kosmetyczki, zaproszenie do pizzerii itp. Potem nastąpił czas zabawy, a o oprawę
muzyczną zadbał Kamil Pernak
z kl. 2S. Otrzymał on wsparcie od absolwenta „Dwójki”
z pierwszego rocznika gimnazjalistów – Piotra Kucharskiego, pierwszego szkolnego DJ
zwanego popularnie DJ Replay,
który wzbogacił atmosferę dyskoteki profesjonalnym oświetleniem – laserami, kolorofonami i stroboskopem. 
td
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staną zajęcia o mass mediach
oraz podsumowane będą zajęcia fotograficzne.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Domaniewicach
w czasie ferii będą mogły
uczestniczyć w zajęciach sportowych, które będą odbywały się co drugi dzień od godz.
10.00 na terenie szkoły. Poprowadzą je Grzegorz Czajka
i Arkadiusz Stajuda, nauczyciele wychowania fizycznego.
Zaplanowano także spotkania koła teatralnego we wtorki
i środy, również od godz.
10.00.


GMINA KIERNOZIA
 Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi przygotował
ferie dla dzieci pod hasłem
Śpiew, taniec, gra aktorska
i modelarstwo. Drugi tydzień
ferii będzie wyglądał podobnie. 24 stycznia w godz.
10.00 – 12.00 odbędą warsztaty modelarskie, po nich
warsztaty teatralno-plastyczne, a o 14.30 studio teatralne
ART-RE z Krakowa wystawi
spektakl pt. Wilk i zając. Wtorek, środa, czwartek i piątek zostały zaplanowane tak samo jak
w pierwszym tygodniu ferii.
29 stycznia w godz. 9.00 –
15.00 będzie lekcja języka angielskiego.
 Biblioteka w Kiernozi –
Spotkania z młodzieżą i dziećmi, gry planszowe, korzystanie
z komputera, głośne czytanie
bajek oraz korzystanie z bogatego księgozbioru – to oferta w czasie ferii szkolnych
gminnej biblioteki w Kiernozi. Biblioteka będzie czynna
w zwykłych godzinach: od poniedziałku do piątku od 8.00 –
16.00.

GMINA KOCIERZEW
POŁUDNIOWY
Atrakcją sportową będzie
V Gminny Turniej Tenisa Stołowego o puchar wójta gminy, który na zakończenie ferii, 30 stycznia odbędzie się
w Zespole Szkół w Kocierzewie Południowym. Początek o godz. 12.00.
Zapisy chętnych do wzięcia
w nim udziału przyjmowane
będą do 21 stycznia w szkołach,
u sołtysów i w Urzędzie Gminy
u p. Bogdana Samka. Turniej
rozgrywany będzie w 3 kategoriach wiekowych: szkoły
podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i starsi. Mogą w nim
brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy. Panie są mile widziane.
GMINA ŁOWICZ

Wszystkie biblioteki czynne
są w normalnych godzinach,
wszystkie też, oprócz Arkadii, zapraszają do korzystania z
czytelni internetowych.
Ośrodek Kultury w Bełchowie – 24 stycznia, godz.
11.00 – warsztaty literackie
w bibliotece, zajęcia plastyczne
w godz. 13.00 – 14.30. 25 stycznia – zajęcia plastyczne w godz.
11.00 – 12.30, godz. 14.00 zajęcia kulinarne „Kanapki i surówka”. 26 stycznia, godz. 12.00
– 15.00 zajęcia garncarskie
z Markiem Jeziorowskim oraz
blok świetlicowy: gry i zabawy,
konkursy z nagrodami od godz.
15.30. 27 stycznia w godz.
11.00 – 12.30 zajęcia plastyczne, w godz. 14.00-15.00 zajęcia
kulinarne „Deser” oraz warsztaty dotyczące zachowania się
przy stole.
28 stycznia – wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego
Stajnia u Kowala w Nieborowie (przejażdżki wozem traperskim, konno, integracyjne
ognisko) – zapisy w ośrodku.
GOK zaprasza też do korzystania z kawiarenki internetowej
i gry w tenisa stołowego.
29 stycznia zajęcia świetlicowe.


GMINA ŁYSZKOWICE
W samych Łyszkowicach
ofertę feryjną przygotował
Gminny Ośrodek Kultury oraz
tamtejsza biblioteka. Do dyspozycji cały czas jest stół bilardowy, stoły do tenisa, siłownia oraz komputery z dostępem
do internetu w mieszczącej się
w „Podkówce” bibliotece.
 Gminny Ośrodek Kultury w Łyszkowicach – 24
stycznia o godz. 12.30 – teatrzyk dla dzieci „Stoliczku
nakryj się”, o godz. 18.0 – film
dla młodzieży, 25 stycznia
o godz. 12.00 – wyjazd na basen do Sochaczewa, 26 stycznia – film bajka dla dzieci „Planeta 51”, 27 stycznia o godz.
16.00 – turniej tenisa stołowego dla wszystkich chętnych,
28 stycznia od godz. 19.00 –
zabawa noworoczna. mak

Atrakcyjne ferie są przygotowywane dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Seligowie. Planowany jest między innymi wyjazd na lodowisko do Skierniewic i na basen
do Skierniewic lub Sochaczewa. Nauczyciele będą mieli
wyznaczone dyżury w szkole i w ich ramach będą proponowali dzieciom gry i zabawy
ruchowe. Jeśli pogoda będzie
dopisywała część z nich będzie odbywała się również
na świeżym powietrzu.


GMINA NIEBORÓW

GOK Nieborów – 24
stycznia o 16.30 spektakl dla
dzieci Teatru Art-Re z Krakowa pt. „Wilk i Zając”. Warsztaty folklorystyczne – nauka
wykonywania kwiatów z bibuły i wycinanek – w czwartki w godz. 15.00 – 17.00. Zajęcia plastyczne dla dzieci (różne
techniki plastyczne: rzeźba, rysunek, malarstwo) – środy i soboty, godz. 15.00 – 17.00. Indywidualna nauka gry na gitarze
– soboty, godz. 14.00 – 19.00.
Spotkania z piosenką – warsztaty wokalne „Studio Piosenki” prowadzi Karina Sędkowska – Staszewska – wtorki
i czwartki, godz. 17:00. Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia u Kowala” w Nieborowie – przejazd
wozem traperskim, jazda konna oraz integracyjne ognisko –
28 stycznia.
 Z gminnych bibliotek tylko filia w Bełchowie przygotowała dla dzieci program
na przyszły tydzień. W poniedziałek 24 stycznia przez cały
dzień w biliotece bedą się odbywały zajęcia: w kręgu przysłów – odgadywania znanych
przysłów, rozwiązywanie krzyżówek i pogadanka o bezpieczeństwe w poruszaniu się
po stronach internetowych.
We wtorek 25 stycznia o godz.
17.00 odbędzie się projekcja
filmu dla dzieci pt. Shrek 4,
w czwartek 27 stycznia odbędą
się zajęcia plastyczne, na których dzieci będą wykonywać
karty walentynkowe. Powyższe zajęcia będą prowadzone
jednak tylko pod warunkiem,
że zbierze się większa grupa
dzieci.

Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowie w drugim tygodniu ferii zaprasza
na zajęcia w poniedziałek 24
i wtorek, 25 stycznia. W poniedziałek od godziny 9.00 do
11.00 będą odbywały się gry
i zabawy świetlicowe, a od godziny 11.00 do 13.00 uczniowie klas IV-VI będą mogli grać
w piłkę ręczną. Następnego
dnia w godz. od 9.00 do 11.00
odbędą się zajęcia „Z ortografią
na ty”, a od 11.00 do 13.00 zajęcia plastyczne i muzyczne.


GMINA SANNIKI
Ferie zaplanowane są od 14 do
27 lutego (woj. mazowieckie).
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Łyszkowice | Przedszkole samorządowe

Mikołaj przyszedł po raz trzeci
Św. Mikołaj po raz trzeci
odwiedził w ciągu ostatnich
kilku tygodni przedszkolaków
z Łyszkowic. Zabawa choinkowo-noworoczna odbyła się
w ostatni piątek, 14 stycznia.
Atrakcją tego dnia w przedszkolu był nie tylko św. Mikołaj rozdający paczki ze słodyczami, ale również zespół
grający muzykę do tańca na
żywo, wodzirej prowadzący
zabawę oraz fotografowie wykonujący dzieciom pamiątkowe zdjęcia w atelier fotograficznym
zaaranżowanym
w jednej z sal. Tańce i konkursy odbywały się w przedszkolnej, dużej sali zabaw. W
niektórych z nich uczestniczyli również rodzice. Część
z przedszkolaków przyszła na
bal w przebraniu, nie brakowało
więc na sali Batmanów, Spidermanów oraz księżniczek.

Bal noworoczny w przedszkolu w Łyszkowicach trwał
przez cały dzień.

Zabawę poprzedził spektakl „Śpiąca królewna” w wykonaniu uczniów pierwszych
i drugich klas biorących udział

w zajęciach koła teatralnego
Mała Scenka, działającego przy
Szkole Podstawowej w Łyszkowicach. 
mak

Łowicz | Gimnazjum nr 2

Uczniowie w British Council
przykładowych ćwiczeń egzaminacyjnych.
Część „reading” (czytanie)
wygrali Malwina Żuchniewicz
z kl. 3A i Marcel Koper z kl.
3C, natomiast w części „listening” (słuchanie) najlepsza okazała się Martyna Karska z kl.
3B. W skład 22-osobowej grupy
wchodzili ochotnicy z klas:1D,
2B, 3A, 3B, 3C, 3D. .
Dodajmy, że British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jej zadaniem jest promowanie edukacji i wymiany
kulturalnej pomiędzy Wielką
Brytanią a innymi krajami.  td

Na wycieczkę edukacyjną
do Centrum Egzaminacyjnego
British Council w Łodzi wybrali
się 11 stycznia uczniowie Gimnazjum nr 2 w Łowiczu.
Głównym celem wycieczki
dla gimnazjalistów była prezentacja PET – międzynarodowego
egzaminu z języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, podczas której lektor przekazał uczniom, z jakich
elementów składa się ten egzamin i tłumaczył, jak się do niego przygotować. Zaproponował
też krótkie konkursy z nagrodami, podczas których uczniowie
mieli okazję sprawdzić swoje
możliwości w rozwiązywaniu

Malwina Żuchniewicz, Martyna
Karska i Marcel Koper byli
najlepsi w słuchaniu i czytaniu.

GMINA ZDUNY
 Dom Kultury w Zdunach
– W drugim tygodniu ferii zajęcia taneczne odbędą się 24,
26 i 27 stycznia. Organizator
przypomina o obowiązkowym
przyniesieniu obuwia na zmianę. Na 25 stycznia zaplanowano
wyjazd do Warszawy pod hasłem „Pieniądze to nie wszystko”. W programie zwiedzanie
gabinetu
numizmatycznego
Mennicy Polskiej, Państwowego Muzeum Archeologicznego, w tym program „Opowieść
o płacidłach” oraz przekąska
w McDonalds. Zapisy i wpłaty do 20 stycznia. Wycieczka,
która kosztuje 20 zł, jest przeznaczona dla dzieci powyżej
10 roku życia. Wyjazd ze Zdun
o godzinie 7.30.
29 stycznia odbędzie się natomiast bal kostiumowy. Zapisy można składać do 26 stycznia osobiście w DK w Zdunach
lub telefonicznie. W programie
m.in. nagrody za pomysłowe
przebrania, konkursy i słodki
poczęstunek. Wstęp jest wolny.
Początek o godzinie 10. 30.
Dom Kultury zaprasza także codziennie w godzinach od
10.00 do 18.00 (w środy od
8.00 do 18.00) do biblioteki
i czytelni internetowej, na wystawkę monet i banknotów oraz
na „skok na bank”, czyli zajęcia, podczas których będzie
można m.in. pograć w gry planszowe. Biblioteka jest nieczyn
na w sobotę i niedzielę.

Łowicz | Przedszkole nr 1

Przedszkolaki sprawiły ogromną radość
Gromkie i długie brawa
od swoich dziadków otrzymały wszystkie przedszkolaki w
podziękowaniu za przygotowanie uroczystości z okazji Dnia
Babci i Dziadka, zorganizowanych w Przedszkolu nr 1 w Łowiczu od 12 do 14 stycznia.
Każda grupa zaprosiła wcześniej swoich dziadków na
dany dzień i pod kierunkiem
opiekunek przygotowała dla
nich krótką część artystyczną.

Grupa Krasnoludków
przygotowała przedstawienie.

Były również konkursy, wspólne zabawy oraz słodki poczęstunek.
W niektórych grupach dzieci
wcześniej narysowały portrety
swoich dziadków, które ci mogli
obejrzeć podczas uroczystości.
Wśród przygotowanych zabaw
był np. konkurs na podobiznę
swojego wnuczka lub wnuczki:
babcie i dziadkowie musieli narysować z zawiązanymi oczami
swojego wnuka.
am

Nieborów | Zespół Placówek Oświatowych

Przed feriami Dzień Babci i Dziadka

ZPO W NIEBOROWIE

 Biblioteka i pracownia
komputerowa w Bocheniu –
Młodzież i dzieci z gminy Łowicz mogą korzystać z biblioteki i pracowni komputerowej
w Bocheniu w czasie ferii
w godzinach takich jak zwykle.
Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku, z tym że
w poniedziałek i w środę
od 9.30 – 16.30, we wtorek
i w czwartek od 8.00 do 15.00,
a w piątek od 10.00 – 17.00.
Natomiast pracownia komputerowa otwarta jest w poniedziałki od 11.00 – 19.00, we wtorek
i w czwartek od 8.00 – 16.00,
w środę od 10.00 – 18.00 oraz
w niedzielę od godz. 14.00 –
18.00.

 Gimnazjum w Popowie
– W czasie ferii gimnazjaliści
mogą korzystać ze szkolnej sali
gimnastycznej w godzinach
otwarcia szkoły, czyli od godz.
10.00 do 14.00

20 stycznia 2011

Co, jeśli nie serce, może dać
przedszkolak swojej babci
i dziadkowi w dniu ich święta...

Tuż przed przerwą feryjną,
12 stycznia, dzieci z Zespołu
Placówek Oświatowych w Nieborowie zaprosiły do szkoły
babcie i dziadków z okazji ich
dnia.
Na sali gimnastycznej zgromadziło się bardzo wielu gości, nie tylko babcie i dziadkowie, którzy przybyli podziwiać
występy wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej. Jako pierwsza życzenia
złożyła dyrektor Marzena Malangiewicz, po której wystąpili uczniowie klasy II, wspierani
przez chór szkolny i starszych

kolegów. Wystawili oni jasełka
bożonarodzeniowe. W rolę Marii wcieliła się Anna Kwiatkowska, a w Józefa – Norbert Jagura.
Walorem występu były kolędy i pastorałki zaśpiewane przez
chór składający się z uczniów
IV klasy, któremu wtórowali
przybyli goście. Po uczniach na
scenie pojawiły się przedszkolaki, które przygotowały program
pt.: Wścibskie wnuczęta, m.in.
zaśpiewały piosenkę pt.: Dziadkowie i wyrecytowały wiersz pt.
Babcia wróżka. Wszyscy występujący zostali nagrodzeni przez
widownię brawami. 
tb
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Wiadomości ze świata
lokalnego sportu

Kultura
Błędów |Szkoła dla swoich dzieci

Zabawa noworoczna
z paczkami w tle
Dzieci i młodzież z Zespołu
Szkół w Błędowie bawiły
się wminioną sobotę
15 stycznia na zabawie
feryjnej zorganizowanej
przez Radę Rodziców
przy udziale szkoły.
Przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Dzik powiedziała nam, że w czasie zabawy
zarówno dla dzieci ze szkoły
podstawowej, jak i gimnazjum
rozdanych zostało 237 paczek,
w których znalazły się słodycze. Dzieci z klas pierwszych

i oddziału przedszkolnego
otrzymały je z rąk Mikołaja.
Rodzice zapłacili za paczki
15 złotych, z wyjątkiem 12 paczek, za które zapłaciła Rada.
Paczki te trafiły do dzieci z rodzin, które mają problemy finansowe.
Atrakcją zabawy dla uczniów
szkoły podstawowej był DJ ze
Skierniewic Grzegorz Gwiaździński, który nie tylko grał
muzykę, ale też wspólnie
z żoną Moniką, przebraną za
klauna organizował konkursy,
w których nagrodami były m.in.
słodycze ufundowane przez
Krzysztofa Miazka. 
tb

Nieborów | Jedna książka od jednej firmy

Biblioteki
się wzbogaciły
Choć z początku, po ogłoszeniu akcji „1 książka od
1 firmy” nie było szczególnego odzewu, ostatecznie książki
dla bibliotek w gminie Nieborów podarowało siedem firm.
W sumie przybyło w nich 149
woluminów, które niemal natychmiast zostały opisane skatalogowane i dołączone do
księgozbiorów.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie
Andrzej Czapnik powiedział
nam, że większość książek to

romanse, kryminały, sensacja,
ale wśród nich sporo jest pozycji dla dzieci.
Darczyńcami akcji byli
Księgarnia Teresy Bednarek
z Łowicza, firmy: Marimex
z Kompiny, Jed-Mar – Marka Wysockiego z Bełchowa,
MSDW Marcina Salomona ze
Skierniewic, a także Łukasz
Niedźwiadek i Krzysztof Gajek z Bełchowa, oraz Krzysztof Przyżycki – usługi transportowe z Łowicza, tartak Marcina
Tataja z Bełchowa.
tb

dziś na str. 31-36
Domaniewice | Regionalny Przegląd Kolęd

GOK kolędami rozśpiewany
61 wykonawców, w dwóch kategoriach: solistów i duetów, aż w czterech grupach wiekowych,
dwa dni przesłuchań – tak wyglądał VII Regionalny Przegląd Kolęd w Domaniewicach,
który odbył się 14–15 stycznia w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury.
W grupie wiekowej klas
0 – III wystąpiło 18 solistów i 6
duetów. W pierwszej kategorii
zwyciężyła Kinga Walczak ze
Szkoły Podstawowej w Domaniewicach, za kolędę pt. Bosy
pastuszek, II miejsce zajął Grzegorz Redzisz z GOK w Domaniewicach za kolędę Dzisiaj
w Betlejem. III miejsce zajęła
Aleksandra Gałka – Walczykiewicz z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Pasjonatek w Domaniewicach także za wykonanie
piosenki Dzisiaj w Betlejem.
Wyróżnienia odebrali natomiast Adrian Kunikowski, Weronika Pietrzak i Natalia Kubel
z SP w Mysłakowie oraz Karolina Kruk z SP w Skaratkach.
W kategorii duety dwóch
pierwszych miejsc nie przyznano, III miejsce zajął duet Siostry
składający się z Joanny Chojnackiej i Magdaleny Chojnackiej z Pijarskiej Szkoły Publicz-

nej w Łowiczu. Wyróżnień nie
przyznano.
W grupie wiekowej klas IV
– VI wystąpiło 5 solistów i 6
duetów. W pierwszej kategorii
wygrała Julia Tuszyńska ze SP
w Kęszycach, która zaśpiewała kolędę pt. Gdy śliczna panna.
II miejsce zajęła Paulina Stasiak
z SP nr 7 w Łowiczu za kolędę
pt. Nie było miejsca dla Ciebie.
III miejsce zajął Konrad Mika z
SP nr 4, za kolędę pt. W dzień
Bożego Narodzenia. Przyznano
jedno wyróżnienie: Annie Jaworek z SP nr 7 w Łowiczu.
W drugiej kategorii zwyciężył
duet Wesołe nutki, w składzie
Klaudia Kosiorek i Dominika
Wawrzyńczak z SP w Domaniewicach za wykonanie kolędy
Gore gwiazda Jezusowi. II miejsca nie przyznano, III miejsce
zajął duet Koliber w składzie:
Karolina Barańska i Daria Sut
z SP w Skaratkach za utwór Ko-

Aleksandra Gałka-Walczykiewicz
(III miejsce w I grupie wiekowej),
rozbawiła widownię, machając
co chwilę do swych rodziców.

Agata Wolińska z Duetu Pauza
(2 m. w III grupie wiekowej)
z Dominiką Felczyńską zaśpiewała
Gore gwiazda Jezusowi.

REKLAMA

NZOZ

ALAMED
Tel. 42 719 88 49

Stryków, ul. Kopernika 29a

PORADNIE

 CHIRURGICZNA + USG
Krzysztof Ciesielski spec. chirurg
przyjmuje pn, śr, pt. 16 00 –18 00 kom. 607 340 904
 STOMATOLOGICZNA
Alicja Ciesielska spec. parodontolog przyjmuje pn–pt po uzgodnieniu tel.
Małgorzata Kulczycka–Długosz spec. ortodonta wizyty po uzgodnieniu tel.
 DIABETOLOGICZNA
Mirosław Kucharski spec. chorób wewnętrznych i diabetologii
\leczenie cukrzycy\przyjmuje piątki godz. 1530 po uzgodnieniu telefonicznym
 ENDOKRYNOLOGICZNA
Renata Koptas–Głoskowska dr n. med. spec. endokrynolog
przyjmuje w piątki godz. 1600 po uzgodnieniu telefonicznym
 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Krzysztof Szram dr n. med. spec. ginekologii i położnictwa
przyjmuje w poniedziałek po uzgodnieniu telefonicznym tel. 601 372 551
 GABINET TERAPII MANUALNEJ I FIZYKOTERAPII
mgr Michał Sadowski
przyjmuje pn, śr, pt. 1000–1800 kom. 607 452 585

www.nzoz-alamed.pl

Duet Koliber (III miejsce w kategorii solistów w II grupie wiekowej), czyli
Karolina Barańska i Daria Sut – zaśpiewał „Kolędę dla nieobecnych”.

lęda dla nieobecnych. Wyróżnienie odebrał duet Oni w składzie
Albert Mrzygłód i Szymon Walczak z SP w Domaniewicach.
W grupie wiekowej uczniów
szkół gimnazjalnych wystąpiło
14 solistów i 7 duetów. W kategorii pierwszej, ex aequo zwyciężyły: Klaudia Dutkiewicz
z Łowickiego Ośrodka Kultury
za wykonanie kolędy W żłobie
leży oraz Katarzyna Sut z Gimnazjum w Domaniewicach za
kolędę Zaśnij dziecino. II miejsca także ex aequo zajęły: Monika Brzezińska z Gimnazjum
w Dmosinie za kolędę Mizerna
cicha oraz Martyna Kolasiewicz
z SP w Nowych Zdunach za kolędę Nie było miejsca dla Ciebie.
III miejsce zajęła Sonia Kostrzewa z Gimnazjum w Domaniewicach za kolędę Gdy śliczna Panna. Wyróżnień w tej kategorii
nie przyznano.
W drugiej kategorii zwyciężył
duet Duo Dutka z GOK w Domaniewicach za kolędę Jam jest
dutka, II miejsce zajął duet Pauza w składzie Agata Wolińska
i Dominika Felczyńska za kolędę Gore gwiazda Jezusowi,
REKLAMA

III miejsce zajął duet Takt
w składzie Jagoda Fraszczyk
i Paulina Skoneczna, oba duety
z Gimnazjum w Domaniewicach.
Wyróżnienia
przyznano
dwóm duetom o nazwie Mąkolice. W jednym zaśpiewały:
Klaudia Bień i Monika Gudej,
w drugim Angelika Bień i Patrycja Jóźwiak z ZSP w Mąkolicach, trzecie wyróżnienie –
Martyna Lisiewska i Aleksandra
Wojtysiak z DK w Zdunach.
W czwartek kategorii wiekowej, w której znaleźli się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
przesłuchano 2 solistów i 3 duety. Pierwszego miejsca nie
przyznano, drugie miejsce zajęła Natalia Woźniak z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego
z Łowiczu za kolędę Mizerna cicha, III miejsce zajęła Ewa Raczek z ŁOK za kolędę Jezus
malusieńki. W kategorii duety
zwyciężył duet Ola i Martyna,
czyli Aleksandra Tybura i Martyna Wawrzyn z ZSP nr 4 w Łowiczu za piosenkę Gore gwiazda Jezusowi. II i III miejsca nie
przyznano.
tb
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Łowicz | Koncert w sali barokowej muzeum

Jeden koncert – wiele wrażeń
Powiedzenie, że sala barokowa pękała w minioną niedzielę,
16 stycznia w szwach na wspólnym koncercie Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego Koderki oraz Łowickiej Orkiestry
Kameralne jest jak najbardziej
trafne.
Słuchaczy było tak dużo,
że ledwo się mieścili nawet
w przedsionku, o samej sali nie

mówiąc. Część z nich musiała
stać, bo zabrakło krzeseł i ław.
Ci, którzy przybyli na koncert, nie żałowali, bo był wspaniały. Koderki siłą swych głosów
zadziwiły na najnowszej płycie
z kolędami, a w barokowej na
żywo pokazały, że potrafią zaśpiewać tak, że śpiew ten w niej
rozbrzmiał pełnią barw i nawet
przez moment nie zginął.

Jolanta Kamińska-Krawczewska na wiolonczeli i Bohdan Fudała na
kontrabasie – to część Łowickiej Orkiestry Kameralnej.

Łowicz | Kościół na Korabce

Posłuchaj Boga, jak zrobił to Jakub
Wszystkie miejsca siedzące
były zajęte, gdy 17 stycznia
w sali teatralnej przy
kościele Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Łowiczu gimnazjaliści
z Popowa wystawili
bożonarodzeniowe
przedstawienie.
Nie były to tradycyjne jasełka o prostej fabule, bo przedstawienie – choć powiązane z uroczystością Bożego Narodzenia
– poruszało szerszą tematykę
życia chrześcijańskiego, problemów egzystencjalnych młodzieży, nawrócenia i przemiany oraz
dojrzewania do świętości. Motywem przewodnim było życie Jakuba, którego grał Łukasz Milczarek. Ukazano go
jako człowieka bez wiary, pewnego siebie i bogatego. Dopiero spotkanie z aniołami ukazało
mu jego życie z innej perspektywy. Dopiero wówczas, patrząc na swoją przeszłość, JaREKLAMA

GABINET KARDIOLOGICZNY
lek. med. Tomasz Sawicki

KARDIOLOGIA
CHOROBY WEWNĘTRZNE

 USG SERCA
 USG TĘTNIC SZYJNYCH
 EKG (badania na miejscu)
Łowicz, ul. Świętojańska 1/3B,
poniedziałki w godz. 15-18
ZAPISY pod nr tel. 46-837-36-75
(pn.-pt. 8-18), kom. 796-241-579

kub zauważa zły wpływ na
kolegów, nakłanianie dziewczyny do aborcji, cierpienie matki.
Zaczyna rozumieć, jakie popełnił błędy, słuchając głosu diabła.
– Przedstawienie było wzruszające. Kilkoro uczniów zaśpiewało solo kolędy, najbardziej
wzruszyła ostatnia, wykonywana przez Bartosza Mitka. Podczas jego występu niejednemu
zakręciła się w oku łza – rela-

Koderki zaśpiewały program
złożony z kolęd, których możemy posłuchać na wspomnianej płycie. Są to głównie utwory śpiewane gwarą łowicką
i pochodzące z naszego regionu.
W czasie koncertu dyrektor
ŁOK Maciej Malangiewicz zapowiedział, że wyczerpany już
nakład tej płyty niebawem zostanie uzupełniony.
W drugiej części koncertu wystąpiła Łowicka Orkiestra Kameralna. Tym razem towarzyszyło jej dwoje solistów:
Ewa Smerecka i Piotr Wojciechowski, którzy zaśpiewali solo
i w duecie. Występ kameralnej
porwał słuchaczy, choć był odmienny od tego, co zaproponowały wcześniej Koderki. Łowiccy muzycy zagrali m.in. Taniec
z Szablami Arama Chaczaturiana czy Walc Kwiatów Piotra
Czajkowskiego. Po raz pierwszy
też orkiestra wystąpiła wzmocniona perkusją, na której zagrał
gościnnie Janusz Jabłoński. Orkiestra w sierpniu tego roku będzie obchodzić jubileusz 10-lecia istnienia. 
tb

cjonuje Marlena Kardas, jedna
z osób zaangażowanych w przygotowanie spektaklu. Wraz z nią
pracowały nad tym Renata Brzezińska-Panek, a za scenografię
odpowiedzialna była Bożena
Gołębiewska.
Przedstawienie adresowane
było do młodzieży gimnazjalnej
i starszej, jednak reakcja licznie
przybyłych na Korabkę widzów
w różnym wieku wskazuje, że
współczesna interpretacja wydarzeń biblijnych robi wrażenie
zarówno na dorosłych, jak i na
dzieciach. 
opr. mwk

Przedstawienie gimnazjalistów z Popowa skłoniło do wielu pytań na
temat nie tylko wiary, ale też tego, co w naszym życiu jest ważne.

Mały Chór Wielkich Serc pod kierunkiem o. Piotra Kleszcza wystąpił w Strykowie.

Stryków | Kościół św. Marcina

Kolędowali duzi i mali
„Taki mały, a zbawi świat cały, Emmanuel, Emmanuel!” – tymi słowami
radość z Bożego Narodzenia przyniosły parafianom rzymskokatolickiego
kościoła św. Marcina w Strykowie dzieci z Małego Chóru Wielkich Serc.
Dziecięcy chór z Łodzi wystąpił w pierwszej części Koncertu Noworocznego w niedzielę, 16 stycznia. Gwiazdami
części drugiej byli soliści łódzkiej Akademii Muzycznej
– Joanna Markowska (sopran)
i Bartosz Szulc (bas). Koncert
wspólnie z parafią zorganizował Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Strykowie, a konferansjerkę poprowadził Marek
Nowicki. Zapowiadając występ Małego Chóru Wielkich
Serc, przybliżył strykowianom
jego historię.
Chór powstał w 1997 r. przy
parafii franciszkańskiej pw.
Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. Obecnie śpiewa w nim
około 50 dzieci w wieku od 5
do 14 lat. Założycielem i dyrygentem jest o. Piotr Kleszcz,
który sam komponuje muzykę i układa teksty piosenek.
Dzieci występują na estradach,
w kościołach, szkołach, teatrach, szpitalach, domach
opieki społecznej. Śpiewały na
scenie obok takich gwiazd, jak
m.in.: Piotr Szczepanik, Stanisław Sojka, Anna Szałapak,
Mietek Szcześniak, Arka Noego czy Tymoteusz. Kilkakrotnie brali udział w programach
telewizyjnych i radiowych. Muzycznie współpracują z zespołem Saruel i Stanisławem Sojką. Podejmują charytatywną
współpracę z hospicjami, DPS-

-ami, szpitalami i Caritasem.
Utrzymują kontakt z włoskim
zespołem dziecięcym Piccolo
Coro dell Antoniano, który był
inspiracją do powstania Wielkiego Chóru Małych Serc.
Chór ten ma już na swoim koncie kilka płyt, po koncercie w Strykowie prowadził
sprzedaż najnowszej pt. „Wolność”. Specjalnie dla tutejszej
publiczności dzieci zaśpiewały
tradycyjne kolędy w nowych,
ciekawych aranżacjach oraz
piosenki autorstwa o. Kleszcza
o tematyce religijnej. Za każdy
wykonany utwór zbierały gorące owacje. Szczególnie ciepło oklaskiwano najmłodszego
chórzystę – Kubusia Sieradzana, który przed występem na
pytanie dyrygenta, czy potrafi
śpiewać, odpowiedział rezolutnie: „No, trochę potrafię!”, po
czym świetnie wykonał solówkę bożonarodzeniowej piosenki „Emmanuel”.
Spotkanie z klasyką
Po występie Małego Chóru
Wielkich Serc i krótkiej przerwie technicznej Marek Nowicki zapowiedział koncert
solistów Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów z Łodzi – Joanny Markowskiej (mezzosopran) oraz
Bartosza Szulca (bas) przy
akompaniamencie Marty Sulikowskiej. Artyści zapropono-

wali strykowskiej publiczności
repertuar łączący w sobie znane utwory operowe (Moniuszki, Karłowicza, Vivaldiego
i Verdiego) kolędy (m.in. „Zaśnij Dziecino”, „Lulaj Synku,
lulaj”, „Cicha Noc”, „Wśród
nocnej ciszy”, „Jezus malusieńki”, „Mizerna, cicha”) oraz
świąteczną piosenkę „White
Christmas”.
Joanna Markowska to absolwentka Szkoły Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego
w Białymstoku, a obecnie studentka Akademii Muzycznej.
Marta Sulikowska także pochodzi z Podlasia i ukończyła tę
samą szkołę w Białymstoku co
Markowska. W 2004 r. rozpoczęła studia w klasie fortepianu
łódzkiej AM, którą ukończyła
z wyróżnieniem. Obecnie jest
słuchaczką menedżerskich studiów podyplomowych. Z kolei
śpiewający basem Bartosz Szulc
naukę w Zespole Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi
rozpoczął na kierunku perkusji,
a obecnie kontynuuje edukację
w klasie śpiewu AM.
Na koniec swojego koncertu soliści zachęcili wszystkich
obecnych do wspólnego wykonania kolędy „Bóg się rodzi”. Występ zakończył się
owacjami na stojąco, bisem
i zaproszeniem dla artystów do
ponownego odwiedzenia Strykowa. 
ewr

22

20 stycznia 2011

www.lowiczanin.info

nr 3

Ogłoszenia drobne
zamieszczamy dziś

Z sali sądowej
Łowicz | W sprawie śmierci w Brodnem J.

Żmudne dochodzenie
do prawdy
10 stycznia przed Sądem Rejonowym w Łowiczu
przesłuchano kolejnych świadków w sprawie
śmiertelnego potrącenia w miejscowości Brodne
Józefów, do którego doszło 9 marca ub. roku. 34-letni
Grzegorz M. z Sokołowa śmiertelnie potrącił wtedy
pieszego na drodze, w sąsiedztwie sklepu.
Pierwszym przesłuchanym
był policjant Adam Z., który
dokonywał oględzin na miejscu zdarzenia. W sporządzonym protokole z miejsca tragedii uwzględnił, że do wypadku
doszło w terenie zabudowanym. W trakcie przesłuchania sędzia Adam Komorowski,
który prowadzi sprawę, próbował ustalić, na jakiej podstawie
policjant przyjął, że był to obszar zabudowany.
– Kilka lat tam pracowałem
i znam ten teren. Poza tym,
wracając z miejsca zdarzenia,
widziałem, że po prawej stronie stał znak odwołania: koniec terenu zabudowanego. Po
drugiej stronie natomiast stał
znak, że rozpoczyna się teren
zabudowany – wyjaśniał podczas zeznań. Policjant nie potrafił jednak powiedzieć, czy
od strony, od której jechał kierowca uczestniczący w wypadku, również był znak oznaczający obszar zabudowany.
Jako drugi w tym dniu został przesłuchany mieszkaniec miejscowości, w której
doszło do śmiertelnego potrącenia. – Tomasz M. był chory
psychicznie. W dniu wypad-

ku podwoziłem go do sklepu
po papierosy. Chciał, żebym
go wywiózł, gdyż rodzice go
biją. – mówił Tomasz P. podczas zeznań. Okazało się również, że ofiara próbowała już
wcześniej popełnić samobójstwo. – Żyły sobie raz podciął
i do studni wskoczył – opowiadał świadek. Poza tym Tomasz
P. powiedział, że w dniu potrącenia Tomasz M. był agresywny i dziwnie się zachowywał.
Zdaniem świadka ofiara w tym
dniu chciała popełnić samobójstwo.
W trakcie rozprawy obrońca
oskarżonego podtrzymał wniosek o przesłuchanie innego
biegłego z zakresu ruchu drogowego, ponieważ ostatnie zeznania biegłych niewiele wyjaśniły, a dla tej sprawy istotne
jest ustalenie prędkości, z jaką
jechał oskarżony oraz czy jego
technika i taktyka jazdy były
prawidłowe. Sędzia przychylił
się do wniosku obrońcy. Nie
wyznaczył tym samym terminu kolejnej rozprawy, ponieważ nie wiadomo, kiedy biegli
sporządzą opinię, która będzie
rozpatrywana podczas kolejnej
rozprawy. am

na str. 24

Łowicz | Nieudana eksmisja

Jak wygląda to mieszkanie
30 grudnia odbyła się kolejna rozprawa cywilna w sprawie pomiędzy Wiesławą B.
a Stanisławem Ś. – rodzeństwem, które toczy spór o mieszkanie.
Przypomnijmy, że sprawa
dotyczy eksmisji Wiesławy B.
z lokalu, który należy do Stanisława Ś. Początek historii
sięga 2005 roku, kiedy to Stanisław Ś. zameldował siostrę
w kamienicy przy ul. Zduńskiej, żeby „opiekowała się majątkiem”. Wyjaśnić należy, że
Stanisław Ś. odsiedział w więzieniu nieco ponad rok za psychiczne i fizyczne znęcanie się
nad byłą żoną. W tym czasie
mieszkaniem miała opiekować
się właśnie jego siostra, Wiesława B. Stosunki pomiędzy
rodzeństwem zaczęły się psuć,
gdy Stanisław Ś. zapoznał drugą żonę – Beatę z Łodzi. Razem zamieszkali w mieszkaniu
na piętrze, a poddasze zajmowała dalej Wiesława B.
Wierzyciel
doprowadził
do wyroku eksmisyjnego siostry z mieszkania, z tym że sąd
przyznał jej lokum zastępcze,
które miał wskazać Stanisław Ś.

Dłużniczka nie przyjęła jednak
lokalu zastępczego, który znalazł dla niej wierzyciel, twierdząc, że nie spełnia on wymogów mieszkalnych.
Podczas rozprawy sędzia informacyjnie przesłuchała dłużniczkę Wiesławę B. Zeznała
ona, że zgodnie z prawomocnym postępowaniem egzekucyjnym Sądu Rejonowego
w Łowiczu w czerwcu miała opuścić opuścić lokal
nr 2 znajdujący się w posesji
na ul. Zduńskiej i przenieść się
do do lokalu nr 3 w tym samym
budynku.
Sędzia próbowała dociec,
czemu lokal nr 3 oferowany
przez Stanisława Ś. nie odpowiada dłużniczce. Kobieta zeznała, że w tym mieszkaniu
nie ma odpowiedniego standardu mieszkalnego. Brakuje oddzielnego pomieszczenia kuchennego i kuchni, na której
można byłoby gotować, z po-

koju jest wejście do łazienki,
a w niej stary brodzik. Podczas
rozprawy okazało się, że Wiesława B. oglądała lokal nr 3 tylko raz, kiedy był on remontowany i gdy elektrycy zakładali
liczniki. – Z tego, co wiem, to
Stanisław bez jakichkolwiek
zezwoleń prowadził remonty w budynku – zeznała dłużniczka. Wiesława B. powiedziała także, że wcześniej w lokalu
nr 3 był gabinet ginekologiczny
i pomieszczenie, w którym wykonywano badania USG.
Następnie wyjaśnienia informacyjne złożył Stanisław Ś.
W jego ocenie lokal nr 3, który zaproponował dłużniczce,
jest mieszkaniem nadającym
się do zamieszkania. – Jest ono
w dobrym standarcie – twierdził podczas zeznań. Składając wyjaśnienia, powiedział, że
w lokalu jest osobna łazienka,
nowe sanitariaty oprócz brodzika.

– Lokal jest po generalnym
remoncie, w ramach którego pobudowano nowe schody, drzwi
wejściowe, doprowadzono domofon, w kuchni została zainstalowana terma z ciepłą wodą,
szafki stojące i wiszące – tłumaczył. Poza tym Stanisław Ś.
przyznał, że nie miał w sierpniu
zezwoleń nadzoru budowlanego
na kontynuowanie robót oraz że
w dalszym ciągu nie posiada pozwolenia na użytkowanie lokalu
nr 3 jako lokalu mieszkalnego.
W dniu rozprawy do sądu
wpłynęło pismo potwierdzające wstrzymanie robót budowlanych w budynku przy ul.
Zduńskiej. Zostało ono wystawione 25 sierpnia 2010 roku przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Łowiczu. Nie
wiadomo jednak, czy jest ono
prawomocne. Sąd w najbliższych dniach ma to ustalić.
Na 26 stycznia są zaplanowane oględziny lokali nr 2 i 3.  
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Aktualności
Łowicz | Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ostrzeżenie przed grypą
– Groźne wirusy atakują częściej właśnie wtedy gdy za oknem panuje jesienna plucha,
jest zimno, a stacje meteorologiczne odnotowują znaczące wahania temperatury
w ciągu doby. Także wiosenne roztopy sprzyjają wirusom – ostrzega łowicki Sanepid.
Obecnie na terenie powiatu
łowickiego nie zarejestrowano
zwiększonej ilości zachorowań
na grypę. W styczniu do Sanepidu w Łowiczu zgłoszone zostały 34 zachorowania. Z obserwacji z poprzednich lat wiadomo,
że szczyt zachorowań na grypę przypada między styczniem
a marcem. W 2010 roku Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łowiczu zarejestrowała ogółem 962 przypadki zachorowań,
w tym 1 zachorowanie na grypę
A/H1N1. W roku 2009 zarejestrowano znacznie więcej przyREKLAMA

padków grypy – 2.893, w tym
12 zachorowań na nową grypę
A/H1N1.
Bóle mięśniowe i kostno-stawowe, wysoka gorączka z nieodłącznym bólem głowy, kaszel,
katar – to typowe objawy grypy. Niestety wiele osób lekceważy chorobę, a zaniedbanie może
często prowadzić do poważnych powikłań – zapalenia płuc
i oskrzeli, zapalenia ucha środkowego czy zapalenia mięśnia
sercowego i osierdzia.
– Grypa grozi każdemu z nas
– narażeni jesteśmy na ekspozy-

cję wirusa grypy zupełnie nieświadomie w każdym miejscu
publicznym takim jak przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie, środki komunikacji
miejskiej oraz sklepy i galerie
handlowe – dowiedzieliśmy się
w łowickim Sanepidzie.
W pierwszej kolejności narażone są dzieci i osoby starsze,
a także osoby chorujące na choroby przewlekłe takie jak astma oskrzelowa, przewlekła niewydolność krążenia, cukrzyca,
przewlekła niewydolność nerek.

W okresie jesienno – zimowym należy zadbać o prawidłowe ubieranie się, aby nie
doprowadzić do wyziębienia organizmu oraz – paradoksalnie –
do przegrzania. Warto zawsze
być przygotowanym na zmieniające się warunki atmosferyczne,
dlatego polecany jest sprawdzony sposób ubierania się „na cebulkę”. Pamiętać należy o przestrzeganiu podstawowych zasad
higieny takich jak: mycie rąk,
unikanie kontaktu z osobami
chorymi, zakrywanie ust i nosa
podczas kaszlu oraz kichania.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy zgłosić się do lekarza i pozostać
w domu do czasu wyzdrowienia – zaleca Sanepid. Dostępne
są szczepionki przeciw grypie
produkowane przez kilka firm.
Decyzję czy szczepić się czy nie
należy podjąć w porozumieniu
z lekarzem rodzinnym. 
mak

Łowicz | Koło Diabetyków

Podziękowaniom
nie było końca
Ponad 80 członków koła, sympatyków
i zaproszonych gości wzięło udział w spotkaniu
noworocznym Miejsko-Powiatowego Koła Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków zorganizowanego
12 stycznia w restauracji Polonia w Łowiczu.
Uroczystość uświetnił występ
chóru z Klubu Seniora Radość,
który zaśpiewał kolędy. Warto
dodać, że wśród członków chóru
są także diabetycy.
Podczas spotkania był czas
na podsumowania, podziękowania i gratulacje dla całego koła.
Prezes stowarzyszenia przedstawiła także plany stowarzyszenia
na przyszłość, zapowiadając, że
w tym roku większy nacisk będzie położony na edukację nie

tylko członków koła, ale również ogółu społeczeństwa, poprzez otwarte wykłady na tematy związane z cukrzycą. Koło
diabetyków chce uświadamiać
ludziom jak groźną chorobą jest
cukrzyca.
– Cukrzyca nie boli, ale nie
leczona powoduje spustoszenie
w organizmie, a wyedukowany
diabetyk żyje dłużej – mówiła
prezes stowarzyszenia Bożena
Górczyńska. 
am
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samochodowe
kupno
Auto-kasacja

Subiekt - Nieborów
230 posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom.
507‑141‑870.
ABC

Auto-skup, tel. kom. 795‑297‑763.
Auto

kupię, gotówka, tel. kom.
513‑019‑003.
Europejska

Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
602‑123‑360.
Kupię

przyczepkę samochodową,
zarejestrowaną, w dobrym stanie, tel.
kom. 660‑940‑470.
Lucar

Auto-Części skup samochodów,
sprzedaż części używanych, tel. kom.
796‑199‑706.
Rozbity

kupię, tel. kom. 514‑924‑815.
Skup

aut, dobre ceny, dojazd do
klienta, tel. kom. 793‑390‑074.
OPLE

powypadkowe i inne, od
1999 rok kupujemy, tel. kom.
605‑100‑574.
Skup

powypadkowych, starych,
skorodowanych pojazdów
samochodowych, tel. kom. 512‑476‑760.
Skup

samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
605‑695‑882.

sprzedaż

www.lowiczanin.info

DAEWOO

Lanos +gaz 1999 rok, tel.
kom. 662‑173‑679.

FIAT

Seicento 1.1 2000 rok, srebrne,
tel. kom. 793-439-418; 501‑649‑064.

KIA
 Sportage 2000 rok, tel. kom.
603‑103‑174.

OPEL

Vectra 1.6 8V 1998 rok, tel. kom.
505‑933‑616.

RENAULT

Scenic 1.6 16V 2003 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 606‑586‑484.

DAEWOO

Lanos 1.6 16V 2000 rok,
6.400 zł, tel. kom. 604‑136‑566.

FIAT

Seicento 1.1 benzyna 2003 rok,
tel. kom. 503‑660‑764.

LUBLIN

(autobus), tanio, tel. kom.
507‑046‑414.

OPEL

Vectra C kombi 1.9 150 KM
diesel 2005 rok tel. (46) 838‑24‑19.

DAEWOO

Lanos 1.4 gaz 2002 rok,
morski metalik, hatchback, centralny
zamek, autoalarm, radio, tel. kom.
506‑824‑718.

FIAT

Seicento 1998 rok, tel. kom.
668‑917‑357.

LUBLIN

II 1997 rok, tel. kom.
600‑148‑643.

OPEL

Vivaro 2.0 TDCI 2008 rok, tel.
kom. 784‑962‑802.

RENAULT

Thalia 1.4 2004 rok,
granatowy, I właściciel, serwis w ASO, tel.
kom. 692‑639‑555.

FIAT

Seicento 1.1 1999/2000 rok, tel.
kom. 692‑489‑339.

LUBLIN

II 1995 rok, 1.500 zł, izoterma,
tel. kom. 516‑858‑862.

OPEL

Zafira DTI 2004 rok, tel. kom.
509‑791‑220.

FIAT

Seicento 900 2001 rok, 90.000
km, błękit metalik, stan bdb, tel. kom.
692‑639‑555.

LUBLIN

III, skrzyniowy, 2000 rok, tel.
kom. 607‑385‑462.

PEUGEOT

106 1.0 1993 rok
tel. (42) 710-98-74, tel. kom. 785‑750‑624.

Lublin

III 1999 rok, 3,5t, stan bdb,
skrzyniowiec, tel. kom. 885‑768‑027.

PEUGEOT

206, 1999 rok, 1.1,
cena do negocjacji,
tel. kom. 663-077-050

DAEWOO

Lanos 1.4 gaz 2004
rok, klinatyzacja, autoalarm, hak,
wspomaganie, tel. kom. 603‑355‑939.
DAEWOO

Lanos 1.5 16V gaz 2000
rok, pełne wyposażenie, tel. kom.
604‑392‑876.

FIAT

Seicento Fun 2001 rok, tel. kom.
503‑793‑949.

DAEWOO

Matiz gaz sekwencja 1999
rok, tel. kom. 669‑960‑974.

FIAT

Seicento 1999 rok, 2.500 zł, stan
dobry, tel. kom. 516‑858‑862.

DAEWOO

Matiz 2002 rok, granatowy,
srebrne zderzaki, alufelgi, opony zimowe,
tel. kom. 693‑370‑455.

FIAT

Seicento gaz 1999 rok, I
właściciel, tel. kom. 506‑487‑919.

DAEWOO

Matiz 2000 rok, I właściciel,
garażowany, tel. kom. 602‑634‑323.
DAEWOO

Matiz 2000 rok, 105.000
km, zielony metalik, I właściciel,
wspomaganie, serwis, tel. kom.
692‑639‑555.
DAEWOO

Tico 1998 rok, bordo
metalik, tel. kom. 511‑350‑002.
DAEWOO

Tico 1997 rok, zielony, gaz,
tel. kom. 781‑682‑870.
DAEWOO

Tico 1997 rok, stan bdb, tel.
kom. 609‑111‑254.
FIAT

126p 1998 rok, tel. 667‑988‑983.
FIAT

126p, stan dobry, tel. kom.
691‑324‑784.
FIAT

Brava 1.6 16V 1999 rok, stan
dobry, 668‑507‑213.
FIAT

Bravo 1.6 16V benzyna/gaz
1996 rok, niebieski metalik, klima,
alufelgi, xenony, stan dobry, tel. kom.
502‑432‑182.

FIAT

Tipo 1.4 1995 rok, tel. kom.
608‑614‑855.

MERCEDES

C220 Diesel 1996 rok,
lub zamienię, tel. kom. 604‑392‑876.

PEUGEOT

307 2.0 benzyna
2003/2004 rok, I właściciel, 5-drzwi,
bogate wyposażenie, tel. 608‑409‑744.

FIAT

Uno 1998 rok, tel. kom.
721‑586‑347.

MERCEDES

MB-100 „Bus” 1994
rok, stan bdb, tel. kom. 725-368‑799 po
18.00.

PEUGEOT

307 1.6 benzyna 2003/04
rok, 74.000 km, bordo, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 668‑445‑178.

MERCEDES

Vito 2008 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

PEUGEOT

309 1.6 1991 rok, szary
metalik, automat, 5-drzwi, z Niemiec,
eksploatowane, ocynk, 3.500 zł
do negocjacji, tel. (46) 838-13‑32
wieczorem.

FIAT

Uno 1999 rok, tel. kom.
604‑571‑542.
FIAT

Uno 999 1995 rok, tel. kom.
662‑087‑043.
FIAT

Uno 1.0 1994 rok, srebrny
metalik, 5-drzwiowy, tel. kom.
511‑350‑002.
FIAT

Uno 1.0 +gaz 1999/2000 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 600‑970‑598.
FORD

Escort 1.3 benzyna 1997 rok,
zielony, tel. kom. 723‑461‑264.
FORD

Escort kombi 1.6 16V 1998 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 606‑586‑484.
FORD

Escort 1.4 benzyna 1997 rok,
stan dobry, tel. kom. 889‑995‑462.

FIAT

CC 700 1996 rok, czerwony, tel.
kom. 668‑013‑420.

FORD

Focus 2003 rok, tel. kom.
883‑313‑089.

ALFA

ROMEO 156 2.0 2001 rok,
klima, skóra, tel. kom. 606‑586‑484.

FIAT

CC 700 benzyna 1997 rok,
zielony metalik, tel. kom. 513‑618‑768.

FORD

Focus 1.8 CDTI 2006 rok, tel.
kom. 509‑791‑220.

AUDI

A3 Quatro 1.8 T 2000 rok, tel.
kom. 509‑791‑220.

FIAT

CC 700 1995 rok, 1.400 zł,
czerwony, stan dobry, II właściciel, tel.
kom. 608‑433‑138.

FORD

Focus 1.8 TDCI 2004 rok, tel.
kom. 509‑791‑220.

FIAT

CC 700, 1.900 zł, tel. kom.
660‑780‑742.

FORD

Focus 1.8 TDCI 2003 rok,
klimatronic, 12.800 zł, tel. kom.
604‑136‑566.

AUDI

A3 1.8 5V benzyna 1996
rok, srebrny metalik, wspomaganie
kierownicy, centralny zamek, elektryczne
szyby lusterka, klimatronic, ABS, ASR,
radio CD Pionier, stan bdb, tel. (46) 83755-98, tel. kom. 604‑649‑161.
AUDI

A4 TDI 1997 rok, tel. kom.
606‑116‑328.

FIAT

Cinquecento 700 1995/96 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 606‑330‑976.
FIAT

Ducato 1999 rok, tel. kom.
782‑978‑931.
FIAT

Ducato kamper 1.9 TD 1989 rok,
stan bdb, tel. (46) 837-55-98, tel. kom.
604‑649‑161.

AUDI

A4 TDI 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

FIAT

Ducato kontener 2.8 JTD
2001 rok, 170.000 km, I właściciel,
garażowany, FVAT, tel. kom. 606‑918‑282.

AUDI

A4 Avant 1.9 TDI 90 KM 1997
rok, bogato wyposażony, stan bdb., tel.
kom. 501-775-010; 604‑628‑739.

Fiat
 Ducato, 2.5d, 1994 rok, 1900zł, tel.
kom. 608‑845‑436.

AUDI

A4 kombi 1.9 TDI 2000 rok,
16.500 zł, zadbany, tel. 606‑465‑790.
AUDI

A4 1.8 benzyna+gaz 1996 rok,
bogate wyposażenie, sprzedam tanio,
tel. kom. 692‑287‑672.
AUDI

A6 D 2005 rok, tel. 504‑202‑361.
AUDI

1.9 TDI 1996 rok, full opcja
(perełeczka), tel. kom. 503‑779‑159.
AVIA

A31, kontener, 1991 rok, super
stan, tel. kom. 796‑199‑706.
BMW

323 coupe 1998 rok, tel. kom.
606‑586‑484.
CHEVROLET

Spark 2006 rok, 11.000
zł, 86000 km, niebieski, tel. kom.
666‑049‑802.
CITROEN

Berlingo 1999 rok, tel. kom.
668‑248‑900.

FIAT

Palio Weekend 1.2 2000 rok, tel.
kom. 604‑792‑718.
FIAT

Panda 1.1 2005 rok, 77000 km,
biały, tel. kom. 508‑794‑978.
FIAT

Panda 1.1 2004 rok, 79.000 km,
niebieski, I właściciel, tel. 608‑409‑744.
FIAT

Panda gaz 2004 rok,
wspomaganie, tel. kom. 692‑489‑339.
FIAT

Punto 1.2, tel. kom. 604‑953‑340.
FIAT

Punto 1.2 2001 rok
tel. (42) 710‑83‑72.
FIAT

Punto II 1.2 +gaz 2004 rok,
bordowy metalik, tel. kom. 668-493‑423
po 16.00.
FIAT

Punto 1.2 2004 rok, 11.400 zł,
5-drzwi, I właściciel, bezwypadkowy, tel.
kom. 668‑445‑178.

CITROEN

Berlingo 1999 rok,
2-osobowy, stan dobry,
tel. 660‑940‑470.

FIAT

Punto 1.2 1996 rok, 3.700 zł,
złoty metalik, (w rozliczeniu mogę
przyjąć Matiza lub Seicento), tel. kom.
604‑706‑309.

CITROEN

Xsara 1.4 2002 rok, 10.900
zł, 59.000 km, srebrny metalik, 5-drzwi, I
właściciel, tel. kom. 606‑899‑489.

FIAT

Punto 2000 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 883‑313‑089.

DAEWOO

Lanos 1999 rok
tel. (46) 838‑75‑20.

FIAT

Punto 1.1 1997 rok, grafit,
szyberdach, poduszka powietrzna, tel.
kom. 669‑034‑202.

PEUGEOT

306 1.4 1999 rok,
5-drzwiowy hatchback, elektryczne szyby
i lusterka, ABS, SRS, centralny zamek,
tel. kom. 668‑316‑083.

MERCEDES

A 170 CDI 2000
rok, grafit metalik, I właścicel, pełne
wyposażenie, tel. kom. 668‑445‑178.

FIAT

CC 700 1994 rok, tel. kom.
507‑431‑463.

AUDI

A3 1.9 TDI 1998 rok, stan bdb,
sprowadzona z Niemiec, zarejestrowana,
tel. kom. 790‑602‑012.

MAZDA

323F 1.8 16V benzyna+gaz
1996 rok, tel. kom. 721‑304‑567.

PEUGEOT

207 2007 rok, mały
przebieg, salon, tel. kom. 720‑501‑612.

FIAT

Seicento 900 gaz 2000 rok, stan
idealny, tel. kom. 696‑063‑619.

FORD

Escort benzyna+gaz 1991 rok,
tanio, silnik elektryczny 11 kW, tel. kom.
693‑398‑561.

ALFA

ROMEO 156 1.6 benzyna
1999 rok, 7.900 zł, czarna, stan bdb,
sprowadzona, zarejestrowana, tel. kom.
663‑561‑245.

Lublin,

1995 rok, izoterma, tel. kom.
880‑098‑313.

FORD

Focus 2000 rok, po
dachowaniu w całości lub na
części niewyrejestrowany, tel. kom.
509‑440‑293.
FORD

Focus 1.8 TDDi 2001 rok, stan
bdb., tel. kom. 600‑447‑843.
FORD

Fokus 2003 rok, tel. kom.
509‑706‑536.
FORD

Fokus 2.0 benzyna+gaz
1998/1999 rok, 3-drzwi, srebrny, stan
dobry, tel. kom. 609‑541‑315.
FORD

Galxy TDI 2004 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
FORD

Mondeo kombi 1.8 TD 1995
rok, tel. kom. 602‑535‑249.
FORD

mondeo kombi 1.8 benzyna
1997 rok, 7.500 zł, tel. kom. 782‑608‑790.
FORD

Mondeo 2.0 TDCI 2003/2004
rok, 18.900 zł, bogate wyposażenie, I
właściciel, tel. kom. 608‑409‑744.
Ford

Orion, 1.8 d, 1993rok,
wspomaganie kierownicy, centralny
zamek, szyberdach, jeżdżący, opłacony,
1200zł, tel. kom. 608‑845‑436.
HONDA

Acord 2.0 1995 rok, pilnie i
tanio, tel. kom. 602‑370‑470.

NISSAN

Almera 1.5 benzyna/
gaz 2002 rok, zielony, I właściciel,
5-drzwiowy, tel. kom. 692‑639‑555.
NISSAN

Micra 1990/1996 rok, 700 zł,
składak, tel. kom. 605‑695‑882.
OPEL

Agila 1.2 2000 rok, I właściciel,
tel. kom. 509-837‑702 po 17.00.
OPEL

Astra +gaz 1998 rok, tel. kom.
662‑173‑679.
Opel

Astra Classic (1) 1.4 benzyna,
granatowy, 38tys. km., stan bardzo
dobry, pierwszy właściciel, garażowany,
tel. kom. 697‑630‑207.
OPEL

Astra II kombi 1.4 16V 1999 rok,
8.700 zł, bogate wyposażenie (możliwa
zamiana, tańszy), tel. (46) 831-02-44, tel.
kom. 505‑990‑112.
OPEL

Astra II kombi 1.7 TDI 2000 rok,
Isuzu, I właściciel, tel. kom. 606‑395‑256.

PEUGEOT

405 1.4 benzyna/gaz 1993
rok tel. (46) 838‑61‑38 po 15.00.
PEUGEOT

406 1.8 benzyna 1997 rok,
6.200 zł, 300.000 km, szary metalik,
stan dobry, bezwypadkowy, I właściciel,
klimatyzacja, tel. kom. 600-955‑975 po
18.00.
PEUGEOT

407 HDI 2004 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
PEUGEOT

Boxer 1997 rok, stan bdb,
tel. kom. 600‑389‑324.
PEUGEOT

J5 1993 rok, tel. kom.
668‑361‑286.
PEUGEOT

Partner 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

OPEL

Astra III 1.7 CDTI 2005 rok, tel.
kom. 509‑791‑220.

PEUGEOT

Partner 1.6 HDI 2006 rok,
18.500 zł, klimatyzacja, 5-osobowy,
kupiony w salonie, I właściciel, tel. kom.
606‑975‑932.

OPEL

Astra II 1.7 TD 1999 rok,
wyposażony, Głowno, tel. kom.
600‑938‑371.

PEUGEOT

Partner 2003 rok,
5-osobowy, I właściciel, F-a VAT, tel.
kom. 693‑517‑017.

OPEL

Astra kombi 1.6 benzyna+gaz
1996 rok, tel. kom. 601‑253‑956.

POLONEZ

Truck 1.6 benzyna+gaz
1996 r, tel. kom. 500-738‑600, 1.500 zł.

OPEL

Astra kombi 1993 rok, tel. kom.
501‑220‑604.

RENAULT

19 XII. 1995 rok, 3.400 zł,
tel. kom. 697‑693‑602.

OPEL

Astra 1999 rok, 5.900 zł,
srebrny metalik, I właściciel, bogate
wyposażenie, tel. kom. 606‑899‑489.

RENAULT

Classic 1999 rok, stan
bardzo dobry, tel. kom. 501‑873‑494.

OPEL

Astra 1998 rok, biały, benzyna,
garażowany, pełna dokumentacja, tel.
kom. 781‑682‑870.
OPEL

Astra 2002 rok, 60.000 km, I
właściciel, tel. kom. 600‑226‑519.
OPEL

Calibra benzyna+gaz 1992 rok,
bezwypadkowy, I właściciel, alufelgi,
przyciemniane szyby, ABS, wersja Sport,
tel. kom. 509‑654‑989.
OPEL

Corsa B 1.0, srebrny metalik,
salonowy, stan bdb., tel. kom.
606‑330‑976.
OPEL

Corsa C 1.2 2006 rok,
3-drzwiowy, tel. kom. 602‑673‑542.
OPEL

Corsa C 1.0 benzyna/gaz 2001
rok, srebrny metalik, salon, stan bdb., tel.
kom. 606‑330‑976.
OPEL

Corsa 1.4 benzyna+gaz 1995
rok, 3.700 zł, tel. kom. 609‑151‑231.

RENAULT

Kangoo 1.4 gaz 2001 rok,
8.900 zł, I właściciel, 5-drzwi, 5-osobowy,
tel. kom. 500‑026‑841.

RENAULT

Thalia 1.4 16V 2002 rok,
niebieski metalik, wyposażony, tel. kom.
600-763-979 698‑695‑689.
SEAT

Alhambra 1.9 TDI 2002 rok, tel.
kom. 509‑791‑220.
SEAT

Cordoba 1998 rok, tel. kom.
500‑252‑164.
SEAT

Cordoba Vario 1.9 TDI 2000r.,
110 KM, pełne wyposażenie, komuter,
climatronic, tel. kom. 508‑148‑152.
SEAT

Ibiza 1.2 2005 rok, tel. kom.
605‑133‑771.
SEAT

Ibiza 2002 rok, tel. kom.
509‑791‑220.
SEAT

Inca 1.4 benzyna 1999 rok, tel.
kom. 698‑490‑553.
SEAT

Toledo 1.8 1997 rok, tel. kom.
608‑614‑855.
SEAT

Toledo 1.8 2000/2001 rok,
14.400 zł, niebieski metalik, bogate
wyposażenie, tel. kom. 500‑026‑841.
SEAT

Toledo 2.0 benzyna+gaz 1992
rok, stan dobry, tel. kom. 507‑017‑696.
SKODA

Fabia TDI 2006 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
SKODA

Fabia kombi 1.4 2002 rok,
srebrny metalik, tel. kom. 692‑639‑555.
SKODA

Fabia kombi 2003 rok, zielony
metalik, I właściciel, bardzo ładna, tel.
kom. 600‑226‑519.
SKODA

Fabia 1.4 benzyna+gaz
2002/2003 rok, 12.900 zł, bordo metalik,
I właściciel, tel. kom. 606‑899‑489.
SKODA

Favorit 1991 rok, tel. kom.
601‑697‑647.
SKODA

Favourit 1992 rok
tel. (46) 837‑49‑32.
SKODA

Octavia kombi 1.6 gaz 2006
rok, tel. kom. 784‑962‑802.
SKODA

Octavia kombi TDI 2007 rok,
tel. kom. 784‑962‑802.
SKODA

Octavia 1.6 z gazem 1999 rok,
7.400 zł, tel. kom. 795‑633‑220.
SKODA

Octavia 1.6 benzyna+gaz
1999 rok, 8.900 zł, srebrny metalik, tel.
kom. 662‑031‑656.
STAR

1142 1990 rok, 5.500 zł,
skrzyniowy, stan dobry, tel. kom.
604‑213‑682.
Star

742 przebieg 135 tys rok prod.
1999, izoterma euro, stan bdb cena do
negocjacji, tel. kom. 696‑404‑423.
TOYOTA

Aigo 2006 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 509‑791‑220.

RENAULT

Laguna 2 1.9 DCI 2003 rok,
tel. kom. 517‑378‑111.

TOYOTA

Corolla Verso D4D 2004 rok,
tel. kom. 509‑791‑220.

RENAULT

Laguna kombi 1.6 16V
benzyna/gaz 1998 rok, tel. 503‑660‑764.

TOYOTA

Rav4 1.8 benzyna 2004 rok,
5-drzwiowy, salon, I właściciel, tel. kom.
668‑445‑178.

RENAULT

Laguna 1.8, 4.800 zł, tel.
kom. 660‑780‑742.
RENAULT

Magnum ciągnik siodłowy
2005 rok, 520 tys.km, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 691‑955‑329.
RENAULT

Megane 1.6 16V +gaz 2000
rok, tel. kom. 781‑364‑513.
RENAULT

Megane Classic 1.6
benz. 1999 rok, 5.000 zł, tel. kom.
666‑049‑802.
RENAULT

Megane Coupe 1,6 1998
rok, stan bdb, tel. kom. 784‑005‑258.

TOYOTA

Yaris 1.0 2006 rok, biała, tel.
kom. 512‑271‑274.
TOYOTA

Yaris 2000 rok, tel. kom.
509‑791‑220.
TOYOTA

Yaris 1.0 2004 rok, 88.000
km, srebrny metalik, salon Polska, I
właściciel, bezwypadkowy, tel. kom.
601‑288‑852.
VOLVO

V40 1.9 TDI 2001 rok, tel. kom.
503‑044‑755.
VW
 Bora 1.6 16V 2000 rok, salonowy,
tel. kom. 606‑586‑484.

OPEL

Corsa 2002 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 509‑791‑220.

RENAULT

Megane 1.6 1997 rok,
113.000 km, stan techniczny bdb, tel.
kom. 662‑112‑121.

OPEL

Corsę B 1.2 1994 rok, bordo,
2.900 zł do uzgodnienia, tel. kom.
886‑991‑520.

RENAULT

Scenic 1.9 Diesel 2002 rok,
157 tys.km, zielony tel. (46) 838-26‑26
wieczorem.

HYUNDAI

Lantra 1.4 benzyna
1994 rok, 3.500 zł, srebrny metalik,
ocynkowany, bez korozji, z Niemiec,
eksploatowany, stan dobry, czyste
wnętrze, tel. kom. 509-323‑491
wieczorem.

OPEL

Frontera 2001 rok, tel. kom.
515‑140‑404.

RENAULT

Scenic 1.9 DTI Diesel
1999/2000 rok, 13.300 zł, sprowadzony,
zarejestrowany, klimatyzacja, tel. kom.
507‑105‑983.

VW
 Golf +gaz 1996 rok, tel. kom.
662‑173‑679.

OPEL

Vectra 2000 rok, tel. kom.
790‑351‑091.

RENAULT

Scenic 1.6 16V 2000
rok, granat metalik, I właściciel,
pełne wyposażenie, salon, tel. kom.
692‑639‑555.

VW
 Golf III 1.8, tel. kom. 727‑534‑450.

HYUNDAI

Lantra 1.5 gaz 1994 rok,
czerwony, 5-drzwiowy, tel. 664‑927‑399.

HONDA

Civic 1996 rok, tel. kom.
500‑167‑670.
HONDA

Prelude 2.0 1997 rok, full
opcja, tel. kom. 793‑577‑918.

OPEL

Omega 2.0 + gaz sekwencja
1997 rok, sedan, pełna opcja, tel. kom.
694-132-701 600‑241‑413.

VW
 Caddy 1.9 D 1996 rok, tel. kom.
602‑513‑558.
VW
 Caddy TDI 2010 rok, tel. kom.
784‑962‑802.

VW
 Golf TDI 1998 rok, 3-drzwiowy, tel.
kom. 504‑944‑860.
VW
 Golf III kombi 1.9 diesel 1994 rok,
3.300 zł, tel. kom. 796‑199‑706.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEŃ ŁOWICZ, UL. PIJARSKA 3A; BEDNARY, SKLEP P. PAPIERNIK 24A; BEDNARY KOLONIA 85, PPH „KARNA” P. LUCYNY SIEWIERY; BOBRONIKI 27, SKLEP P. PACLER; BOLIMÓW, SKLEP „ABC...” P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17; BOLIMÓW, SKLEP P. GŁOWACKIEGO, UL. SOKOŁÓW 19; BRODNE JÓZEFÓW, SKLEP P. TOMCZAK; CHRUŚLIN NOWY 48, SKLEP P. PIECHOWSKIEJ; DOMANIEWICE, SKLEP P. MARCZAKA; GĄGOLINIE PŁD., SKLEP „KOS”; GRUDZE STARE NR 60, SKLEP P. FOKS; HUMIN 1A, SKLEP P. GREFKOWICZ; HUMIN 44B, SKLEP P. SKOPA; JACKOWICE 48, SKLEP P. JANKOWSKIEJ; JAMNO 66, SKLEP P. MOTYLSKIEJ; KIERNOZIA, KIOSK
P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA; KOCIERZEWIE PŁN., SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ; KOMPINA, SKLEP P. PAPIERNIK; KRĘPA 155, SKLEP P. MARCZAKA; KURABKA 17A, SKLEP E. TOPOLSKA; ŁOWICZ, KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE;
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY RTV ZBIGNIEW KĘDZIORA, OS. DĄBROWSKIEGO 24 (RAMPA); ŁYSZKOWICE, SKLEP P. KOWALCZYKA PRZY UL. GŁOWACKIEGO 20; NIEBORÓW AL. LEGIONÓW POLSKICH 18, SKLEP P. FIGATA; NIEBORÓW, SKLEP
P. PAPIERNIK; OSMOLIN, SKLEP „U MICHAŁA” P. WRZESIŃSKIEGO, UL. RYNEK 1; OSIEK, SKLEP P. W. KOSIŃSKIEGO; OSTRÓW 20, SKLEP P. BEJDY; OSMOLIN, SKLEP P. SERWACH, UL. RYNEK 2; ROGÓŹNO, SKLEP P. WODZYŃSKIEGO; RYBNO, SKLEP P. GASIK
NA UL. DŁUGIEJ 2; SANNIKI, SKLEP P. OLKOWICZ, UL. WARSZAWSKA 183; SOBOTA, SKLEP WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY SZAGA PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; SOKOŁÓW 19, SKLEP P. GŁOWACKIEGO; STACHLEW 113A, SKLEP P. WIERZBICKIEJ;
TRZCIANKA 54, SKLEP P. KLIMCZAK; ZABOSTÓW DUŻY 51, SKLEP P. SZALENIEC; ZAWADY 67, SKLEP P. SOKALSKIEJ; ZŁAKÓW BOROWY 139A, SKLEP P. MARZENY PIECKI; ZŁAKÓW KOŚCIELNY 21, SKLEP GS;
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI”: BIURO OGŁOSZEŃ GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 40; STRYKÓW: SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI, STARY RYNEK
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VW
 Golf III 1.9 TD 1992 rok, 4.500 zł,
tel. kom. 726‑148‑969.

Sprzedam

felgi 16” do BMW, tel. kom.
606‑804‑786.

VW
 Golf IV kombi 1.9 TDI 1999 rok,
automat, tel. kom. 693-538‑189 po 15.00.

Sprzedam

opony 1000/20, tel. kom.
502‑249‑418.

VW
 Golf IV 1.9 TDI 2000 rok, full opcja,
tel. kom. 504‑167‑269.

Części

Escort, Mondeo, tel. kom. 660405‑414, Arkadia.

VW
 Golf kombi III 1.9 TD 1994 rok,
4.500 zł, tel. kom. 697‑673‑473.

Przyczepka

nierejestrowana 2,5x1,40,
tel. kom. 785‑607‑248.

VW
 Golf Plus 1.6 FSI 2005 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 600‑326‑597.

Złomowanie

pojazdów. 
Skup aut. Możliwość odbioru w godz.
7.00 - 22.00, tel. kom. 602‑123‑360.

VW
 Golf V 2004 rok, tel. kom.
727‑351‑325.
VW
 Golf V TDI 2007 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
VW
 Golf V 1.9 TDI 2004 rok, srebrny
metalik, 5 drzwiowy, klima, opony
zimowe, salon Polska, stan bdb, tel. kom.
509‑061‑804.
VW
 Golf 1.6 1997 rok, 5-drzwiowy,
bogate wyposażenie, tel. kom.
605‑535‑396.
VW
 LT 2.4 D 1991 rok, 2.8 max.
długi, wysoki, 3-osobowy, cena do
uzgodnienia, tel. (46) 838-13‑32
wieczorem.
VW
 Passat 1.6 benzyna, gaz
sekwencja 1996 rok, tel. 509‑972‑859.
VW
 Passat 1.9 D 1991 rok, tel. kom.
604‑359‑109.

Używane

części samochodowe,
Rząśno 13, tel. kom. 602-123-360
664‑006‑089.
IFA
 L60 części, opony, 
tel. kom. 605‑142‑474.
Blacharstwo,

lakiernictwo, spawanie
plastików, konserwacja, ul. Korczaka 10,
tel. kom. 506‑152‑437.
Opony

1100 R20 Radialne
„Kormoran”, mało używane, 350 zł/szt.,
tel. kom. 603‑368‑701.
Sprzedam

części Nexii, tel. kom.
693‑944‑451.
Skup

aut wszystkich marek
od 1990 roku, stare, zniszczone, bez
opłat przeglądów, chcesz się 
pozbyć - dzwoń, tel. kom.
604‑869‑552.

VW
 Passat Diesel 1999 rok, tel. kom.
790‑351‑091.

Sprzedam

części do 
Passata kombi 1.8 1990 rok, 
tel. kom. 783‑648‑336.

VW
 Passat 1.9 TDI 130 KM 2001 rok,
tel. kom. 880‑909‑805.

Sprzedam

części do Transita 2.5
Diesel 1994 rok, tel. kom. 783‑648‑336.

VW
 Passat B3 1.8 1993/1997 rok, tel.
kom. 511‑311‑145.
VW
 Passat kombi 1.9 TDI 1992 rok, tel.
kom. 889‑590‑245.

Rozruszniki,

alternatory.
Naprawa, regeneracja, diagnostyka
komputerowa, tel. kom.
0504‑166‑374.

VW
 Passat sedan 1.9 TDI 130 KM
2002 rok, tel. kom. 509‑791‑220.

Sprzedam

części do Mazdy 323F, tel.
kom. 782‑718‑483.

VW
 Passat 1,9 TDI 1999 rok, 12500
zł, 185000 km, kombi; 110KM; klima;
elektryczne szyby; elektryczne lusterka,
tel. kom. 602‑733‑249.

Silnik

do Daewoo Tico, 
tel. kom. 607‑359‑921.

VW
 Passat 1.8 benzyna 1999 rok,
bordowy metalik, sedan, tel. kom.
517‑875‑840.

Sprzedam

2 Ople Astra na części,
tel. (46) 861‑12‑92.

VW
 Passat, sedan/limuzyna
Comfortline, 2001 rok, 1.9 TDI, 130 KM,
srebrny, przebieg 229 tys.km, tel. kom.
503‑064‑493.

motorowe

VW
 Polo 1.4D 1994 rok, tel. kom.
502‑506‑412.
VW
 Polo 1.4 16V benzyna 2000 rok,
tel. kom. 509‑030‑602.
VW
 Polo TDI 2006 rok, tel. kom.
784‑962‑802.
VW
 Polo Classic 1.4i 1997 rok, (w
zamianie mogę przyjąć Matiz lub
Seicento), tel. kom. 604‑706‑309.
VW
 Polo 1.0 +gaz 1995 r., 4.700 zł,
zielony, tel. kom. 503‑747‑571.
VW
 Polo 1.6 gaz 1999 rok, 7.900 zł,
zielony metalik, tel. kom. 604‑136‑566.
VW
 T4 1.9 D 1997 rok, 260.000 km,
9-osobowy, cały przeszklony, tel. kom.
608‑241‑841.
VW
 Transporter 2.4 D 1995 rok, tel.
kom. 693‑538‑189.
VW
 Transporter 1.9 TD 1995
rok, 5-osobowy, alufelgi, tel. kom.
788‑694‑389.
ŻUK

gaz, przewóz zwierząt, tel. kom.
781‑781‑321.

inne
Pomoc

drogowa 24h, tel. kom.
608‑532‑321.
MTU

Ubezpieczenia komunikacyjne
OC, AC, NW. Sprawdź, czy nie
przepłacasz!, tel. kom. 603‑555‑327.
Sprzedam

silnik Skoda Felicja, 1.3,
kompletny, tel. kom. 697‑634‑029.
Sprzedam

przyczepkę samochodową
wym. 2,50x1,25m, nowa, tel. kom.
600‑536‑579.

Sprzedam

skrzynię ładunkową, długą
od Stara, tel. kom. 602‑771‑728.

sprzedaż
Yamaha

Virago, 1100, bordowy metalik
(lub zamienię na samochód osobowy),
tel. kom. 608‑010‑034.
Sprzedam

motor Romet CRS 50, 
tel. kom. 693‑370‑418.
Yamaha

Virago 1100, 1996 rok,
sprowadzony, tel. kom. 506‑192‑379.
SHL,

MZ, tel. kom. 696‑107‑903.
Yamaha

XJ900, turystyk, napęd wał
Gardana, 1998r., 3 kufry, podgrzewane
manetki, 8000 zł, tel. kom. 
508‑148‑152.
Honda

Hornet CB600, 2005 rok,
25tys. km, stan bdb, nowe opony, 
nowy kufer GIVI, torby boczne, 11500zł,
tel. kom. 607‑172‑772.
Suzuki

Intruder, 1994 rok, tel. kom.
605‑133‑771.
MZ
 ETZ-150, 1986 rok, tel. kom.
504‑178‑884.
Ogar

200, tel. (46) 838‑99‑25.

inne
Lakierowanie

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

Kupię

działkę, tel. kom. 692‑387‑028.
Bloki,

do remontu, parter, tel. kom.
500‑519‑872.
Kupię

działkę inwestycyjną, okolice,
centrum Łowicza, tel. kom. 792‑455‑236.
Kupię

mieszkanie os. Reymonta,
Tkaczew, tel. kom. 691‑601‑363.

sprzedaż
Dom

Łowicz-Górki, z 1992 roku,
pow. całkowita 240 mkw., pow.
użytkowa 160 mkw., działka 540 mkw.,
możliwość zamieszkania dwóch rodzin,
tel. (46) 837‑11‑73 po 19.00.
Dom

wraz z budynkami
gospodarczymi i działka 57 arów, Sobota
rynek, tel. kom. 604‑802‑000.
Mieszkanie,

60 mkw., ul. Bolimowska,
tel. kom. 602‑334‑995.
Atrakcyjna

działka budowlana 4900
mkw. podzielona na 4 po 1200 mkw.
sprzedam w całości lub na części, www.
moczydla.pl, tel. kom. 662‑525‑130.
Dwupoziomowe

mieszkanie o
powierzchni 114 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 604‑935‑642.
Sprzedam

65 mkw., cegła, na
Dąbrowskiego, II piętro, tel. kom.
602‑751‑417.
Dom

w Łowiczu, tel. kom. 668-788‑163
po 12.00.
Działka

budowlano-rolna, ul. Czajki za
GS, tel. kom. 609‑688‑488.
Sprzedam

dom, Katarzynów przy
przedszkolu, tel. kom. 609‑688‑488.
Mieszkanie

60 mkw, ul. Baczyńskiego,
blisko stacji PKP, tel. kom. 509-356‑924
po 17.00.
Mieszkanie

M3 48 mkw., IV p w
Głownie, kupię mniejsze, tel. kom.
600‑419‑143.
Działkę

budowlaną 840 mkw. Głowno,
Cebertowicza 8, tel. kom. 515‑132‑167.
M-3

w Głownie, tel. kom. 794‑972‑885.

Spawanie

plastików np. zderzaki, tel.
kom. 606‑319‑335.

Garażu

poszukuję do wynajęcia, tel.
kom. 602-671‑303, Głowno.

M-4;

Dąbrowskiego, IVp.; okna PCV,
60 mkw., przed rokiem wyremontowane;
195.000 zł do negocjacji, tel. kom.
504‑944‑860.
Sprzedam

działkę budowlaną o pow.
1400 mkw., 7 km od Łowicza, wszystkie
media, niska cena, tel. kom. 693‑370‑418.
Mieszkanie

48 mkw., 2 pokoje, I piętro,
os. Dąbrowskiego, 165.000 zł, tel. kom.
601‑662‑927.
Działka

budowlana 2 ha z domem
w surowym stanie, szerokość 52,8
długość 386, Zielkowice-Czajki, tel. kom.
693‑902‑999.
Mieszkanie

własnościowe 31 mkw. 
w Łowiczu, tel. kom. 608‑027‑107.
Dom,

nowy okolice Łowicza, tel. kom.
668‑156‑494.
Działka

budowlana 0,66 ha, szerokość
40m, koło Łowicza na wysokości
Pilaszków, przy trasie Łęczyckiej, tel.
kom. 667‑248‑227.

Działka

rolno-budowlana, Łowicz, ul.
Małszyce, 3.000 mkw./ 180.000 zł, tel.
kom. 880‑306‑666.

Hala

1060 mkw. + działka 1,60 ha,
przemysł, produkcja, magazynowanie.
Łowicz, trasa A2, tel. kom. 666‑049‑802.
M-4,

65 mkw., cegła, środkowe,
Łowicz, Dąbrowskiego, IIIp, tel. kom.
793‑071‑999.
Mieszkanie

58,7 mkw., I piętro,
środkowe, Łowicz, tel. kom. 693‑232‑108.

Zduny

k/Łowicza, nieruchomość na
działce 1,50 ha, tel. kom. 515‑105‑311.
Dom

w Głownie, tel. kom. 504‑516‑979.
Działka

z domem, Głowno Zabrzeźnia,
tanio, tel. kom. 503‑724‑112.

Hala

magazynowa, 700 mkw.,
wszystkie media, tel. kom. 695‑313‑300.

Atrakcyjna

działka budowlana pod
Łowiczem, wszystkie media, 1 ha 8 zł/
mkw., tel. kom. 697‑671‑648.

Dom

wraz z budynkami
gospodarczymi, Domaniewice, tel. kom.
667‑036‑938.
Mieszkanie

48 mkw., Bratkowice, IIp.,
tel. kom. 500‑015‑700.
Sprzedam

1,30 ha z budynkami w
Popowie, tel. kom. 723‑743‑361.
Działka

budowlana 600 mkw.,
wszystkie media, z możliwością zakupu
gruntów rolnych w tym las, atrakcyjna
cena, Bobiecko, tel. kom. 608‑580‑044.

Sprzedam

ładne mieszkanie w
Zdunach, tel. kom. 505‑099‑355.

Sprzedam

dużą działkę budowlaną
blisko Łowicza, tel. kom. 604‑358‑980.

Trzy

pokoje z aneksem kuchennym, 54
mkw, IV piętro, os. Sikorskiego, Głowno,
tel. kom. 513‑090‑353.

Sprzedam

działkę w Łowiczu, 1850
mkw., tel. kom. 606‑118‑058.

Sprzedam

lub wynajmę M4 60 mkw.,
II piętro, Głowno, Kopernika, tel. kom.
503‑382‑049.

Noclegi,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.

Dom,

stan surowy, Łowicz, Kutrzeby,
tel. kom. 601-342‑919 wieczorem.

Grunty

pod działki rekreacyjne; okolice
Bielaw, tel. kom. 661‑951‑253.

Sprzedam

gospodarstwo, Jeziorko,
gmina Kocierzew, tel. kom. 660‑532‑145.

Łowicz,

działka 4 km od centrum 1470
mkw, 50 zł/mkw., tel. kom. 607‑490‑203.

Do
 wynajęcia lokal 35 mkw., centrum
Łowicza, tel. kom. 600‑415‑454.
Do
 wynajęcia studentom: M-2 w Łodzi,
ul. Uniwersytecka, tel. kom. 660‑150‑977.
Do
 wynajęcia lokal 40 mkw., w
pawilonie róg Warszawskiej/Dworcowej,
tel. (46) 837-42-46, tel. kom. 605578‑502, Łowicz.

Pokój

do wynajęcia, tel. 505‑311‑101.

Mieszkanie

w bloku 49 mkw. piecowe
w centrum Kutna, tel. kom. 662-300‑870
po 18.00.

Sprzedam

dom w Kiernozi, tel. kom.
668‑910‑761.

Wynajmę

lub sprzedam 48 mkw. na
Dąbrowskiego, 1piętro., umeblowane, tel.
kom. 600‑415‑610.

Działka

1200 mkw., os. Bratkowice, tel.
kom. 602‑797‑678.

Działka

z budynkami, wieś Marywil,
gmina Bielawy, tel. kom. 502‑240‑358.

M-5,

74,5 mkw., cegła, Dąbrowskiego,
tel. kom. 664‑968‑814.

Dom,

stan surowy zamknięty lub
zamienię na bloki z niedużą dopłatą, tel.
kom. 604‑156‑020.

Sprzedam

3 działki rolno-budowlane,
Placencja, najmniejsza 1300 mkw., 20m
szerokości. Tanio, tel. kom. 606‑889‑643.

Dom

i budynek magazynowy w
Orłowie, tel. kom. 606‑954‑790.

Mieszkanie

na os. Dąbrowskiego,
48 mkw. M-3, II piętro, tel. kom.
600‑893‑080.

Wynajmę

mieszkanie 87 mkw.
4-pokojowe, ulica Bolimowska, tel. kom.
607‑580‑994.

Głowno

dom, kwatery pracownicze
także weekendy, tel. kom. 691‑051‑829.

Sprzedam

działkę uzbrojoną 3300
mkw. lub dwie po 1650 mkw., tel. kom.
601‑297‑776.

Sprzedam

kiosk na Targowicy w
Łowiczu, tel. kom. 694‑272‑724.

M2
 z balkonem, Zgierz, sprzedam, tel.
kom. 784‑005‑258.

Mieszkanie

60 mkw, os. Kostka, tel.
kom. 888‑963‑216.

Kawalerkę

27 mkw. V piętro obok
dworca Łódź Kaliska, tel. kom.
782‑740‑634.

Trzypokojowe

IIIp., osiedle Reymonta;
147.000 zł, tel. kom. 660‑721‑408.

wynajem

Sprzedam

grunty orne o pow. 2.2 ha 
w gminie Maków, tel. kom. 606‑413‑434.

Dom

sprzedam (cegła Max) 210 mkw.,
działka 500 mkw.; Łowicz, Górki, tel.
kom. 507‑337‑824.

Działka

budowlana 15.000 mkw. lub
dwie działki 7500 mkw.; Kompina, tel.
kom. 508‑953‑694.

Dom

w Domaniewicach z działką, 
667-580-750, tel. 785-622‑493, po 15.00.

Sprzedam

działkę budowlaną
w Głownie. 818 mkw., doskonałe
położenie na terenie mieszkaniowym
jednorodzinnym, tel. kom. 691‑521‑076.

Wynajmę

300 mkw lokalu,
Łykszkowice, po sklepie GS, tel. kom.
510‑281‑982.

Sprzedam

mieszkanie 73 mkw., II
pietro, Bratkowice, tel. kom. 604‑105‑685.

Sprzedam

mieszkanie w Łowiczu, tel.
kom. 662‑204‑810.

Sprzedam

mieszkanie 63 mkw., ul.
Bolimowska, tel. kom. 600-752-645
dzwonić od 17.00 do 22.00.

Sprzedam

1000 mkw. pod lasem,
budowlana, równa i ładna, Łowicz - 
Otolice, okazja, tel. kom. 507‑208‑869.

Działka

5000 mkw., Zielkowice, tel.
kom. 790‑717‑084.

Dom

w Łowiczu, tel. kom. 665-464794; 667‑766‑612.

Tanio

sprzedam atrakcyjną działkę
rolną o pow. 19500 mkw. i szerokości
70m w miejscowości Świące (media,
woda, prąd), tel. kom. 509‑323‑370.

wynajem

dobre ceny – krótkie terminy

Sprzedam

działkę budowlaną, Otolice,
tel. kom. 504‑202‑361.

Kupię,

wydzierżawię garaż,
Łowicz os. 11-listopada lub okolice,
tel. (46) 838‑21‑26.

Naprawa

kluczy i pilotów
samochodowych, tel. kom. 606‑319‑335.

tel. 600 445 127

Salon

kosmetyczny z pełnym
wyposażeniem lub tylko sprzęt
kosmetyczny; do nabycia od zaraz;
okazyjne ceny, tel. kom. 721‑109‑032.

kupno

Garaż

murowany, blisko dworca PKP,
tel. kom. 724‑130‑321.

oferuje usługi:
 mechaniki samochodowej
(wymiana olejów, filtrów, rozrządu,
ozrządu
klocków itp.)
 blacharstwa i lakiernictwa
 naprawy i wymiany tłumików
 części samochodowe
 auto-szyby
 spawanie aluminium i kwasówki

kupno

Sprzedam

mieszkanie 73 mkw.,
Bratkowice, tel. kom. 0608‑437‑929.

sprzedaż

AUTO-NAPRAWA

Sprzedam

ladę chłodniczą i wagę
sklepową, tel. kom. 791‑593‑571.

Mieszkanie

dwupoziomowe 82 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 508‑351‑528.

Przyczepka

Sam nowa, ocynk, z
dokumentami, tel. kom. 505‑928‑735.

WYMIANA OPON

Działka

inwestycyjna 1.300 mkw. przy
trasie 14; Łowicz, tel. kom. 602‑244‑718.

garaże

Części

Astra I, hak i inne, tel. kom.
505‑928‑735.

REKLAMA

nieruchomości

25

Sprzedam

dom jednorodzinny w
Łowiczu, tel. kom. 663‑300‑435.
Sprzedam

działkę, 3000 mkw., pod
Łowiczem, tel. kom. 694‑922‑652.
Sprzedam

mieszkanie, 40 mkw.,
parter, Głowno, tel. kom. 503‑728‑333.
Działka

budowlana, blisko zjazdu
z autostrady, okolice Łyszkowic, 
tel. kom. 500‑243‑428.
Łąka

1,11 ha, Uchań Dolny,
tel. (46) 838‑89‑78.
Sprzedam

mieszkanie 29 mkw., Czajki;
niski czynsz, tel. kom. 696-658‑340 po
16.00.
Pilnie

sprzedam dom lub zamienię na
bloki w Łowiczu, tel. kom. 500‑268‑095.
Sprzedam

mieszkanie 65 mkw
z garażem, dwoma piwnicami w
Łyszkowicach, tel. kom. 666‑157‑647.

Mieszkanie

74,5 mkw., 4-pokojowe,
cegła, I piętro, w Łowiczu, blisko dworca
PKP, PKS, tel. kom. 723‑170‑147.
Sprzedam

ziemię na Stroniewicach,
1,98 ha i 1,72 ha, tel. kom. 693-025-919
dzwonić po 16.00.
Łowicz,

ul. Kwiatowa 10, M4 66,67
mkw., cena za metr 2.500 zł, tel. kom.
781‑319‑592.

Przyjmę

panienkę na stancje, tel. kom.
660‑856‑249.
Wynajmę

lub sprzedam lokal
wolnostojacy, Głowno, tel. kom.
507‑216‑596.
Do
 wynajęcia lokal, ulica Zduńska,
tel. (46) 837-36-86, tel. kom.
669‑827‑954.
Wynajmę

mieszkanie 40 mkw.
małżeństwu, niepalącym w domu,
Łowicz, tel. kom. 604-362-195 dzwonić
po 20.00.
Wynajmę

pomieszczenia na biuro
bądź gabinety - centrum Łowicza (Stary
Rynek), tel. (46) 837-66-45, tel. kom.
662‑765‑505.

Mieszkanie,

35 mkw., +garaż, Łowicz,
tel. kom. 784-073-289 694‑622‑919.

Wynajmę

lokal użytkowy, centrum
Łowicza, Zduńska 40, tel. kom. 607-442383; 660‑230‑318.

Sprzedam

mieszkanie, os.
Dąbrowskiego, IV piętro, 155.000 zł, tel.
kom. 660-429-341 660‑429‑317.

Lokal

do wynajęcia 30 mkw. w
Łowiczu na kwiaciarnię lub inną
działalność, tel. kom. 508‑800‑040.

Sprzedam

dom w Niedźwiadzie nr 34,
tel. kom. 606‑317‑861.

M-3,

tel. kom. 697‑043‑229.

Ziemia

rolno-budowlana 2,30
ha lub 5,70 ha; Chąśno II, tel. kom.
508‑281‑210.
Działka

siedliskowa, budowlana
2680m, domek drewniany, stodoła, 
w malowniczej wsi ok. Łowicza, jeziora
Rydwan, Okręt, tel. kom. 501‑299‑090.

Noclegi

pracownicze, nowe, parking, 
1 km od A1, A2, tel. kom. 512‑250‑482.
Wynajmę

lokal 22 mkw., ul. Długa, na
gabinet lub biuro z przystosowaniem do
potrzeb najmecy, tel. kom. 609‑491‑588.
Do
 wynajecia lokal, 60-70 mkw., 
ul. Tkaczew, tel. kom. 508‑126‑229.

Sprzedam

działkę, 66 arów, Bednary
Wieś, tel. kom. 518‑370‑218.

Mieszkanie

40 mkw. 2 pokoje
rozkładowe na Dołach, tel. kom.
601‑570‑784.

Gospodarstwo

2,2 ha z
zabudowaniami, Janówek, gmina
Pacyna, tel. (24) 285‑80‑29.

Bloki,

2 pokoje z kuchnią, wynajmę
może być dla pracowników, tel. kom.
603‑641‑489.

Sprzedam

działkę rolno-budowlaną
Błota Krępskie, tel. kom. 602‑592‑778.

Lokal,

Głowno centrum, sklep, biuro,
tel. kom. 603‑641‑489.

Siedlisko

gmina Zduny, tel. kom.
787‑287‑470.

Do
 wynajęcia wyposażone M-4, 44
mkw., Łowicz, Reymonta, 
tel. kom. 696-369‑009 po 18.00.

Działka,

Zielkowice, tel. 602‑504‑924.
Domek

letniskowy, tel. 511‑311‑145.
Sprzedam

mieszkanie 33 mkw., II
piętro, os. Kostka, tel. kom. 609‑373‑941.
Pół
 bliźniaka w Głownie, tel. kom.
505‑065‑629.
Sprzedam

M-4, 60m2, II pietro, 
os. Kopernika, Głowno, tel. 796‑746‑176.
Działka

1 ha w Goleńsku od trasy
Łowicz-Kiernozia do wsi, także pod
budowę, wszystkie media, tel. kom. 509323‑491 wieczorem.

Sprzedam

ziemię, Skaratki 22 i
Skaratki 8, tel. kom. 601‑262‑910.

Sprzedam

działkę rolną 1200 mkw.,
przy ul. Prymasowskiej w Łowiczu, 
tel. kom. 665‑450‑108.

Pilnie

sprzedam dom w Łowiczu, tel.
kom. 723‑588‑465.

Sprzedam

działkę 0,1400 ha, ul.
Katarzynów 39, tel. (46) 837‑82‑36.

Mieszkanie

54 mkw. Głowno, osiedle
Sikorskiego, tel. kom. 506‑109‑106.

M-4,

Dąbrowskiego, tel. 607‑360‑186.

Mieszkanie

60 mkw., os. Bratkowice, II
piętro, 230.000 zł, tel. kom. 602‑855‑893.

Lokal

do wynajęcia; centrum Łowicza,
tel. kom. 664‑933‑551.

Sprzedam

mieszkanie 43 mkw., 
w Głownie, os. Sikorskiego, tel. kom.
665‑549‑072.

Domek

35 mkw., wygody, piec
kaflowy, Łowicz do wynajęcia, 
tel. kom. 665‑880‑898.
Do
 wynajęcia 30 mkw, umeblowane,
Głowno, tel. kom. 607‑974‑219.
Wydzierżawię

4ha w Nagawkach, tel.
kom. 609‑534‑719.
Do
 wynajęcia mieszkanie 33 mkw.
(2 pokoje z kuchnią), I piętro, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 784‑052‑790.
Do
 wynajęcia lokal w centrum
Łowicza na parterze 20 mkw., na
pierwszym piętrze 110 mkw. Wejście
od głównej ulicy. Lokal po remoncie,
tel. kom. 512‑225‑093.
Wynajmę

lokal biurowo-usługowy
centrum Łowicza, 40 mkw., Zduńska 49,
tel. kom. 608‑369‑852.
Wynajmę

tanio pokoje dla 15
robotników. Łazienka z prysznicem,
sypialnia z telewizorem, kuchnia, tel.
kom. 794‑198‑458.
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Do
 wynajęcia wyposażony zakład
fryzjerski, tel. kom. 693‑743‑718.

Drewniany

dach do rozbiórki
sprzedam, tel. kom. 502‑163‑377.

Pianino

sprzedam, 
tel. kom. 509‑494‑602.

Do
 wynajęcie kawalerka, bez
umeblowania, os. Tkaczew, tel. kom.
692-309‑851 po 14.00.

Topolę

na pniu sprzedam, tel. kom.
502‑163‑377.

Sprzedam

pompę szambówkę, 
tel. kom. 722‑310‑926.

Sprzedam

tanio RTV, AGD, tel. kom.
662‑204‑810.

Bieżnia

elektryczna, 
tel. kom. 692‑563‑998.

Sprzedam

drzewo opałowe dębowe,
tel. kom. 535-121‑164 po 20.00.

Do
 wynajęcia lokale w centrum, tel.
kom. 692‑725‑590.
Uczciwej,

samotnej, młodej pani, 48
mkw.,, tel. kom. 602‑766‑034.

Targowica

miejska-ul.
Starzyńskiego, lokal do wynajęcia,
media, bdb lokalizacja, tel. kom.
608‑523‑381.

Głowno,

mam do wynajęcia
pomieszczenia biurowe i magazynowe w
atrakcyjnej cenie, tel. kom. 691‑521‑076.
Do
 wynajęcia lokale użytkowe (różne
powierzchnie), ścisłe centrum Łowicza,
tel. kom. 509‑659‑963.

zamiana
Zamienię

mieszkanie 38 mkw.,
2 pokoje, os. Noakowskiego na 3
pokojowe, tel. kom. 606-449-458,
600‑652‑875.
Zamienię

dom parterowy 120mkw
w Głownie z działką 700 mkw i
garażem na M3, I piętro z balkonem,
tel. (42) 719‑29‑58.

kupno różne
Stare

radia, silniki, stary sprzęt
gospodarstwa domowego, stare meble,
banknoty, inne starocie, stroje, skrzynie
łowickie, tel. kom. 516‑907‑429.
Kupię

używane łóżko z możliwością
ustawienia w pozycji siedzącej
(szerokość 0,9m), tel. kom. 502‑679‑566.

Komoda

z przewijakiem, 4 szuflady,
łóżeczko z materacem w komplecie,
kolor złoty dąb, stan bdb, krzesełko do
karmienia firmy Baby Dreams, wózek
Chico 2-funkcyjny, tel. kom. 696‑398‑832.

Zatrudnię

szwaczki, prasowaczkę,
tel. kom. 500‑243‑325.

Przyjmę

przeszycia: bielizna, kostiumy
kąpielowe, tel. kom. 665‑015‑312.

Przyjmę

do obierania kapusty, tel. kom.
609‑165‑855.

Sprzedam

basen 530l, stan bdb,
tel. (46) 839‑13‑53.

Kanapa

3+2+1, do siedzenia, drzewo
ciemny brąz, ława okrągła z drzewa
ciemny brąz, stan dobry, tel. kom.
696‑398‑832.

Firma

krawiecka zatrudni do
wykończenia i pakowania gotowych
wyrobów, Głowno, Zabrzeźniańska 64,
tel. kom. 502‑420‑340.

Otworzę

i poprowadzę w pełnym
zakresie sklep internetowy wraz 
z przedstawicielstwem handlowym, 
tel. kom. 787‑806‑598.

PSP

+gry, nowe; 550 zł, tel. kom.
602‑491‑984.

Rękawiczki

skórzane, narciarskie.
Hurtownia, tel. kom. 508‑909‑732.

Łubianki

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

Przyjmę

na staż fryzjerkę, 
tel. kom. 666‑033‑704.

Sprzedam

5 dębów, tel. (46) 838‑43‑51.

Zbiornik

metalowy 15.000l na szambo
wodę, tel. kom. 601‑286‑499.

Kuchnia

węglowa, tel. kom.
692‑668‑521.

Zatrudnię

do sprzątania,
tel. kom. 662‑204‑810.

Sprzedam

kemping Holenderski, tel.
kom. 609‑980‑607.

Sprzedam

chłodnię zdjętą ze Stara, tel.
kom. 509‑500‑335.

Zatrudnię

mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 606‑438‑897.

Sprzedam

biurko, szafę rustykalną, tel.
kom. 694‑192‑007.

Sprzedam

prostownik z rozruchem,
12/24 Volt, przewody rozruchowe 3, 4, 5,
6m, tel. kom. 508‑160‑198.

Obornik

popieczarkowy, tel. kom.
792‑931‑678.

Zatrudnię

mechanika samochodów
osobowych, tel. kom. 602‑470‑439.

Budy

dla psów - od produceta, tel.
kom. 515‑198‑557.

Sprzedam

dwa piece akumulacyjne,
tel. kom. 604‑694‑866.

Silnik

elektryczny 10 kW, tel. kom.
724‑320‑359.

Zatrudnię

kierowcę, dostawcę kat. B,
tel. kom. 606‑438‑897.

Masaż

gorącymi kamieniami, 
bańką chińską, leczniczy, relaksacyjny,
świecowanie uszu - dojazd do klienta, 
tel. kom. 791‑776‑095.

Drzewo

opałowe wysuszone, tel. kom.
506‑259‑065.

Topole

na pniu, tel. kom. 606‑603‑215.

Wózek

widłowy Rak wspomaganie, 
tel. kom. 602‑618‑875.

Firma

SELF z Bielaw zatrudni szwaczki
do uzupełnienia grup, SELF@ONET.PL,
tel. (46) 838‑20‑66.

Salon

kosmetyczny poszukuje 
fryzjerki do współpracy, 
tel. kom. 728‑910‑844.

Sprzedam

kontener na budowę, tel.
kom. 600‑880‑267.

Rury

z demontażu, tel. kom.
514‑924‑815.

Sprzedam

biomasę z gałęzi 
do palenia, tel. kom. 693‑692‑539.

Zatrudnię

kierowcę kategorii C+E,
tel. kom. 601‑239‑804.

Sprzedam

wagę elektroniczną 15 kg,
tel. (46) 839‑68‑30.

Sadowniczy

rozdrabniacz gałęzi, tel.
kom. 504‑178‑884.

Imprezy

okolicznościowe, catering,
ciasta domowego wypieku, tel. kom.
697‑325‑159.

Dłużyca- części,

tel. kom.
605‑142‑474.

Sprzedam

suknię ślubną „Papilio” roz.
36/170, tel. kom. 728‑712‑763.

Drewno

kominkowe, tel. kom.
785‑333‑971.

Piec

C.O. używany, sprawny, 900 zł,
tel. (46) 838‑26‑26.

Sprzedam

bale dębowe,
tel. (46) 838‑66‑73.

Sprzedam

akordeon Weltmeister S4
oraz 80 basó, tel. kom. 605‑123‑285.

Sofa

+ 2 fotele, 300 zł, 
tel. kom. 691‑223‑807.

Narty

z butami dla dziecka
6-8-letniego, tel. kom. 604‑162‑581.

Regały

magazynowe, silniki
elektryczne, przekładnia, motoreduktor,
pompę wodną, tel. (42) 719‑59‑36.

Sprzedam

stoły drewniane 2m
i 1,5m, duża ilość, oraz kinkiety i
żyrandole, tel. kom. 502‑323‑404.

Pianino

Calisia, sprzedam, tel. kom.
502‑163‑377.
Parkiet

50 mkw., tel.  693‑833‑100.

Wózek

dziecięcy trzyfunkcyjny, tel.
kom. 508‑163‑443.
Budy

dla psów, tanio, tel. 697‑094‑841.
Blat

kuchenny pod zabudowę Aristo,
mało używany, tel. kom. 791‑966‑970.

Skupujemy

topolę, olchę, dąb, na pniu,
tel. kom. 514-827-272 515‑925‑534.

Stara

szafa dębowa, tel. kom.
796‑701‑212.

Sprzedam

pompę do szamba
kompletną lub bez silnika, Berdnary
Kolonia 38.

Wypoczynek

niemiecki nierozkładany,
tel. kom. 796‑701‑212.

Przyjmę

ziemię, tel. kom. 607‑890‑145.
Kupię

pralkę automatyczną i spawarkę,
tel. kom. 693‑773‑629.
Kupię

las do wycinki, każdy gatunek
drzew, tel. kom. 504‑010‑550.

Brama

4m z furtką oraz ogrodzenia,
balustrady z montażem, tel. kom.
505‑928‑735.
Wyprzedaż

drzwi i parapetów
zewnętrznych i wewnętrznych, tel. kom.
602‑370‑470.
Sprzedam

pilnie ławę szklaną, tel.
kom. 602‑370‑470.

sprzedaż różne

Łóżko

piętrowe, tel. kom. 668‑342‑312.

Sprzedam

agrowłókninę, tel. kom.
693‑177‑813.

Kuchnię

węglową, piec c.o.,
przyczepkę samochodową, tel. kom.
889‑601‑888.

Sprzedam

komplet mebli Arno, tel.
kom. 519-179-193.

Parkiet

dębowy 15 mkw., tel. kom.
602‑282‑415.

Mleko

kozie, tel. (46) 838‑15‑04.

Sprzedam

6 krzeseł i kożuch męski,
tel. (46) 837‑68‑90.

Komputer

tanio, tel. kom. 500‑204‑559.
Sprzedam

klatkę dla królików, tel. kom.
693‑618‑777.
Drewno

kominkowe: opałowe,
rozpałkowe, suche, tel. kom.
501‑658‑261.
Syntezatory

Rolland Juno D i Rolland
Fantom X6, tel. kom. 502‑402‑208.
REKLAMA

Meble

kuchenne na wymiar. Tanio,
solidnie, projekt, montaż, gwarancja.,
tel. kom. 500‑081‑897.
Łóżeczko

dziecięce, materac,
baldachim, ochraniacz, tel. kom.
501‑422‑509.
Ubranka

niemowlęce, tanio, 
tel. kom. 501‑422‑509.
Wyposażenie

sklepu spożywczego:
regały, lady chłodnicze itp. Tanio!, 
tel. kom. 505‑099‑355.
Pług

śnieżny Asgatec SF 2000 
+ odkurzacz do liści gratis 
(nieużywane), tel. kom. 515‑105‑311.
Lady

chłodnicze, witryny chłodnicze,
waga, tel. kom. 783‑990‑138.
Sofa

2-osobowa, rozkładana, tel. kom.
607‑768‑477.
WC

działki budowlanej, 
tel. kom. 723‑461‑264.
Spacerówka

55 zł, ubranka dziecięce,
tel. kom. 500‑519‑872.
Telewizor

28” Grundig, tel. kom.
509‑440‑293.

Namiot

foliowy, tel. 507‑046‑414.

Sprzedam

akwarium z osprzętem i
rybkami, tel. kom. 663‑933‑707.

Węgiel

brunatny, 240 zł/t, tel. (46) 83888-46, tel. kom. 603‑212‑798.

Sprzedam

skórę czarną, nową, roz.
XXXL, tanio, tel. kom. 784‑003‑783.

Sprzedam

wiertarkę stołową WS15, tel.
kom. 608‑241‑841.

Meble

ogrodowe, altany, budy dla
psów, huśtawki - produkcja, sprzedaż,
tel. kom. 795‑539‑905.

Sprzedam

zabytkowe radio Romans,
stan bdb, tel. kom. 607‑775‑127.

Sprzedam

suknię ślubną, stan idealny,
tel. kom. 507‑372‑711.

praca
dam pracę
Przyjmę

uczniów do przyuczenia jako
murarz, tel. kom. 603‑872‑901.

Dam

prowizję za znalezienie osób
chętnych do zmiany bądź wstąpienia do
funduszu emerytalnego. Płatne od ręki
do 120zł od osoby, tel. kom. 511‑247‑002.
Zatrudnię

kierowcę kat. C + E, 
tel. kom. 721‑855‑880.
Zatrudnię

operatora dźwigu, 
tel. kom. 502‑124‑098.
Zatrudnię

operatora żurawia
samochodowego Liaz, Jelcz, 10 t,
Głowno, tel. kom. 601‑076‑850.
Zatrudnię

do biura, skład węglowonawozowy, Kiernozia, 
tel. kom. 602‑527‑481.
Zatrudnię

do prac
wykończeniowych, 
tel. kom. 696‑807‑895.
Zatrudnię

do cięcia drzew owocowych,
Głowno, tel. kom. 698‑857‑080.

Sprzedam

topole, tel. kom.
601‑991‑325.

Firma

transportowa zatrudni kierowcę
kat. C+E, transport krajowy, tel. kom. 
500-097-332 w godz. 8.00‑16.00.

Sprzedam

elektryczny ogrzewacz
wody, 2009 rok, Galmet KLSG60, tel.
kom. 798‑020‑735.
Sprzedam

piec Olsztyn, 1,5 kW,
tel. (46) 838‑92‑31.
Piec

centralnego ogrzewania 10
kW, nowy, komputerowy, tel. kom.
669‑078‑023.
Drewno

kominkowe + stemple, tel.
kom. 516‑735‑081.
Piec

c.o. 30 kW, tel. kom. 692‑481‑645.
REKLAMA

Zatrudnię

prasowaczkę, tkanina,
Głowno, tel. kom. 509‑571‑801.
Zatrudnię

szwaczki do szycia
kostiumów kąpielowych, stębnówka.
Praca cały rok; Głowno, tel. kom.
602‑457‑089.
Przyjmę

pomocnika stolarza, 
tel. kom. 795‑539‑905.

Avon -konsultantki,

promocje,
prezenty, tel. kom. 501‑032‑348.

Przyjmę

do pracy w kwiaciarni osobę z
doświadczeniem, tel. kom. 608‑484‑651.

Telefon

bezprzewodowy Panasonic
KX-TG-1102 2 słuchawki; telefon/faks z
kopiarką Panasonic KX-FP343, tel. kom.
602‑323‑966.

Zatrudnię

elektryka, doświadczenie,
tel. kom. 601‑303‑858.

Zatrudnię

kierowcę kat. C z
doświadczeniem, z Łowicza i okolic, 
tel. kom. 601‑360‑267.

Sprzedam

wózek widłowy i Ostrówek,
tel. kom. 888‑205‑082.

Sprzedam

kiosk, tel. kom.
602‑446‑512.

Restauracja

zatrudni Panie
dyspozycyjne 24h, tel. kom. 506‑515‑789.

Zatrudnię

kierowcę C+E w transporcie
krajowym, tel. kom. 601‑297‑776.

Sprzedam

drewno opałowe, tel. kom.
606‑383‑861.

Zamienię

perkusję elektroniczną
Roland TD5 na perkusję Roland HD1
lub inną, tel. kom. 888‑485‑672.

Firma

zatrudni elektromonterów, 
tel. kom. 888‑857‑077.

Oriflame,

tel. kom. 509‑700‑213.

Zatrudnię

pracowników młodocianych
w celu przyłuczenia do zawodu
mechanik samochodowy, blacharz
samochodowy, tel. kom. 600‑608‑150.

Zamienię

syntezator Roland Juno Di
stan bdb. na keyboard Yamaha PSR
1500 lub inne, tel. kom. 888‑485‑672.

Zatrudnię

operatora koparki, koparkoładowarki, walca, tel. kom. 509‑111‑609.

Przyjmę

do pracy rehabilitanta/-tkę lub
masażystę/-tkę, tel. kom. 794‑900‑440.
Zatrudnię

szwaczki, tkanina, Głowno,
tel. kom. 509‑571‑801.
Zatrudnię

kierowcę C+E, kraj, 
tel. kom. 665-788-787; 601‑069‑699.
Zatrudnię

kierowcę wiek 25-40 lat, kat.
C, transport krajowy, z doświadczeniem,
tel. kom. 608‑059‑817.
Przyjmę

pracownika do wiercenia
studni głębinowych, prawo jazdy, wiek
25-45 lat, tel. kom. 608‑816‑582.
Kierowca

kat-B (bus) wiza RUS, BY, tel.
kom. 604‑642‑264.
Zatrudnię

serwisanta kosiarek 
i pilarek w Głowinie-praktyka, 
tel. kom. 604‑411‑266.
Poszukuję

opiekunki 
do 7-miesięcznego dziecka, 
tel. kom. 507‑309‑852.
Zatrudnię

osoby do przecinania sadu,
tel. kom. 728-588-205; 696‑747‑339.

Poszukuję

opiekunki do
4-miesięcznego dziecka, z terenu
Łyszkowic lub okolic, tel. kom.
501‑154‑180.
Zatrudnię

kierowcę kat. C+E,
wysokie zarobki, tel. kom.
502‑605‑719.
Zatrudnimy

mężczyznę do 35 lat,
wymagania podstawowa znajomość
obsługi komputera, prawo jazdy kat.
B. Oferty ze zdjęciem, CV kierować na
rekrutacja@studiomovie.pl.
Zespół

szuka wokalisty, tel. kom.
603‑560‑607.
Zatrudnię

pracowników fizycznych 
i operatora z prawem jazdy C, 
tel. kom. 606‑939‑170.
Tynkarza

maszynowego, tel. kom.
500‑037‑006.
Zlecę

tynki cementowe, tel. kom.
500‑037‑006.
Zatrudnię

ekspedientkę do sklepu
spożywczego ; Stryków, 
tel. kom. 508‑080‑797.
Zakład

w Głownie zatrudni szwaczki,
overlock, stębnówka, dwuigłówka, 
z możliwością zakwaterowania i dowozu
do pracy, tel. kom. 602‑241‑867.
Zatrudnię

pomoc domową, tel. kom.
781-996-265 dzwonić po 15.00.
Zatrudnię

kierowcę kategoria C+ E 
z praktyką z Łowicza lub bliskich okolic,
w transporcie krajowym, tel. kom.
608‑067‑847.

szukam pracy
Główny

księgowy, certyfikat, faktura
Vat, tel. kom. 664‑973‑140.
Dołączę

do zespołu, saksofon, wokal,
akordeon, gitara, tel. kom. 790‑289‑299.
Poszukuję

pracy jako kierowca kat. B,
uprawnienia na wózki widłowe, tel. kom.
691‑712‑862.
Rencistka,

tel. kom. 603‑621‑173.

Młody,

dyspozycyjny, prawo jazdy 
kat. B, C poszukuje pracy, 
tel. kom. 793‑914‑123.
Młoda,

dyspozycyjna poszukuje pracy,
tel. kom. 794‑000‑320.
Przyjmę

przeszycia, 
tel. kom. 666‑874‑809.

inne

usługi wideo
Cyfrowe

wideofilmowanie,
fotografowanie, HD, Blue-ray,
obróbka komputerowa, tel. 46/83794-85, tel. kom. 608‑484‑079.
Wideofilmowanie

cyfrowe, obróbka
komputerowa, Blue-ray- tanio, tel. kom.
606‑852‑557.
Foto-Video

www.studionadachu.pl,
tel. kom. 604‑101‑516.
Studio

Wideo „Kadr”, tel. kom.
607‑916‑001.
Www.fotograff.com.pl

fotografia
ślubna, tel. kom. 606‑295‑590.
Videofilmowanie

HD, zdjęcia,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
608‑475‑473.
Wideo

filmowanie i obróbka
komputerowa, tel. kom. 880‑485‑598.
Zespół

Produkcji Filmowych 
i Telewizyjnych śluby, wesela, 
2 kamery, szybko, solidnie, 3.000 zł,
tel. kom. 793‑020‑943.
Kompleksowa

obsługa Foto Video
profesjonalne studio fotograficzne,
ogród do zdjęć plenerowych. Auta do
ślubu. www.abexfoto.pl, tel. (46) 83752-03, tel. kom. 606‑447‑777.
Studio

Master -obsługa filmowa imprez
okolicznościowych (wesela, śluby itp.),
doświadczenie, tel. kom. 606‑506‑609.
Wesela:

profesjonalnie, tanio, 
tel. kom. 606‑312‑048.
Videofilmowanie

Full HD, Blu-Ray,
zdjęcia gratis, tel. kom. 502‑163‑788.
Fotografowanie;

śluby, plenery
www.fotoslomski.pl, tel. kom.
606‑630‑448.
Fotoreportaże

ślubne, www.
fotoimprezy.eu, tel. kom. 698‑129‑195.
Wideofilmowanie,

fotografia, 
tel. kom. 600‑447‑843.
Profesjonalna

fotografia ślubna,
www.macromagic.pl, tel. kom.
608‑372‑976.

remontowobudowlane
usługi
Układanie

kostki brukowej,
prace ogólnobudowlane, tel. kom.
508‑286‑519.
Tynki

wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 516‑131‑973.
Wylewki

agregatem mech. zacierane,
tel. kom. 518‑910‑336.
OGRODZENIA,

BRAMY,
BALUSTRADY, PRODUKCJA,
MONTAŻ, TEL. KOM. 506‑771‑822.

Przeszyję

chałupniczo - tkanina, tel.
kom. 889‑264‑977.

Kompleksowe

wykończenia wnętrz,
docieplenia budynków, tel. kom.
880‑542‑743.

Podejmę

każdą pracę chałupniczą, tel.
kom. 517‑259‑480.

Brukarstwo,

tel. kom. 606‑774‑310.

Zaopiekuję

się dzieckiem lub starszą
osobą, tel. (46) 838-56-34, tel. kom.
885‑699‑305.

Profesjonalny

montaż wraz z dostawą
sufitów podwieszanych, gipsowych i
mineralnych (Armstrong, Donn) FVAT, tel.
kom. 604-645-981; 502‑228‑972.
Docieplanie

poddaszy, montaż 
płyt gipsowo-kartonowych, 
gładzie, malowanie. FVAT, tel. kom.
604-645-981; 502‑228‑972.
Gipsy,

glazura, terakota,
malowanie, prace remontowe
-wykonam, tel. kom. 516‑153‑870.
Tynkowanie,

murarstwo, tel. kom.
668‑489‑577.
Stolarstwo,

schody, tel. kom.
783‑487‑655.
Usługi

koparko-ładowarką, 
tel. kom. 665‑525‑555.
Gładź,

płyta K/G, malowanie, panele
ścienne, podłogowe, glazura, terakota,
tel. kom. 516‑131‑973.
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Dachy,

pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.

Brukarstwo,

glazurnictwo, www.
wietesbruk.pl, tel. kom. 785‑296‑194.

Remonty

kompleksowe, tel. kom.
698‑261‑843.

Docieplenia

poddaszy, montaż
płyt gipsowo-kartonowych, tel. kom.
609‑846‑316.

Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Więźby

dachowe, konstrukcje
drewniane, rzetelne wykonawstwo,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
503‑955‑975.

Glazurnictwo,

gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.
Glazura,

terakota, tel. kom.
696‑171‑899.
Domofony:

tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, 
tel. kom. 601‑207‑689.
Glazura,

terakota, tel. 602‑717‑207.
Kompleksowe

wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
602‑717‑207.
Kominki -budowa,

montaż, ogrzewanie
domów, tel. (46) 837-44-35, tel. kom.
600‑294‑318.
Budowlano-remontowe,

tel. kom.
667‑941‑359.
Usługi

tynkarsko-budowlane, 
tel. kom. 663‑474‑384.
Stawianie

ogrodzeń klinkierowych, 
tel. kom. 511‑337‑768.
Kompleksowe

wykańczanie wnętrz, 
tel. kom. 511‑337‑768.
Stal

nierdzewna, poręcze, balustrady,
tel. kom. 665‑147‑488.
Profesjonalne

wykończenia wnętrz,
tel. kom. 600‑265‑999.
Docieplanie

budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
607‑343‑338.
Profesjonalne

odśnieżanie dachów,
tel. kom. 600‑265‑999.
Kanałowe

docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 602‑570‑424.
Malowanie,

gładź, glazura, tel. kom.
666‑281‑850.
Malowanie,

gładź, glazura, tel. kom.
515‑830‑969.
Docieplanie

poddaszy,
gipsy, malowanie, glazura,
inne wykończeniowe, tel. kom.
664‑113‑523.
Tynki

gipsowe agregatem - solidnie, tel.
kom. 502‑370‑226.
Tynki

tradycyjne maszynowe, gładkie,
wylewki agregatem, super, tel. kom.
514‑142‑855.
Tynki

wszystkie rodzaje, wylewki,
solidnie, tel. kom. 501‑931‑961.
Cyklinowanie,

polerowanie, układanie
parkietu, tel. (46) 837-42-55, tel. kom.
501‑249‑461.
Solidne,

fachowe wykończenia
wnętrz: przystępne ceny (glazura,
terakota, gipsy, malowanie). Docieplanie
budynków, murowanie, tynki, klinkier, itp.,
tel. (46) 837-13-91, tel. kom. 793‑035‑025.
Usługi

wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota,
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
693‑138‑503.

Ocieplanie

poddaszy, zabudowy z płyt
kartonowo-gipsowych, gładzie gipsowe,
malowanie, kominki, układanie glazury,
terakoty, tel. kom. 606‑447‑378.
Malowanie,

gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota. Tanio!, tel. kom.
668‑181‑142.
Gładzie

bezpyłowe, wykończenia
wnętrz, tynk japoński, tel. kom.
607‑721‑933.
Projektowanie

budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (46) 837-78-38, tel. kom.
502‑086‑592.
Remonty-wykończenia,

niedrogo oraz
kosztorysy budowlano-instalacyjne, tel.
kom. 531‑867‑052.
Malowanie,

gipsowanie, tel. kom.
886‑805‑757.
Glazura,

terakota, gładzie, malowanie,
zabudowy k/g, panele, parkiety,
docieplenia, kominki, tel. kom.
604‑166‑988.
Cyklinowanie,

układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.
Glazura,

terakota, zabudowa k/g,
malowanie, gipsowanie, tel. kom. 600917-292 507‑431‑463.
Docieplenia

budynków, niskie ceny, tel.
kom. 600-917-292; 507‑431‑463.
Profesjonalne

układanie i cyklinowanie
parkietów (bezpyłowe), tel. kom.
505‑072‑638.
Stawianie

budynków gospodarczych,
przeróbki, remonty, tel. kom.
785‑333‑971.
Budowa

domów, remonty,
wykończenia, tel. kom. 601‑662‑944.
Usługi

remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, docieplenia
budynków, tel. kom. 880‑542‑743.
Budowa

domów od podstaw
i budynków gospodarczych,
tel. (46) 838-51-94, tel. kom.
697‑546‑957.
Gipsy,

malowanie, gładź, terakota i
murowanie, tel. kom. 887‑818‑290.
Dachy,

przeróbki, roboty murarskie, tel.
kom. 508‑213‑801.
Dachy

kompleksowo, tel. kom.
790‑403‑988.
Wykończenia

poddaszy, gipsy, tel.
kom. 508‑213‑801.
Remonty

i kompleksowe wykończanie
wnętrz, tel. kom. 600‑744‑821.
Usługi

ogólno-budowlane od podstaw,
tel. kom. 691‑736‑552.
Malowanie,

panele, gwarancja, tel.
kom. 607‑349‑995.
Montaż

płyt kartonowo-gipsowych, tel.
kom. 607‑349‑995.
Remonty

łazienek, tel. kom.
0604‑199‑840.

Murowanie,

tynkowanie tradycyjnie,
tynki agregatem gipsowym, faktury vat,
tel. kom. 692‑382‑852.

Remonty

mieszkań, sufity
podwieszane, podbitki dachowe,
malowanie elewacji, docieplenie
budynków, tel. kom. 605‑119‑768.

Gipsy,

glazura, malowanie, tel. kom.
518‑536‑425.

Tynki,

remonty, docieplenia, montaż
okien i drzwi, tel. kom. 607‑343‑357.

Glazura,

terakota, adaptacja poddaszy,
sufity, scianki, tynki mozajkowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy,
pawlacze, schody. Wymiana okien 
i drzwi, tel. kom. 605‑562‑651.

Piotr

Z. profesjonalnie wykonuje
usługi wykończenia wnętrz, tel. kom.
515‑305‑268.

Konstrukcje,

krycie dachów,
docieplenia budynków i remonty
mieszkań, tel. kom. 600‑262‑935.
Docieplenia

budynków, remonty i
wykończenia budynków, łazienki 
i poddasza kompleksowo, tel. kom.
600‑262‑935.
Usługi

remontopwobudowlane+układanie kostki, tel. kom.
667‑189‑382.
Cyklinowanie

bezpyłowe, układanie
podłóg, tel. kom. 509‑807‑319.
Nowość!

Bezpyłowa gładź na
mokro, tel. kom. 668‑821‑932.
Dachy,

podbitki i ocieplenia poddaszy,
tel. kom. 785‑534‑988.
Gipsy,

malowanie, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 728‑133‑118.
Tynki

maszynowe, tel. kom.
505‑138‑185.
Usługi

ogólnobudowlane: budowanie,
ocieplanie, tynkowanie, wykończenia, tel.
kom. 694‑007‑906.

Glazura,

terakota, wykańczanie wnętrz,
tel. kom. 508‑313‑799.
Glazura,

terakota, malowanie, panele,
zabudowy gipsowo-kartonowe, sufity,
ścianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, adaptacja poddaszy,
przeróbki elektryczne, tel. kom.
600‑225‑256.
Malowanie,

gładź, płyty karton/gips,
glazura, adaptacja poddaszy, panele,
elewacja budynków, tel. kom. 668-026851; 796‑524‑777.
Malowanie

i inne, tel. 602‑808‑507.
Piaskowanie,

tel. kom.
608‑372‑254.
Docieplenia

budynków, łazienki,
glazura, terakota, panele ścienne,
podłogowe, montaż stolarki okiennej,
gładzie, klinkier i montaż ogrodzeń, tel.
kom. 725‑277‑449.
Zlecę

ocieplenie domu wraz z
tynkiem, tel. kom. 604‑211‑757.
Glazura,

terakota, panele, gipsy k/g,
malowanie, tanio, solidnie, tel. kom.
605‑167‑121.

Ogrodzenia,

balustrady, bramy,
elementy kute. Łowicz, tel. kom.
782‑978‑931.
Gipsy,

malowanie, płytki,
zabudowa k/g, poddasza, tel. kom.
608‑372‑976.
Usługi

remontowo-budowlane, tel.
kom. 605‑318‑007.

sprzedaż
Wyroby

hutnicze. Materiały
budowlane. Gazy techniczne.
Centrobud, Łowicz, Armii Krajowej
61, tel. (46) 837‑93‑20.

„Stara Łaźnia”
w Łowiczu ul. Tkaczew 8

za profesjonalne
zorganizowanie 50
50-lecia
l ci
naszych rodziców
iców
w
Bogumiła, Piotr,
Jola i Krzysztof
z rodzinami

153502

Śluby:

czarne Audi Q7; www.slubyq7.
republika.pl, tel. kom. 790‑699‑445.
Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.

Cegła

klinkierowa, tel.  604‑156‑020.

Przeprowadzki.

Transport. Najtaniej!,
tel. kom. 500‑812‑312.

usługi
instalacyjne
Instalacje

elektryczne: nowe, przeróbki,
tel. kom. 696‑081‑582.
Montaż

anten satelitarnych, ustawianie
przy pomocy profesjonalnego miernika,
tel. kom. 609‑700‑765.
Profesjonalne

instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), 
tel. kom. 601‑207‑689.
Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, 
tel. kom. 601‑207‑689.
Instalacje

alarmowe, bezprzewodowe,
tel. kom. 601‑207‑689.
Przyłącza,

elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyka, EIB/
KNX wideo-domofony, RTV-Sat,
bramonapędy, systemy alarmowe,
monitoring wizyjny CCTV, kontrola
dostępu, przeglądy, odbiory.
Uprawnienia, VAT, tel. kom. 601‑303‑858.
Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.
Instalacje,

usługi elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364;.
Usługi

hydrauliczne, 
tel. kom. 508‑862‑015.
Vertal -żaluzje

poziome, pionowe.
Rolety materiałowe i antywłamaniowe.
Siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692;
512‑342‑751.
Montaż,

modernizacja i remonty
instalacji elektrycznych i odgromowych,
instalacja telewizji kablowej i satelitarnej,
instalacje telefoniczn, domofonów
i alarmowe, montaż osprzętu
elektrycznego, zasilania wzl, kompletna
dokumentacja, tel. kom. 665-659-799
888‑279‑439.
Usługi

hydrauliczne, pełny zakres,
tanio, solidnie. Spróbuj przekonasz się
sam!, tel. kom. 500‑308‑858.
Usługi

hydrauliczne, pełen zakres,
szybko, tanio, tel. kom. 693‑441‑034.

Meble

pod wymiar: kuchenne,
biurowe, szafy z drzwiami przesuwnymi,
solidnie, raty, tel. kom. 501‑707‑657.
Tani

przewóz „BUS-em”, 9-osobowym,
na każdą potrzebę, tel. kom.
603‑709‑302.
Odśnieżanie,

tel. kom. 785‑296‑194.
Dekoracja

sal weselnych (pokrowce,
obrusy w komplecie), tel. kom.
693‑776‑474.
Odśnieżanie

ładowarką teleskopową
JCB 530 70, tel. kom. 696‑130‑651.
Pranie

dywanów i tapicerki meblowosamochodowej w zakładzie i u klienta,
tel. kom. 501‑431‑978.
Czyszczenie

i konserwacja piecy na
Eko-groszek, tel. kom. 723‑650‑473.
Usługi

transportowe Renault Master,
tel. kom. 880‑964‑952.
Masażysta,

pomagamy w bólach
pleców i kręgosłupa, tel. kom.
504‑750‑720.

Transport

do 1,5t, przeprowadzki,
nawiążę stałą współpracę, faktura VAT,
tel. kom. 602‑370‑470.

Kapela:

saksofon, akordeon, 
tel. kom. 692‑101‑989.

Usługi

krawieckie, ul. Legionów 26, tel.
kom. 501‑649‑072.

Saksofonista,

tel. kom. 692‑101‑989.

Walenty

Buniewicz masaż leczniczy,
terapia manualna, tel. (46) 830-20-84, tel.
kom. 794‑431‑775.

Śluby:

Chevrolet Epica limuzyna 2008
rok, tel. kom. 796‑863‑273.
Profesjonalny

zespół muzyczny,
gramy i śpiewamy, tel. kom.
608‑467‑711.

matrymonialne

Zespół

muzyczny „Re-Box”, granie na
żywo, tel. kom. 609‑037‑343.

Poznam

szczupłą panią po 40-stce,
bez zobowiązań, tel. kom. 606‑319‑335.

Masz

problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio!, tel.
kom. 504‑070‑837.

Matematyka:

tanio, tel. 601‑303‑279.

Stolarstwo:

drzwi, parkiety, schody,
inne, tel. kom. 782‑033‑933.

Prezentacje

maturalne, profesjonalna
pomoc, tel. kom. 608‑433‑138.

Dekoracja

sal weselnych i kościołów,
tel. (46) 837-95-67, tel. kom. 512‑250‑166.

Matematyka,

korepetycje
(doświadczenie), tel. (46) 837‑01‑80.

rolnicze – kupno

Zespół,

wesela, tel. kom. 606‑632‑267.

Angielski,

wszystkie poziomy, tel. kom.
606‑295‑590.

płody rolne

Angielski

w Zdunach dla dzieci 
i dorosłych. Nowe grupy po feriach.
Zapisy, tel. (46) 838‑76‑08.

Kupię

zboże paszowe, 
tel. kom. 605‑370‑062.

Chcesz

się pozbyć nadwagi lub
otyłości, zadzwoń 601-270-831.
Konsultacje żywieniowe.
Klucze,

zamki i inne usługi, Głowno
Plac Wolności 17, tel. kom. 606‑319‑335.

Śluby - Chrysler

nowy model,
dekoracja gratis, tel. kom. 728‑348‑420.

Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.

Angielski - korepetycje,


tel. kom. 698‑795‑113.

Język

polski - korepetycje, prace
zaliczeniowe, prezentacje maturalne, 
tel. kom. 601‑265‑225.

Instalacje

elektryczne, usługi, tel. kom.
608‑600‑809.

Przeprowadzki,

transport, FVAT, tel.
kom. 695‑885‑953.

Matematyka,

fizyka, absolwent PŁ, 
tel. kom. 793‑297‑933.

Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Kominki,

budowa, montaż, serwis,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837-84-92,
tel. kom. 602‑282‑415.

Regulacja

i konserwacja okien - 
montaż, tel. kom. 501-930-953

Prezentacje

maturalne, tel. kom.
793‑298‑987.

nauka

Usługi

hydrauliczne: instalacje wodnokanalizacyjne; centralnego ogrzewania,
montaż kotłów, tel. kom. 504‑324‑929.

Śluby

limuzyną, tel. kom. 604‑344‑609.

Matematyka:

gimnazjum, średnie,
wyższe; przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.

Statystyka - zadania,

analizy i prace
zaliczeniowe, tel. kom. 691‑961‑143.

Chcesz

skończyć z nadwagą?
Pomoże Ci specjalista! Indywidualnie
lub grupowo, tel. kom. 696‑227‑297.

usługi inne

Korepetycje -język

niemiecki, tanio, tel.
kom. 691‑270‑734.

Firma

cateringowa profesjonalnie
wykonuje usługi u klienta, wszystkie
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
698‑391‑451.

Instalacje

elektryczne, tel. kom.
607‑079‑386.

Komputery,

naprawa, serwis,
składanie, tel. kom. 728‑666‑780.
Ścinanie

drzew, tel. kom. 792‑027‑388.
Śluby-Audi

A4 2007 rok, 
tel. kom. 888‑011‑651.
Śluby:

BMW5, Volvo XC90, 
tel. kom. 508‑909‑732.
Naprawa

sprzętu AGD, 
tel. kom. 691‑961‑244.
Zespół

ANTRAKT bale, weselawieloletnie doświadczenie, tel. kom.
697‑470‑575.

Korepetycje

angielski, tel. kom.
663‑077‑030.
Chemia,

tel. kom. 508‑186‑335.
Biologia,

tel. kom. 665‑110‑977.
Angielski

profesjonalnie,
tel. (46) 837‑53‑15.
Matematyka,

tel. (46) 837‑53‑15.
Angielski,

korepetycje,
konwersacje, tłumaczenia, 
tel. kom. 790‑289‑299.
Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.
Prezentacje

maturalne, solidnie,
niedrogo, tel. kom. 509‑766‑108.

Kupię

pszenżyto, jęczmień, mieszankę
zbożową bez owsa. Przy dużych
ilościach własny transport, 
tel. kom. 692‑292‑969.
Jęczmień

paszowy kupię, 
tel. kom. 606‑901‑931.
Kupię

pszenżyto, jęczmień, 
mieszankę z małą ilością owsa, 
tel. kom. 504‑561‑585.
Kupię

żyto, tel. kom. 883‑054‑611.
Kupie

słomę i siano, tel. 693‑729‑472.
Zdecydowanie

kupię jęczmień
paszowy, tel. kom. 886‑990‑330.
Kupię

pszenżyto, każdą ilość, 
tel. kom. 695-102-426, 603‑573‑567.

Język

niemiecki korepetycje, tel. kom.
508‑186‑351.

Kupię

każde zboże, lubin, rzepak,
grykę min 23t, zapewniam swój 
transport oraz 100% przedpłaty, 
tel. kom. 501‑459‑374.

Matematyka,

tel. kom. 606‑655‑691.

Owies,

tel. (46) 838‑89‑85.

Matematyka,

fizyka, tel. kom.
886‑315‑034.

Kupię

burak ćwikłowy, 
tel. kom. 692‑788‑488.

Meble

kuchenne, szafy. 
Projekt, pomiar, montaż, 
tel. kom. 660‑424‑578.

Usługi

kucharskie, katering, obsługa,
tel. kom. 725‑710‑246.

Język

niemiecki -korepetycje, tanio, tel.
kom. 668‑963‑922.

Kupię

burak ćwikłowy, tel. kom.
692‑788‑488.

Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
510‑158‑880.

Skup

żyta, wymiana na otręby, 
tel. kom. 501‑713‑862.

Biuro

rachunkowe, tel. kom.
664‑973‑140.

Dekoracje

sal weselnych, tanio 
i pięknie, tel. kom. 790‑827‑513.

Prezentacje

maturalne, wypracowania
pisemne, prace zaliczeniowe, tel. kom.
785‑909‑653.

Dekoracje

okolicznościowe sal
weselnych i kościołów, tel. kom. 697-952091, 601‑353‑657.

Dekoracja

sal weselnych, tel. kom.
784-487-536, 513‑748‑813.

Zabytkowym

autem do ślubu.
Zdjęcia www.slubauto.pl, 
tel. kom. 604‑131‑581.

Glazura,

terakota, panele, malowanie,
tel. kom. 607‑728‑362.

Zespół

muzyczny For-Rent, tel. kom.
509-766-163 607‑777‑304.

Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. (46) 837-32-41 po
20:00, tel. kom. 608‑685‑867.

Kompleksowe

usługi remontowobudowlane, wolne terminy. Faktury VAT,
tel. kom. 602‑370‑470.

Zespół

muzyczny-wesela, tel. kom.
601-854-670 607‑992‑169.

Glazura,

prace remontowowykończeniowe, tel. kom. 660‑713‑912.

Docieplanie

budynków, remonty, tel.
kom. 728‑133‑118.

Malowanie,

gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790-329-790, 662‑736‑801.

dla właścicieli rest
restauracji
tauracjij

Śluby,

inne imprezy okolicznościowe,
Chrysler C300, tel. kom. 607‑328‑028.

poddaszy, płyta g/k,
Zabudowa

malowanie, gipsowanie, tapeta, sufity
podwieszane -pułki i inne nietypowe
zabudowy, tel. kom. 518‑905‑611.

Cięcie,

kucie betonu, rozbiórki, tel.
kom. 726‑839‑247.

Serdeczne Podziękowania

Drewno

budowlane - producent, tel.
kom. 515‑198‑557.
Kotły

C.O.,artykuły hydrauliczne,
montaż, 8% VAT, tel. kom. 504‑324‑929.

Wynajem

samochodu Hyundai
Tocsun śluby i inne imprezy, tel. kom.
600‑447‑843.
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Nauczyciel

języka angielskiego udzieli
korepetycji. Tanio, z dojazdem do ucznia,
tel. kom. 886‑131‑997.

hodowlane
Skup

bydła rzeźnego, hodowlanego,
maciory, knury, cielęta, tel. kom.
502‑460‑724.

Przeprowadzki,

cały kraj, 
tel. kom. 605‑303‑836.

Polski - przygotowanie

do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, 603‑246‑033.

Muzyka

na małe imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 607‑768‑477.

Angielski-studentka

udzieli korepetycji,
tel. kom. 796‑126‑215.

Kupię

cielęta ras mięsnych do 70 kg,
tel. kom. 606‑901‑931.

Kredyty

trudne, hipoteczne, dla firm,
rolników i nie tylko, tel. kom. 504‑151‑540.

Angielski

profesjonalnie, matura, tel.
kom. 604‑565‑096.

Kupię

byczki, Skowroda Południowa,
tel. kom. 667-257-268 603‑610‑717.

Zespół,

wesela, tel. kom. 696‑315‑910.

Korepetycje

matematyka, 
tel. kom. 723‑606‑706.

Kupię

bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Angielski - korepetycje,

tel. kom. 604‑461‑803.

Kupię

słomę w balotach, tel. kom.
603‑945‑983.

Naprawa

pralek automatycznych
i AGD, dojazd do klienta, tel. kom.
509‑428‑521.

Skup

macior, knurów. Wysokie
ceny, tel. kom. 603‑711‑760.
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maszyny
Kupię

kombajn do porzeczek
połówkowy, tel. kom. 506‑188‑515.
Warfama-543,

Krone-125,
tel. kom. 668‑162‑199.
Wał

tnący do orkana,
tel. kom. 507-205-343, 695‑917‑280.
Kupię

ciągnik, tel. kom. 692‑387‑028.
Kupię

Ursus 3512, tel. kom.
724‑029‑633.
Kupię

C-328, C-330, C-360, C-4011,
T-25 Władimirec, stan obojętny,
tel. kom. 880‑353‑819.
Kupię

podwójny wał do agregatu,
szerokość 1,80m, tel. (46) 838‑43‑86
po 16.00.
Kupię

Tura do C-360, może być
do remontu, tel. (42) 719‑76‑02.

rolnicze sprzedaż
płody rolne
Sprzedam

siano, tel. 605‑408‑867.
Sprzedam

pszenicę, Sierżniki,
tel. kom. 605‑128‑019.
Mieszanka,

tel. kom. 603‑569‑970.
Ziemniak

jadalny: lord, irga,
tel. kom. 664‑157‑305.
Owies,

tel. kom. 662‑067‑043.
Sprzedam

ziemniaki jadalne Irga,
tel. kom. 888‑262‑609.
Sprzedam

siano w dużych belach,
tel. (46) 838‑27‑71.
Słoma,

tel. (46) 838-71-54,
tel. kom. 728‑488‑682.

www.lowiczanin.info
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Sprzedam

bób Bachus, tel. (46) 83830-07, tel. kom. 665‑489‑346.

Sprzedam

słomę, siano,
tel. (46) 838‑73‑63.

Sprzedam

siano w kostkach, tel. kom.
604‑089‑021.

Sprzedam

ziemniaki, tel. kom.
600‑950‑290.

Sprzedam

słomę w belach, tel. kom.
728‑924‑555.

Pszenżyto,

owies, mieszanka,
tel. (46) 838‑44‑77.

Mieszanka

zbożowa, gm. Dmosin, tel.
kom. 604‑871‑975.

Sprzedam

bób, kuchnie elektryczną,
nową, palnik elektryczny nowy, tel. kom.
604‑349‑007.

Sprzedam

siano, tel. 696‑425‑214.

Pszenicę

i pszenżyto,
tel. (24) 277‑91‑94.
Ziemniaki,

tel. kom. 788‑306‑544.
Pszenżyto,

ziemniaki, tel. kom.
660‑181‑710.
Sprzedam

słomę w kostkach,
okolice Kiernozi, tel. kom. 790-614‑653
wieczorem.
Sprzedam

mieszankę, owies i
jęczmień, tel. kom. 698‑129‑247.
Sprzedam

bób, tel. kom. 795‑114‑198.
Kukurydza,

tel. kom. 603‑243‑409.
Siano

w kostkach i saladerę, tel. kom.
502‑368‑961.

Sprzedam

sianokiszonkę w balotach,
Wygoda, tel. kom. 697‑689‑881.
Sprzedam

ziemniaki Irga, jadalne i
sadzeniaki, tel. kom. 787‑417‑558.
Śruta

pszenżytnia z dowozem, tel. kom.
888‑205‑082.
Sprzedam

pszenżyto 15t, tel. kom.
601‑306‑070.

Sprzedam

drobna cebulę, tel. kom.
512‑149‑737.
Sprzedam

zboże, pszenica, jęczmień,
pszenżyto z małą domieszką owsa, tel.
kom. 783‑077‑905.
Sprzedam

bób Bachus, tel. kom.
662‑095‑386.
Pszenżyto,

tel. kom. 609‑111‑254.
Pszenżyto,

mieszanka, owies, tel. kom.
692‑993‑249.
Siano,

słoma, tel. (46) 838‑99‑25.

hodowlane

Owies,

tel. kom. 602‑522‑478.

Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
tel. (24) 277‑45‑22.

Śruta

jęczmienna 3t, w workach, tanio,
tel. kom. 605‑629‑839.

Sprzedam

ziemniaki Irga, tel. kom.
515‑182‑587.

Sprzedam

pszenzyto, żyto i owies,
Zielkowice II 104.

Sprzedam

byczki w wadze 80-300 kg,
tel. kom. 501‑104‑739.

Sprzedam

siano w kostkach, tel. kom.
508‑586‑263.

Zboże-mieszanka

zbożowa, duża ilość,
tel. kom. 504‑335‑941.

Skup

bydła rzeźnego, tel. 604‑267‑833.

Sprzedam

siano w kostkach, trawę
do siewu kupkówkę, Goleńsko, tel. kom.
661‑880‑458.

Sprzedam

sadzeniaki Irga dużą ilość,
tel. kom. 608‑435‑018.

Mieszanka

zbożowa, tel. kom.
663‑801‑463.

Sprzedam

ogórki kwaszone, większą
ilość, tel. kom. 600‑919‑417.
Sprzedam

siano, Małszyce, tel. kom.
697‑289‑514.
Ziemniaki

Irga, jadalne, paszowe, tel.
kom. 728-588-205; 696‑747‑339.
Sprzedam

siano, tel. 721‑512‑568.
Sprzedam

pszenżyto, 15t, Wicie, tel.
kom. 696‑332‑993.

Pszenżyto,

tel. kom. 885‑965‑230.

Sprzedam

pszenżyto około 1 tony.
Kalenice 195, tel. (46) 838‑82‑24.

Pszenżyto,

miesanka, pszenica
i owies, tel. kom. 604‑961‑560.

Sprzedam

zboże paszowe, jęczmień,
pszenżyto - duże ilości, tel. 506‑173‑625.

Sprzedam

zyto, pszenzyto, jęczmień,
owies-siano, Skaratki 66, tel. kom.
662‑327‑477.

Pszenżyto,

owies, słoma z mieszanki,
tel. kom. 607‑168‑196.
Nasiona

bobu, odmiana bizon,
tel. kom. 663‑474‑470.

Sprzedam

siano, okrągłę bele, tel.
kom. 691‑715‑486.

Sprzedam

wysłodki Toffi Plus, tel. kom.
696‑425‑214.

Kukurydzę

sprzedam, tel. kom. 606294‑284 wieczorem.
Słoma

w kostkach, tel. 606‑461‑989.

Pszenżyto,

żyto. Guźnia,
tel. kom. 503‑730‑843.

Sprzedam

słomę i łubin do siewu, tel.
kom. 693‑692‑539.

Słoma

w kostkach,tel. 606‑218‑403.

Pszenica

zimowa; siano w kostkach,
tel. kom. 508‑192‑016.

Owies,

możliwość transportu, tel. kom.
666‑737‑054.

Krowy

cielne, tel. kom. 728‑483‑476.

Sprzedam

młodego knurka, tel. kom.
668‑199‑261.
Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 691‑730‑169.

maszyny
Sprzedam

siewnik Amazone, 3m, tel.
kom. 604‑961‑560.
Sprzedaż

maszyn rolniczych z
zachodu, tel. (24) 277‑85‑77.
Sprzedaż

ciągników rolniczych, różne,
duży wybór, Biała k. Zgierza, tel. kom.
501‑363‑951.
Ursus-1204,

6-cylindrowy z napędem,
tel. kom. 602‑615‑126.
Wózek

widłowy GPW, udźwig 2t, tel.
kom. 602‑615‑126.
Rury

1,5”, opryskiwacz, kabina C-330,
tel. kom. 661‑025‑120.
Prasa

zwijająca Galignami pasowa,
szeroki podbierak, balot 120x120, 1998
rok, tel. kom. 607‑992‑213.
Prasa

zwijająca John Derre 590,
pasowa zmienno-komorowa 1999 rok,
szeroki podbierak, tel. kom. 889‑013‑143.
Ciągnik

T-25A z turem, tel. kom.
698‑179‑395.

Sprzedam

C-360 3P z ładowaczem
i sprzedam ładowacz C-360, tel. kom.
664‑759‑891.
Kultywator

z wałem strunowym, 2,10m,
pług-2, tel. kom. 517‑483‑041.
Rozrzutnik

2-osiowy lub zamienię
na rozrzutnik do remontu, tel. kom.
602‑522‑478.
Dwa

rozrzutniki Forschnitt po
odbudowie, tel. kom. 602‑522‑478.
Przyczepa

„Sanok” 4t, stan bdb., tel.
kom. 692‑146‑594.
Sprzedam

T-25 Władimirec, 1979 rok,
stan dobry, tel. kom. 781‑184‑601.
Prasa

Z-224, 1988 rok, 6.700 zł, tel.
kom. 663‑561‑245.
Ursus-902,

1983 rok, stan bdb,
dmuchawa do zboża, tel. kom.
693‑025‑952.
Traktor

T25, 1985 rok, tel. kom.
724‑135‑492.
Ciągnik

Ursus 3512, 1995 rok, tel. kom.
691-166‑943 po 17:00.

Agregaty

uprawowe, opryskiwacze,
kabiny ciągnikowe, kosiarki rotacyjne,
kultywatory, brony talerzowe, gałęziary,
pługi, tury, żmijki, karuzele, rozrzutniki,
tel. kom. 608‑684‑292.

Kombajn

Anna, stan dobry, 6.000 zł,
tel. (46) 838‑98‑66.

Beczka

do ślęzy sadowniczej - nowa,
tel. kom. 506‑188‑515.

Prasa

kostkująca Sipma,
przetrząsaczo-zgrabiarka 7, tel. kom. 693691-817, 667‑897‑839.

Ślęza

sadownicza duży kosz, tel. kom.
506‑188‑515.

MF
 255 z turem, C360 10.500 zł,
C330 11.500 zł, tel. kom. 667‑491‑487.

Śrutownik

walcowy, tel. 509‑112‑148.

Termit

sadowniczy nowy, tel. kom.
506‑188‑515.

Rozsiewacz

Kos, do remontu, tel. kom.
697‑886‑022.

Przenżyto,

tel. kom. 691‑235‑046.

Jałówkę

tanio, termin 20 styczeń,
tel. (46) 838‑76‑81 po 21.00.

Owies,

sianokiszonka, kopaczka
elewatorowa, tel. kom. 510‑514‑012.

Sprzedam

prosiaki, tel. (46) 838-38-24,
tel. kom. 605‑599‑747.

Naprawa

pomp, rozdzielaczy do
opryskiwaczy sadowniczych i polowych,
tel. kom. 506‑188‑515.

Ładowacz

czeski, tel. 505‑243‑493.

Sprzedam

sianokiszonkę w balotach,
tel. kom. 604‑178‑976.

Sprzedam

loszkę wysokoprośną
i kozę, tel. kom. 505‑206‑968.

Wywrotka

4t, 1989 rok, silosy
cementowe, tel. kom. 607‑317‑128.

Sprzedam

agregat podorywkowy,
ścierniskowy 3m, tel. kom. 608‑591‑942.

Zboże:

pszenżyto, owies, tel. kom.
602‑771‑728.

Sprzedam

krowę, tel. 601‑328‑131.

Zboże:

jęczmień, tel. (24) 277-47‑93
wieczorem.

Kombajn

Bolko Z-643 1995 rok,
dwukółka ciągnikowa, tel. kom.
608‑220‑222.

Jałówka

do zacielenia 17-miesięczna,
tel. kom. 661‑610‑153.

Dwukółka,

skrzynki na owoce,
kultywator, palety,
tel. kom. 665‑464‑794.

Sprzedam

pszenicę, żyto,
tel. (46) 838‑78‑46.

Burty

do przyczep 6-tonowych D-50,
wysokość 0,8m, tel. kom. 605‑629‑839.

Sprzedam

prosiaki, tel. 602‑481‑146.

Beczki

asenizacyjne 4000l, 6500l,
ciągnik Massey Ferguson 565, Fendt
108, wycinak do kiszonek, tel. kom.
502‑240‑358.

Słoma

żytnia w belach okrągłych
i sianokiszonka w belach, tel. kom.
721‑021‑177.

Cielaki,

tel. kom. 602‑314‑866.

Sprzedam

rozrzutnik dwuosiowy, stan
bdb, tel. kom. 665‑528‑516.

Przetrząsacz

karuzelowy, tel. kom.
691‑534‑457.

JaŁówkę

cielną, krowę, tel. kom.
609‑310‑713.

Pług

obrotowy 3 Lemken Opal 120,
prasa pasowa John Deere 580, tel. kom.
667‑459‑967.

Rozrzutnik

2-osiowy z nadstawkami
do kukurydzy; przetrząsaczo-zgrabiarka
„7-ka”, tel. kom. 661‑937‑429.

Jałówka

na ocieleniu. Karsznice Małe
10, tel. kom. 725‑695‑562.

Rozrzutnik

dwuosiowy, tel. kom.
514‑545‑580.

Owies

i lej do nawozu, tel. kom.
600‑696‑318.
Pszenica

5t, tel. (46) 839‑13‑27 po
20.00.

Sprzedam

prosiaki, tel. 790‑534‑871.

Sprzedam

prosięta, tel. 519‑122‑521.
Sprzedam

krowę, tel. (46) 838‑90‑41.

Łuskarka

do bobu, tel. 698‑350‑900.

Rozrzutnik

obornika, stan dobry, 3.200
zł, tel. kom. 880‑090‑717.

Sprzedam

siano, tel. (46) 861‑12‑92.

Jałówka

wysokocielna, tel. kom.
880‑555‑740.

Same

Silver 100.6 z ładowaczem
czołowym, 1996 rok, tel. (024) 285‑51‑96.

Ziemniak

jadalny Tajfun, tel. kom.
600‑323‑947.

Zboża

jare, sadzeniaki ziemniaka,
trawy, kukurydzę oferuje: Firma
Nasienna „Granum” Sp.j. Łowicz, ul.
Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.

Przyczepa

samozbierająca do
sianokiszonek Deutz-Fahr F-550, tandem
33 noże docinające; prasa kostkująca
Sipma Z-224 I-y właściciel, tel. kom.
605‑099‑949.

Sprzedam

buraczek, tel. kom.
723‑461‑250.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 665‑290‑859.

Ładowacz

czołowy do Zetora: 7540;
10540, tel. (24) 285‑51‑96.

Prasa

Z-224/1, stan bdb. 11.000 zł, tel.
kom. 888‑822‑173.

Siano

w kostkach, Arkadia 49,
tel. (46) 838‑59‑58.

Sprzedam

kapustę i żyto, tel. kom.
889‑148‑759.

Owies,

tel. kom. 783‑482‑692.

Ursus

5314, 1996 rok, idealny, tel. kom.
607‑813‑558.

Pszenżyto,

tel. kom. 504‑047‑563.

Siano

w kostkach, tel. (46) 838‑91‑91.

Sprzedam

baloty sianokiszonki, siano
w dużych belach, pszenżyto i żyto, tel.
kom. 605‑094‑174.

Przyczepa

zbierająca, beczka
asenizacyjna 3000L, kosiarka rotacyjna
stan bdb., tel. kom. 880‑565‑192.

Ogórki

kwaszone na przecier, tel. kom.
504‑047‑563.

Owies,

siano, okolice Głowna, tel. kom.
606‑343‑033.

Słoma

kostki, Boczki, tel. 696‑441‑178.

Sadzeniaki

Vineta, tel. 693‑552‑235.

Słoma

i siano w belach, tel. kom.
880‑500‑224.

Sprzedam

siano w kostkach, tel. kom.
511‑305‑217.

Owies,

słoma z mieszanki w balotach
ze stodoły. Maurzyce, tel. 695‑855‑170.

Ziemniaki,

piec c.o. nowy, tel. kom.
693‑574‑400.

Owies,

tel. kom. 504‑383‑485.

Sprzedam

ziemniaki Irga, tel. kom.
669‑775‑344.

Pszenżyto,

tel. kom. 602‑522‑478.
Tanio

siano luzem, tel. 693‑944‑055.
Sprzedam

bober, tel. 696‑356‑496.

Siano

w kostkach, w balotach,
sianokiszonka w balotach. Łowicz, tel.
kom. 608‑659‑507.
Kukurydza,

tel. kom. 723‑482‑437.
Siano

I pokos w kostkach, tel. kom.
505‑928‑735.
Sprzedam

pszenżyto oraz owies, tel.
kom. 605‑120‑638.
Siano

w kostkach, tel. (46) 837‑27‑05
po 17-ej.

Sprzedam

siano, małe kostki,
tel. (46) 838‑83‑53.

Siano,

tel. (46) 830‑39‑29.

Mieszanka

zbożowa ok. 10t, tel. kom.
693‑752‑498.
Mieszanka,

tel. kom. 511‑434‑045.
Lucerna

z trawą, małe kostki, tel. kom.
663‑252‑501.
Sadzonki

porzeczki czarnej odmiany
Ben Alder; kolby od brukseli, tel. kom.
609‑760‑072.

Sprzedam

jałówkę na ocieleniu, tel.
kom. 515‑731‑974.
Krowa

na wycieleniu,
tel. (24) 277‑95‑47.

Łubin:

słodki żółty, niebieski,
tel. kom. 662‑273‑215.

Jałówka

wysokocielna, wycielenie
początek lutego, tel. kom. 606‑901‑931.

Siano

w kostkach, tel. 601‑181‑642.

Sprzedam

króliki, tel. kom.
791‑020‑669.

Sianokiszonka;

siano w balotach, tel.
kom. 600‑730‑218.

Pszenżyto

i pszenicę sprzedam, tel.
kom. 606‑901‑931.

Sprzedam

pszenicę, saradelę, tel. kom.
519‑122‑521.

Irga

ziemniaki drobne, 3,5 do 5 cm, I
rok po odnowie, tel. kom. 606‑901‑931.

Pszenżyto

z żytem, pszenica, tel. kom.
607‑584‑399.

Sprzedam

3t żyta, Zabostów Duży,
tel. (46) 837‑06‑08.

Sprzedam

zboże, tel. (24) 277‑95‑94.

Ziemniaki

odpadowe, tel. kom.
604‑251‑385.

Sprzedam

żyto, zbiór 2009, 85 zł, tel.
kom. 501‑104‑739.

Sprzedam

siano belkowane, kostka,
tel. kom. 608‑721‑730.

Groch

paszowy, tel. kom. 726‑255‑866.

Sprzedam

jałówkę Jersey, tel. kom.
889‑842‑609.
Sprzedam

jałówkę wysokocielną,
tel. (42) 671‑46‑00.
Sprzedam

jałówkę na samym
wycieleniu, tel. (46) 839-68-47, tel. kom.
782‑787‑279.
Jałówka

na wycieleniu, tel. kom.
604‑943‑589.
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Gminna Spółdzielnia „SCH”
w Kocierzewie
dokona sprzedaży wolnej

 POJAZD WOLNOBIEŻNY
Ostrówek C-360, 1979 rok,
za cenę 10 tys. zł

HURTOWNIA
KOSMO-TAR

ARMII KRAJOWEJ 51

SPRZEDAŻ:

 SAMOCHÓD FIAT DOBLO
disel, 2001 rok, za cenę 11 tys. zł

ekogroszek luz-workowany,
materiały budowlane,
węgiel.

Nr kontaktowy 693-398-510
(46) 838-48-67

Tel. 46 837-39-83
664-920-342

USŁUGI

remontowo
-budowlane

tel. 728-949-762
 budowa domów
 tynki tradycyjne i kwarcowe
 ocieplenia i elewacje
 prace dekarskie

faktury VAT

Sprzedam

Zetora 7711, tel. kom.
665‑220‑406.
Rotacyjna

Czeska, ładowacz tył
łamany na siłowniku, koła 20” na 750
przyczepa, tel. kom. 723‑461‑264.
Sprzedam

przyczepę Autosan D-732,
w oryginale, niska, wywrot na dwie
strony, tel. kom. 605‑575‑848.

Pług

obracany 3-skibowy, duże
odkładnice, tel. kom. 692‑287‑672.
Rozrzutnik

1-osiowy, przyczepaplatforma, obsypnik „3”,
tel. (46) 837‑27‑05 po 17-ej.
Wybierak

kiszonek, tel. kom.
501‑104‑739.

Gruber

2,2 m niemiecki z wałkami, tel.
kom. 794‑301‑799.

Pług

4 skibowy, zabezpieczenia
śrubowe, tel. kom. 604‑698‑335.

C360

w dobrym stanie bez
papierów, możliwość z turem, tel. kom.
502‑600‑089.

Ciągnik

rolniczy C-360, tel. kom.
604‑267‑833.

Kombajn

zbożowy, heder 2,7m,
kabina, sieczkarnia, stan bdb,
gniotownik do zboża,
tel. kom. 600‑369‑623.
Prasa

rolująca Claas Rolland-46, tel.
kom. 726‑263‑487.
Rozrzutnik

obornika Forschritt po
odbudowie, tel. kom. 693‑830‑160.

Sprzedam

ciągnik T-25, kopaczka, tel.
kom. 606‑223‑059.
Sprzedam

betoniarkę 150, ciągnik
Sam z pługiem do odśnieżania,
tel. kom. 601‑977‑755.
Przyczepę

do przewozu koni, wycinaki
do kiszonek, agregat uprawowo-siewny,
pług 3 i 4 skibowy obrotowy, dmuchawę
do zboża, tel. kom. 509‑293‑050.
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Zgrabiarkę

do siana, suszarnię do
kukurydzy, śrutownik bijakowy, tel. kom.
509‑293‑050.
Sprzedam

Białoruś 1983 rok, stan
bdb, tel. kom. 602‑573‑134.
Prasa

Claas, 1994 rok, siewnik
Amazone 2,5m, zbiornik na mleko 350l,
tel. kom. 792‑044‑525.
Rozrzutnik

obornika 2 osiowy
Czarna Białostocka, stan bdb, tel. kom.
698‑536‑386.
Pług

2 skibowy, kultywator mały, wagę
towarową, tel. kom. 606‑954‑790.
Rozrzutnik

tandem 6t Piast
RW3, siewnik poznaniak, tel. kom.
693‑555‑430.
Przetrząsacz

do siana 5, tel. kom.
505‑547‑998.
Pług

4x35, sadzarka, kosiarka
rotacyjna, przyczepa 4,5t, prasa
Warfama, tel. kom. 601‑342‑498.
Ciągnik

Ursus C330M w bardzo
dobrym stanie, tel. kom. 665‑174‑758.
Ciągnik

C360, tel. kom. 792‑572‑324.

Dojarka

konwiowa,
tel. kom. 880‑500‑224.
C360

lub C360 3P, agregat szerokość
210, tel. kom. 668‑831‑059.
Ursus

3512, 1996 rok, Belarus,
1989 rok, kombajn Bolko, 1990 rok,
przyczepa D-47, wywrotka, 4,5t,
kosiarka rotacyjna, 2008 rok, chwytak
do balotów hydrauliczny, tel. kom.
781‑218‑389.
Tur
 3 do C-360, przyczepa Meprozet,
4,5t, wywrotka, cyklop i kombajn
zbożowy, tel. kom. 600‑820‑374.
Maszt

widlaka +części do
widlaka akumulatorowego, tel. kom.
669‑046‑694.
Widlak

akumulatorowy lub GPW,
tel. kom. 785‑405‑552.
Przyczepa

D35 wywrotka,
zarejestrowana, 3,5 t, tel. kom.
664‑723‑996.
Sprzedam

ciągnik rolniczy Case
1594, rok 1985, silnik o mocy 100KM.
Cena do uzgodnienia, tel. kom.
606‑637‑679.

tel. kom.
Opryskiwacz,

508‑678‑424.

Rozrzutnik

obornika 1-osiowy, 3,5t
w dobrym stanie, I właściciel,
tel. (46) 838-71-06, tel. kom. 607‑532‑678.

Rozrzutnik

Tandem, Polski, 10t, 2001
rok, siewka nawozowa KOS, tel. kom.
660‑181‑710.

Sprzedam

prasę zmienno-komorową
John Deere 550-odrzutnik bel, tel. kom.
698‑371‑521.

Ursus

C360, 1987 rok, tel. kom.
508‑985‑884.

Rozrzutnik,

ciągnik, pług 2-skibowy,
tel. kom. 501‑835‑258.

Brony

polowe 3, sieczkarnię
jednorzędową Pottinger-Mex II, tel. kom.
662‑089‑395.

Tur
 do C-360, schładzalnik do mleka
250L stan dobry, tel. kom. 667‑373‑504.

Ladę

chłodniczą, śrutownik Bąk, tel.
kom. 663‑650‑270.

Ciągnik

T28 przerobiony na C-330
zarejestrowany, opłacony, tel. kom.
604‑159‑268.

Rozsiewacz

Piast RCW do wapna
i nawozów, hydrauliczny, tel. kom.
600‑623‑430.

Rozrzutnik

obornika 1 osiowy, stan
bardzo dobry, tel. (46) 874‑52‑26.

Opryskiwacz

Pilmet, 2000l, lance
18m, hydraulicznie podnoszone,
sprawny technicznie, 4.500 zł, tel. kom.
600‑623‑430.
Sprzedam

schładzalnik do mleka,
420l, tel. kom. 726‑030‑866.
Opryskiwacz

Termit 300l, 10m z
atestem, tel. kom. 889‑971‑723.
Pronar

MTZ-82 TS, 1998 rok, 1950
mth, z ładowaczem Quick 640, tel. kom.
889‑971‑723.

Przyczepa

sztywna 3,5 t, tel. kom.
606‑343‑033.
Sieczkarnia

do słomy, wialnia, kosiarka
konna, kultywator, maszyna do cebuli,
tel. kom. 662‑260‑322.
Prasa

Sipma Z-224 1984 rok; pług
„grudziądzki” 2+1, tel. kom. 603‑993‑039.
Pług

2+1, rozsiewacz „Kos”
po 400 zł, beczka 600l 100 zł,
tel. kom. 697‑106‑288.
Prasa

Z-224/1, tel. kom. 662‑106‑947.

Sadzarka

do ziemniaków Czeska,
sortownik, pompa do szamba, silnik 11
kW, tel. kom. 889‑971‑723.

Bizon

56 90R, prasa Class-46,
osobno urządzenie do siatki i rozrzutnik
3,5t, tel. kom. 607‑168‑196.

Ciągnik

C-360, 1980 rok, tel. kom.
721‑147‑354.

Sprzedam

kabinę Ursus C-360,
tel. kom. 500‑204‑628.

Cyklop,

tel. kom. 606‑571‑566.

Przyczepa

wywrotka HL 6t, stan
idealny, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

2-letni agregat uprawowy,
szerokość 2,10m, tel. kom. 668‑355‑034.

Fendt

- 510, 1998 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Deutz

Fahr Agro Plus-85, 4x4,
przedni Tuz i Wom, 1999 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Głowica

kompletna do silnika
Leyland do kombajnu Bizon, tel. kom.
787‑696‑641.

Wycinak

Fella SD-100, podwójny
nóż, winda, idealny do C-360, tel.
kom. 604‑948‑641.

zwierzęta

Landini

Globus-70, 4x4, z Turem, 1999
rok, tel. kom. 692‑601‑689.

Fergusson-3060

z Turem, siewnik
do kukurydzy, tel. kom. 699‑920‑781.

kupno

Sprzedam

żmijkę do zboża
i przyczekę do ciągnika na resorach,
tel. kom. 693‑036‑673.

Zetor-3321,

1999 rok, tel. kom.
501‑850‑017.

Prasa

Sipma Z-224/1, Sipma
Z-279/1, Farma II, beczka
asenizacyjna 3000l, tel. kom.
604‑213‑682.

Beczkowozy,

5000l, kultywator,
szerokość 3m, rozrzutnik, Orkan 2A, tel.
kom. 693‑256‑015.
Sprzedam

prasę zwijającą
Warfama i prasę kostkującą Sipma,
agregat Gruber i słoneczko do siana 5,
tel. kom. 693‑552‑221.
Sprzedam

komplet wspomagania
kierownicy do ciągników Ursus
C-330, C-360, T25, tel. kom.
692‑335‑998.
Przyczepa

wywrotka 6t czarna
białostocka, 2000 rok, 3-stronny
wywrot, tel. kom. 608‑128‑670.
Beczka

asenizacyjna 2300l
Meprozet, stan bdb., tel. kom.
608‑128‑670.
Tury

nowe na linkę lub hydrauliczne
II i III sekcyjne do C-330, 360,
T-25, MF-255, 3512 i 2812,
tel. kom. 608‑128‑670.
Przyczepa

Pronar 3,5t, 2009 rok
1-osiowa, FVAT, tel. kom.
608‑128‑670.
Władimirec

T-25, 1981 rok, tanio,
tel. kom. 608‑128‑670.
Agregat

uprawowy 2m, pług
3-skibowy, ładowacz Trol, rozrzutnik
obornika Tandem, 6,5t, tel. kom.
504‑335‑941.
Wybierak

na jeden nóż, rozrzutnik
2-osiowy, prasa kostkująca Z-224/1, tel.
kom. 600‑361‑148.

Sprzedam

ciągnik Fenat-310 z Turem,
1990 rok, 4x4, C-360 3P z Ture, Cyklop
i sadzarka do ziemniaków, tel. kom.
605‑094‑174.

Obsypnik

kopcy Wulkan,
tel. kom. 727‑616‑195.
Agregat

prądotwórczy ciągnikowy,
tel. kom. 727‑616‑195.
Rozdrabniacz

sadowniczy Węgierski,
3m, tel. kom. 697‑714‑837.
Glebogryzarka,

kultywator, tel. kom.
697‑714‑837.

Brona

talerzowa, szerokość
2,80m, stan bdb, żmijka do zboża
9m, duża wydajność, stan bdb,
tel. kom. 609‑514‑291.
Zetor-7341,

7340, 6341, stan bdb,
tel. kom. 609‑514‑291.
Sprzedam

kosiarki sadownicze
od 1.6m do 2,5m szerokości
roboczej oraz opryskiwacze
sadownicze 400 i 1000l., tel. kom.
790‑855‑390.
Sprzedam

ciągnik rolniczy
Belarus 820 z turem stan idealny
jak nowy
400 MTG rok 2008, tur 2009r,
tel. kom. 609‑855‑356.

inne

Basen

na mleko 250l, kwota
mleczna 7160 kg, dojarka,
tel. kom. 887‑447‑290.

Sprzedam

kombajny: Bizon i Bolko,
tel. (46) 861‑12‑92.
Sprzedam

ciągnik 3512,
tel. (46) 861‑12‑92.
Sprzedam

ciągnik 1614,
tel. (46) 861‑12‑92.
Sprzedam

ciągnik 1201,
tel. (46) 861‑12‑92.

Kombajn

zbożowy Class Dominator
80 1986 rok; pług Rabewerk
zabezpieczenie sprężynowe 3-skibowy
obracany, tel. kom. 607‑545‑603.
Opryskiwacz

1000m belki 10m
szerokości zaczepiany, tel. kom.
693‑752‑498.

Kwota

mleczna 5.900 kg, tel. kom.
796‑630‑796.
Oddam

drzewo z sadu za wycięcie,
tel. kom. 698‑857‑080.
Kwota

mleczna 27.000 kg, tel. kom.
726‑263‑487.
Sprzedam

kwotę mleczną 19500
kg, tel. kom. 697‑886‑022.
kwotę mleczną
Sprzedam

10.000 kg. Bąków Górny, tel. kom.
502‑155‑162.
Sprzedam

kwotę mleczną 20 tys.
kilogramów, tel. kom. 723-762-135,
781‑600‑446.
Kwota

mleczna, tel. kom.
880‑565‑192.
Sprzedam

kwotę mleczną 9645 kg,
tel. (46) 838‑59‑17.
Koryta

kamionkowe, tel. kom.
501‑104‑739.

Śrutownik

bijakowy z silnikiem,
oddzielnie, tel. kom. 609‑760‑072.

Kwota

mleczna 16.000
kg, basen 550l, tel. kom.
604‑943‑589.

Sprzedam

rozrzutnik 1-osiowy
lub zamienię na inną maszynę rolniczą,
tel. kom. 502‑843‑766.

Sprzedam

kwotę mleczną, tel. kom.
512‑181‑380.

Prasa

rolująca Deutz Fahr z rotorem,
1997 rok, wiązanie, siatka, sznurek,
szeroki podbierak, szerokie opony,
belota 120x150, stan bdb.,
tel. kom. 694‑918‑190.

Sprzedam

kwotę mleczną 8826 kg,
tanio, tel. kom. 880‑500‑224.

Rozrzutnik

1-oś, kultywator, rozsiewacz
nawozów, tel. (46) 874‑72‑36 po 17.00.

Prasa

zwijająca RP200 rotor, noże,
siatka, sznurek, szeroki podbieracz, tel.
kom. 692‑601‑689.

Przedni

podnośnik Tuz do
Zetora, od 50 do 80 KM, tel. kom.
692‑601‑689.

Siewnik

2,70m, 1982 rok, stan dobry,
ciągnik rolniczy Forschnitt-323A,
1989 rok, tel. kom. 698‑417‑557.

Sprzedam

kwotę mleczną 6.735,
tel. (46) 838‑47‑57.

Kombajn

John Deere-1075,
1984 rok, Bizon Z-56, 1986 rok,
tel. kom. 604‑178‑976.

Maszt

bel do ciągnika i silnik C-360,
tel. kom. 600‑820‑374.
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Sprzedam

prasę kostkującą Sipma
Z-224/1, tel. kom. 724‑095‑651.

Sprzedam

rozrzutnik Tandem,
tel. kom. 603‑945‑983.

Trzy

konie: 6-letni, 3-letni,
6-miesięczny, tel. kom. 791‑759‑507.
Sprzedam

suczkę yorka, 8-tygodni,
miniaturkę, tel. kom. 602‑777‑795.
Husky

suczka 7-tygodniowa, tel. kom.
791‑391‑260.
Owczarek

niemiecki dlugowłosy,
suczka 2 miesiące, tel. kom.
601‑286‑499.
Sprzedam

suczkę owczarka
niemieckiego, 4-miesięczną,
tel. kom. 669‑394‑419.
Oddam

bernardynkę sukę, tel. kom.
604‑156‑020.
Bernardyny,

tel. kom. 790‑534‑871.
Chihuahua

szczenięta, tel. kom.
662‑093‑975.

Sznaucer

olbrzym, szczeniaki,
tel. kom. 669‑275‑347.

Rozsiewacz

do nawozów Amazone,
600 kg, „Brzeg” 1000 kg, 1995 rok,
tel. kom. 698‑417‑557.

Kosiaraka

rotacyjna listwowa, podajnik
do belek na tył, tel. kom. 606‑491‑520.

Sprzedam

konia Huculskiegoi kucyka
Szetlanckiego, tel. kom. 500‑034‑625.

Owczarki

niemiecki w różnym
wieku, wyprzedaż, tel. kom.
880‑689‑422.

Włóka

polowa 5,5m hydraulicznie
rozkładana, tel. kom. 698‑417‑557.

Dojarka

przewodowa Delawal,
2003 rok, 3 aparaty udojowe
„Migmaster” i zbiornik 1400l,
tel. kom. 698‑417‑557.

Sprzedam

owczarki niemieckie,
tel. kom. 721‑578‑007.

Sprzedam

kocięta perskie, tel. kom.
518‑189‑820.

Kosiarka

rotacyjna, kultywator,
siewka, lej, brony, waga tonowa do
żywca, pług 2-skibowy i 4-skibowy,
przegrabiarka 7, prasa okrągłą,
tel. (46) 831-61-09, tel. kom.
606‑769‑925.

Prasa

zwijająca Warfama 2004 rok,
ciągnik C-330 1974 rok, rozrzutnik
obornika Tandem 6t, chwytarka
do balotów, ciągnik Lamborghini
1050 2004 rok, tel. kom. 500‑803‑757.

Sprzedam

ogierka 9-miesięcznego
ciemnogniady, tel. kom. 669‑250‑881.

Wóz

asenizacyjny,
tel. (42) 719‑56‑23.
Obornik

bydlęcy, sprzedam
lub wymienię na siano, tel. kom.
507‑962‑529.

Rozrzutnik

obornika Forshnit 10t,
tel. kom. 698‑417‑557.

Klacz

5-lat, źrebna, obszągana
ze źróbką 9-miesięcy, tel. kom.
726‑716‑042.

Sprzedam

bażanty złociste i
bananowe, tel. (46) 837‑10‑19.

Pług

6-skibowy obrotowy,
podorywkowy, tel. kom. 698‑417‑557.

Fendt

108 SL Turbomatic 1983 rok
87 KM 4x4, tel. kom. 728‑890‑565.

Uroczy

prezent -szczeniaki Shih-tzu,
kochane, przytulaśne, zdrowe, tel. kom.
794‑900‑440.

Sprzedam

kwotę mleczną 10.000
kg, tel. kom. 693‑538‑188.

Wał

strunowy, szerokość 2,1m, tel.
kom. 723‑454‑493.

Ciągnik

rolniczy Forschnitt-323A,
1989 rok, tel. kom. 698‑417‑557.

Szczenięta

bernardyna,
tel. kom. 785‑641‑210.

Sprzedam

kucyki oraz bryczkę
dla kucy, tel. (42) 719-49-79,
tel. kom. 607‑992‑191.

Likwidacja

gospodarstwa sprzedaż
maszyn, tel. kom. 506‑115‑015.

Kombajn

ziemniaczany Anna,
przyczepa zbierająca, czyszczarka do
cebuli, tel. kom. 785‑543‑614.

Uprząż

konna do bryczki
(posorki, kantar), stan bdb.,
tel. kom. 510‑793‑610.

Kwota

mleczna 13.301kg, tel. kom.
667‑373‑504.

Sieczkarnia

do kiszonek Mars, 1994
rok i przetrząsaczo-zgrabiarka Mesco,
tel. kom. 698‑417‑557.

Rozrzutnik

obornika Tandem,
ładowacz 6t Warfama 2003 rok,
tel. kom. 602‑577‑190.

Yorki

sprzedam, tel. kom.
600‑268‑506.

Sprzedam

silnik 3P, tel. kom.
668‑478‑617.

Sadzarka

4-rzędowa warzywnicza,
tel. kom. 697‑714‑837.

Prasa

Z-224/1 Sipma, tel. kom.
692‑601‑689.

Sprzedam

kucyka szetlanckiego ogierek, tel. kom. 608‑649‑174.

Owczarki

niemieckie 3-miesięczne
suczki i dwie 8-miesięczne, krótkowłose,
tel. (46) 839‑67‑81.

Obornik,

tel. kom. 791‑759‑507.

Sprzedam

pług 2 i 3-skibowy
Grudziądzki, agregat uprawowy, ciągnik
C-360, 1980 rok i kombajn zbożowy
Bizon ZO-56, 1981 rok, tel. kom.
783‑668‑532.

Haski

szczeniaki, tel. kom.
692‑522‑467.

Kwota

mleczna 10.000; basen 520l,
tel. kom. 600‑321‑842.

Kultywator

„14-stka”, tel. kom.
785‑610‑771.

Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, T-25, T-25 Władimirec
- 50% ceny nowych, tel. kom.
502‑939‑200.

Sprzedam

szczenięta owczarka
niemieckiego, tel. kom. 604‑613‑207.

Prasa

Z-224/1, 1998 rok, tel. kom.
724‑734‑247.

Przyczepę

wyrotkę D-47, tel. kom.
697‑714‑837.

Przyczepa

wywrotka HL, 8t, do małego
remontu, tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

szczeniaki bernardyna,
tel. kom. 513‑159‑648.

Szczenięta

wyżły szorstkowłose,
3-miesięczne, tel. kom. 608‑637‑060.

Sprzedam

wialnię, mieszankę
zbożową, tel. (46) 838‑40‑77.

Prasa

kostkująca Sipma Z-224, 7.300
zł, stan bdb, tel. (46) 861‑17‑32.

Reproduktorzy

i szczenięta: york,
west, maltańczyk, mops, buldog
angielski, beagle, golden, chihuahua,
tel. kom. 662‑093‑975.

Zbiornik

na mleko 260 l, kwotę
mleczną, tel. kom. 728‑483‑476.

Prasa

zwijająca zmiennokomorowa,
tel. kom. 888‑895‑150.

Siewnik

kukurydziany Pneumasen,
tel. kom. 697‑714‑837.

sprzedaż

Sprzedam

Orkan Tarub, tel. kom.
601‑390‑574.

Kwotę

mleczną 5839 kg, tel. kom.
695‑922‑891.

New

Holland TL100, 4x4, 2001 rok,
z turem, tel. kom. 692‑601‑689.

Kupię

kozy, tel. kom. 513‑159‑648.

Szczeniaki

rasy Pitbull sprzedam,
tel. kom. 723‑529‑466.

C-330

1981 rok, I właściciel,
stan bdb., tel. kom. 888‑895‑150.

Pług

Kverneland zagonowy
i obrotowy, tanio, tel. kom.
601‑272‑521.
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Łubianki

85 gr, tel. kom. 604‑696‑094.

Sprzedam

zgrabiarkę Deutz Fahr,
szerokość 3m, tel. kom. 507‑324‑171.

Siewnik

do kukurydzy 4-rzędowy
z podsiewaczem, tel. kom. 607‑545‑603.

Przetrząsarka

Deutz-Fahr, tel. kom.
511‑345‑546.

REKLAMA

Sprzedam

ciągnik Escort-335, 2002
rok, tel. kom. 468‑131‑513.

Orkan,

tel. kom. 727‑616‑195.

Zetor

6340 4x4 1998 rok,
tel. kom. 608‑420‑169.

Fendt-312,

1998 rok, 4x4, Valtra A-85
z Turem Quick, 2006 rok, tel. kom.
608‑420‑169.

Basen

330l i dojarka bezprzewodowa,
tel. kom. 721‑021‑177.

Opony

16.9-34 60% bieżnika,
tel. kom. 692‑365‑635.

Rozrzutnik

8 ton, tel. kom.
511‑345‑546.

Siewnik

„poznaniak” 1983 rok; pług
podorywkowy 5-skibowy, tel. kom.
603‑592‑345.

C-360/3P

w bardzo dobrym stanie,
z kabiną, nowe opony i akumulatory,
tel. kom. 602‑771‑728.

Sadzarka

2 rzędowa,
tel. kom. 727‑616‑195.

Cyklop,

siewnik zbożowy, głębosz,
zgrabiarka, przetrząsarka -zachodnie,
tel. kom. 601‑272‑521.

Rozrzutnik

obornika, 2-osiowy, 1995
rok, na resorach, tel. kom. 692‑601‑689.

Przyczepa

3,5t ciągnikowa,
tel. (46) 838-70-78, tel. kom.
500‑582‑269.

Siewnik

do cebuli i warzyw,
tel. (24) 277-93-89, tel. kom. 504‑517‑015.

Fendt

- 512, 1998 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Przyczepa

3-tonówka sztywna,
dwukółka, cyklop 1996 rok, tel. kom.
605‑684‑574.

Zetor-6340,

Tur, 2006 rok,
tel. kom. 516‑174‑101.

Ursus

C-360 3P, 1988 rok,
tel. kom. 607‑385‑462.

Ciągnik

Renault 1994 rok, tel. kom.
511‑345‑546.

Ursus-4514,

4x4, 1996 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
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Obornik

gęsi, tel. kom.
512‑476‑760.
Sprzedam

obornik bydlęcy, tel.
kom. 888‑283‑376.
Kwota

mleczna 6.900 kg,
tel. (46) 838‑85‑82.
Karmniki

Tubomaty, 5 sztuk, tel.
kom. 508‑363‑954.
Basen

1200l (z odzyskiem ciepła),
kwota mleczna 62000 kg, tel. kom.
601‑615‑639.
Kwota

mleczna 10500 kg, tel. kom.
724‑320‑359.
Obornik

koński sprzedam lub
zamienię na słomę; Stadnina Koni
Gozdów, tel. kom. 695‑556‑511.

Shih-tzu,

5-miesięczne, tel. kom.
784‑748‑288.
Sprzedam

klacz małopolską, 19 lat,
2.500 zł, tel. kom. 695‑248‑808.
Klacz

4-letnia, źrebna,
tel. kom. 608‑103‑453.
Yorki

miniaturki, 100% oryginał,
tanio, tel. kom. 662‑273‑215.
York

suczka sprzedam,
tel. kom. 509‑299‑676.
Kot
 Perski, czarny,
tel. kom. 662‑470‑623.
Owczarek

niemiecki, 1-roczny,
tel. kom. 691‑090‑215.
Owczarek

niemiecki krótkowłosy
6-miesięczny, mocnej budowy,
tel. kom. 783‑588‑217.
Chihuahua

szczenięta z rodowodem,
tel. kom. 600‑915‑738.

Sprzedam

kurzak, tel. kom.
509-837‑566 po 18.00.

Oddam

szczeniaki po suce boksera,
tel. kom. 502‑260‑459.

Zetor-7211,

1989 rok, rozrzutnik
1-osiowy, tel. kom. 501‑389‑031.

rolnicze - usługi

inne

Sprzedam

prasę kostkującą SIPMA
oraz basen na mleko 950L, tel. kom.
693‑691‑817.

Wykonuję

kosiarki sadownicze,
tel. (046) 832-14-57, tel. kom.
513‑666‑808.

C-330/M

1991 rok; kombajn
ziemniaczany 1996 rok, tel. kom.
880‑164‑238.

Transport

ciągników, maszyn
i urządzeń rolniczych, budowlanych,
tel. kom. 609‑135‑502.

Sprzedam

C-360, tel. kom.
608‑600‑809.

Naprawa

i remonty ciagników,
tel. kom. 665‑630‑414.

Sprzedam

rozsiewacz do nawozu
600 kg Amazone, tel. (24) 277‑84‑99.

Krycie

Hasky, tel. kom. 605‑680‑709.
Reproduktor

owczarek niemiecki,
długowłosy, tel. kom. 880‑689‑422.
Płacę

50 zł/m-c: opieka kotem,
tel. kom. 662‑204‑810.
Hotel

dla psów odda do adopcji
pieski po sterylizacji, tel. kom.
796‑701‑212.

30

20 stycznia 2011

nr 3

www.lowiczanin.info

Informacje
 INFORMATOR ŁOWICKI
informacje
Informacja PKP  (ogólnokrajowa)
2219436
Informacja PKS (całodobowa)
46837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp 118-912
Rozmowy międzynarodowe tp –
zamawianie 9051
Naprawa telefonów – błękitna linia tp
9393
Biuro zleceń tp 9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi 9287

telefony
Taxi osobowe: 837-34-01; 46-191-91;
46-837-35-28; 46-830-05-00; 603-06-18-18;
794-013-013; 606-486-555
Powiatowy Urząd Pracy: 46-837-04-20;
46-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej: 46-830-91-06,
46-830-91-11
Urząd Miejski: Sekretariat 46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator 606-605-494, 692-888-144,
46 830-91-45
Urząd Skarbowy: centrala 46-837-4358, 46-837-32-38, sekretariat 46-837-80-28
ZUS 46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” Łowicz, ul. św. Floriana 7, 
tel. 46-837-66-92,  czynny codziennie 
(oprócz sobót) w godz. 16.00 – 20.00.
Gminna Grupa Abstynencka 
w Bielawach – spotkania w czwartki 
w godz. 10.00-11.00. Po informacje można
dzwonić w czwartek do UG w Bielawach 
w godz. 8.00-10.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie (siedziba, Stowarzyszenie
„Nadzieja” ul. Podrzeczna 3a, tel. 46-83003-63, czynny: w godz. 16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia „Przeminęło z wiatrem”
(problem przemocy) w Domaniewicach,
czynny: pt. 16.00-18.00, tel. 46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Nie ma mocnych” w Zdunach (siedziba
GOK)  – czw. godz. 18.00.
Ogólnopolsa poradnia telefoniczna dla
osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym.
Poradnia czynna od pon. do pt. w godz.
14.00-22.00 pod bezpłatnym numerem
telefonu 116 123; www.116123.edu.pl

pogotowia
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 
46-837-37-07

Poradnia Zdrowia Psychicznego 
46-837-33-07
Policyjny telefon zaufania 
46-837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 
46-837-35-32
Pogotowie energetyczne 
46-837-36-05
Zakład pogrzebowy: 
46-837-53-85, 46-837-07-10, 
46-837-20-22, 46-837-26-74.
Gaz butlowy:  
46-837-84-40, 46-837-16-16, 
46-837-66-08, 46-837-41-02, 
46-837-30-30, 46-837-20-37, 
46-837-47-77, 46-837-44-44,
 Warsztat konserwatorski
ŁSM 46-837-65-58
Lecznice dla zwierząt: 
ul. Starościńska 5, tel. 46-837-52-48 
ul. Chełmońskiego 31, tel. 46-837-35-24
ul. Krakowska 28, tel. 46-830-22-86
Łyszkowice, tel. 46-838-87-19
Bielawy, tel. 46-839-20-95

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. 83922-02
Bielawy, ul. Garbarska 10, 
tel. 839-22-76
Bielawy, ul. Plac Zawiszy Czarnego 20, 
tel. 838-22-81
Chąśno 64, tel. 838-18-25
Domaniewice, ul. Główna 9, 
tel. 838-33-85
Kiernozia, ul.  Rynek Kopernika 12,
tel. 24-277-91-58
Kiernozia, ul. Kościuszki 6, 
tel. 24-277-97-64
Kocierzew Południowy 101,  
tel. 839-42-42
Łyszkowice, ul. Kościelna 3,
tel. 838-87-86
Łyszkowice, ul. Szkolna 3a, 
tel. 830-39-01
Nieborów, tel. 838-57-96
Nieborów 209, tel. 838-56-25
Nieborów, ul. Przemysłowa, 
tel. 839-68-89
Zduny 1a, tel. 838-74-68
Zduny 34, tel. 838-75-35

dyżury przychodni
Pogotowie ratunkowe – tel. 999
Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska ul. Ułańska  28, tel. 46-837-56-24, 
– czynna: w dni robocze w godz. 18.008.00, soboty, niedziele i święta od 8.00
(przez 24 h).
Poradnia Leczenia Uzależnień, 
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Ducha:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00;
Parafia Chrystusa Dobrego
Pasterza: 7.00, 8.00, 10.00, 11.15, 12.30,
17.00;
Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30,
11.00, 12.30,16.00;
Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00,
10.00;
Kaplica seminaryjna: 10.00;
Parafia pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy: 8.00, 10.00,
12.30, 18.00;
Kościół św. Leonarda: 11.30.

wystawy
Muzeum ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne w dni powszednie w godz. 9.00-17.00, w niedziele
i święta w godz.12.00-17.00. Zwiedzanie
możliwe wyłącznie w obecności właściciela  w grupach minimum pięć osób.
Izba pamięci łowickich Żydów 
– wystawa, której celem jest przywrócenie
pamięci o tych, którzy przez kilkaset lat żyli
w Łowiczu i byli jego aktywnymi obywatelami, czynna w Muzeum w Łowiczu 
w godz. (wt.-ndz.) 10.00-16.00.
„Chopiniana – Chopin w dokumentach Archiwum Państwowego m.
st. Warszawy”- wystawa internetowa,
która została przygotowana z okazji 200.
rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Jej
autorem jest Marek Wojtylak. Wystawę
można obejrzeć na stronie www.warszawa.
ap.gov.pl/chopiniana.html
Dariusz Młynarczyk – Archiformy malarstwo, rysunek, obiekty - wystawa,
prezentująca blisko 100 prac powstałych 
z inspiracji sztuką antyczną oraz wzajemną
relacją światła i przestrzeni, wystawę
można oglądać do 31 marca 2011 r.
Wystawa prac plastycznych Marty
Zielińskiej i Karoliny Zimnej, 
wystawa czynna do końca stycznia, 
Gminna Biblioteka w Nieborowie.

kino
Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01
 Czwartek, 20 stycznia:
kino nieczynne
Piątek-środa, 21-26 stycznia:
godz. 17.00 - ZAPLĄTANI Film prod. USA, 2010;
Animacja/familijny/
komedia/musical;
Reżyseria: Nathan
Greno, Byron Howard;
Scenariusz: Dean Wellins; Czas: 92 min.
Złotowłosa księżniczka
jako dziecko została porwana z zamku swoich
rodziców i uwięziona w samotnej 
wieży. Teraz jest już nastolatką, która 
z pomocą pewnego złodziejaszka 
ucieka na wolność i wyrusza w niesamowitą podróż. Razem ze swoim nowym
pomocnikiem musi zmierzyć się nie tylko
z groźnym pościgiem, ale także z… burzą
blond włosów.
Obsada w polskiej wersji językowej:
Julia Kamińska; Maciej Stuhr; Danuta
Stenka; Mirosław Zbrojewicz; 
Miłogost Reczek
godz. 19.00 - DLA NIEJ WSZYSTKO
- Film prod USA
2010; Reżyseria: Paul
Haggis; Scenariusz:
Paul Haggis
Czas: 133 min.
Anglojęzyczny remake
francuskiego dzieła
„Pour Elle” przedstawia
losy małżonków
stających w obliczu
dramatycznej sytuacji. Spokojne życie
profesora Johna Brennana w jednej chwili
zostaje wywrócone do góry nogami, gdy
policja aresztuje jego ukochaną żonę pod
zarzutem morderstwa. Brennan od początku nie wierzy w winę żony, choć dowody
wydają się być wyjątkowo mocne...
Obsada: Russell Crowe; Liam Neeson; 
Olivia Wilde; Elizabeth Banks; 
Brian Dennehy

koncerty

Mongolskie dzieci - wystawa fotografii
autorstwa Zbigniewa Kulaka polskiego
polityka, lekarza chirurga, senatora 
III, IV i V kadencji, były ambasador RP 
w Mongolii. Jego pasją jest fotografia.
Muzeum w Łowiczu, wystawa czynna 
do końca stycznia 2011r.

Niedziela, 23 stycznia:
godz. 16.00 - koncert chóru Minstrel
działającego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Chór wykona w
czasie mszy świętej i po niej kolędy oraz
pastorałki. Kościół parafialny pw. Świętej
Trójcy w Sannikach

Malarstwo Anny Szcześniak tematem
jej prac w technice akrylu są kwiaty, pejzaże, dawne chaty. Wystawę można oglądać
w Urzędzie Gminy w Łowiczu, od pon. 
do pt. w godz. 8.00-15.00, wstęp wolny.

Niedziela, 30 stycznia:
godz. 16.30 - koncert Zespołu Pieśni
i Tańca Blichowiacy, kościół Chrystusa
Dobrego Pasterza w Łowiczu; 
wstęp wolny.

inne
Czwartek, 27 stycznia:
godz. 16.00 - Uniwersytet III Wieku; 
Stanisław Grzelak poprowadzi wykład
nt. Historii 10. Pułku Piechoty, sala USC 
w Łowiczu, wstęp wolny.

Piątek, 4 lutego:
godz. 18.00 - Slam Poetycki - Turniej
Prezentacji Poetyckich, Kawiarnia
Powroty, wstęp wolny.

Pływalnia miejska
Co najmniej 2 tory (najczęściej 4) 
dostępne są dla indywidualnych 
pływających w godzinach:
Poniedziałek: 8.00- 22.00
Wtorek: 8.00-22.00
Środa: 8.00-22.00
Czwartek: 8.00-22.00
Piątek: 8.00-22.00
Sobota i niedziela: 10.00- 19.00

Boiska i hale
sportowe
Chcąc skorzystać z obiektów sportowych
(wymieniamy najpopularniejsze) należy
się kontaktować z:
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej
- Sławomir Karmelita nr tel. 660-468-293
Orlik przy ul. Bolimowskiej 
- Marian Dymek nr tel. 664703139
Orlik w Popowie - 46 895-15-36 
(po 15, wcześniej korzysta szkoła)
Boisko przy SP nr 1 - nr. tel. 720006-996 (czynne w godz. 10.00-15.00)
SP nr 4 - 46 8373694
LO im. Chełmońskiego 
- 46 837-42-00
SP Bąków Górny - 46 838-79-66
SP Bednary-Wieś - 46 8386576
SP Kocierzew Południowy 
- 46 838-48-26 (tylko osoby z najbliższego terenu, wcześniej należy 
napisać podanie)
SP Stachlew - 46 838-67-29 
(tylko dla mieszkańców gminy
Łyszkowice)
SP Mysłaków - 46838-59-25 
(należy się bezpośrednio zgłosić 
do dyrektora szkoły)
SP Nieborów - 46 838-56-94
Gimnazjum w Bolimowie 
- 46 838-03-99
Gimnazjum w Łaguszewie 
- 46 838-43-93
ZSP Błędów - 46 838-14-76 
(dzwonić  w godz. 8 -14)
ZSP Zduńska Dąbrowa
- 46-8387461
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynny od 8 rano do zmroku 
(ogólnodostępny)

 INFORMATOR GŁOWIEŃSKI I STRYKOWSKI
informacje
n Informacja: PKS  042-631-97-06
n Naprawa telefonów 96-96
n Naprawa telefonów publicznych 980
n Policja 997 alarmowy

telefony
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy 
w Głownie 042-719-20-76
n Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie 042-719-84-22
n Urząd Miejski w Głownie: 
42-719-11-51, 42-719-11-29
n Urząd Gminy Głowno 
42-719-12-91
n Taxi osobowe w Głownie 
42-719-10-14
n Urząd Miasta-Gminy Stryków 
042-719-80-02
n KRUS 042-719-95-15
n Pogotowie ratunkowe 999 alarmowy
n Policja 997 alarmowy
n Straż pożarna: 998 alarmowy

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

n Straż pożarna w Strykowie:
42-719-82-95;
n Zakład pogrzebowy
w Głownie: 42-719-14-40, 42-719-30-24
w Strykowie: 42-719-86-16
n Pogotowie energetyczne
w Głownie: 42-719-10-60
w Strykowie: 42-719-80-10
n Lecznica dla zwierząt: 
Głowno ul. Łowicka 62: 42-719-14-40 
Głowno ul. Sowińskiego 3: 
887-894-942
Stryków ul. : 42-719-80-24
n Pogotowie wodociągowe 
w Głownie 
(MZWiK Sp. z o.o.) tel. 42-719-16-39

dyżury przychodni
n Przychodnia Rejonowa w Głownie, 

ul. Kopernika 19,
tel. 42-719-10-92, 710-71-26
– poradnia ogólna: pn.-pt. 8.00-18.00
– dla dzieci: pn.-czw. 8.00-18.00, pt. 8.00-15.30
– rehabilitacyjna: pn.– pt. 8.00-15.006.00
– naczyń obwodowych: pn. 13.00-14.00
– chirurgiczna: pn.-pt. 10.00-15.00
– zdrowia psychicznego: 
pn. 14-20; wt. 7.45-14.45; śr. 10-18, 
czw. 8-15; pt. 13.15-20.
– poradnia K: pn. 8.00-12.00 i 14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.0015.00; czw. 12.00-16.00; pt. 13.00-1h:
pn. 13-14.00
– reumatolog: czw. 8.00-14.00
– dermatolog: wt. 8-12; śr. 13-15;
czw. 8-12.00
– urolog: śr. 11.00-13.00

– laryngolog: 
pon. 8-14; śr. 8-12; czw. 13-18.00
– pulmonolog: pn., śr., pt. 8.00-15.00
– neurolog: pn., śr. 15.00-18.00
– ortopeda: pn., wt., czw., pt. 11.00-13.00
– okulista: pn., śr., pt. 8.00-13.00
– stomatolog: pn. 8.00-18.25, 
wt.,śr. 8.00-15.35; czw., pt. 8.00-15.35
– diabetolog: wt., czw. 11.00-13.00
– ortodonta: pn. 11.00-18.25;
wt., śr. 11.00-18.00
n Przychodnie w Strykowie: 
ul. Kościuszki 27: tel. 42-719-80-34
ul. Targowa 16: tel. 42-719-92-30

msze święte
w niedziele i święta
Parafia św. Jakuba w Głownie:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
Parafia św. Maksymiliana w Głownie:
8.00, 9.30, 11.30, 16.00
Parafia św. Barbary w Głownie: 
7.00, 9.00, 11.00, 17.00
Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00, 11:00, 18:00

apteki
n Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 20.01. ul. Kopernika 19
tel. 42-719-20-12
pt. 21.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 42-719-44-66
sob. 22.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 42-719-44-66

ndz. 23.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 42-719-44-66
pn. 24.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 42-719-44-66
wt. 25.01. ul. Swoboda 17/19
tel. 42-719-44-66
śr. 26.01. ul. Sikorskiego 45/47
tel. 42-719-10-28
czw. 27.01. ul. Sikorskiego 45/47 
tel.42-719-10-28
pt. 28.01. ul. Sikorskiego 45/47 
tel. 42-719-10-28
Apteki pełnią dyżury w godzinach 
od 19.00 do 8.00 dnia następnego;  
soboty i niedziele: w godz. 8-8.00 
dnia następnego.
n Dyżury aptek w Strykowie:
ndz. 23.01 - ul. Kolejowa 33, 
tel. 42-719--81-48
Apteki pełnią dyżur w godz. 9.00-14.00
n Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel. 42-719-65-25,
czynny: pn.-pt. 8.30-16.00;

wystawy
Wystawa malarstwa głownianki Bożeny Staszewskiej. Zaprezentowanych na
niej zostanie jedenaście obrazów artystki 
w formacie 90x90cm, wykonanych
techniką olejną i akrylem przy użyciu
szpachli, którą farba nakładana jest na
płótno wprost z tubki, mała galeria MOK
w Głownie, czynna pn.-pt. w godz. 12.0020.00 do końca lutego.
„Głowno w latach 1918-1939” 
- wystawa przedstawia archiwalne zdjęcia i dokumenty działaczy społecznych,

wydarzeń kulturalnych i społecznych,
zabytków głowieńskich, duża sala
wystaw czasowych Muzeum Regionalne
w Głownie, czynna w godz. pn., wt.,
śr., pt. 8.00-16.00, czw. 11.00-19.00 do
końca lutego.
Wystawa prac ceramicznych
uczestników warsztatów plastycznych ceramicznych jaki były
realizowane w roku 2010 i w latach
wcześniejszych. Na wystawie można
oglądać figurki, zabawki oraz większe
formy ceramiczne, Muzeum Regionalne w Głownie, czynna 
w godz. pn., wt., śr., pt. 8.00-16.00, 
czw. 11.00-19.00 do końca lutego.
Wystawa fotografii Dariusza Kołka 
pt. „Pasikoniki”, Dom Kultury 
w Niesułkowie, czynna do końca 
stycznia w godz. 10.00-18.00.

Koncerty:
Piątek 21 stycznia:
godz. 17.30 - koncert łódzkich
zespołów rockowych - 4EXAMPLE
i Numer Prywatny. W sali MOK
oba łódzkie zespoły zaproponują
głownianom zabawę w rytmie rocka i punkrocka; MOK Głowno.
Piątek 28 stycznia:
godz. 17.30 - koncert zespołu Bald
Band, który w repertuarze posiada
najbardziej znane przeboje
rockowe m.in. grupy Dżem oraz
łódzki zespół popowy Statyści;
MOK Głowno.

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
urodziły się:
CÓRECZKI
 państwu Karalusom ze Skierniewic
 państwu Majewskim z Łowicza
 państwu Walczakom z Łowicza
SYNKOWIE
 państwu Gajdom z Mystkowic
 państwu Jagielskim z Łowicza
 państwu Karolakom z Łowicza
 państwu Kaźmierczakom z Łowicza
 państwu Kusiom z Sypnia
 państwu Śmiałkom z Zielkowic

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU
(stan na 19.01.2011 r.)

 sprzątaczka pomieszczeń biurowych
 konstruktor / projektant
 specjalista ds. organizacji produkcji
 spawacz
 koordynator pracy roznosicieli gazet
reklamowych
 przedstawiciel handlowy
 bufetowa
 barman
 administrator sieci informatycznej
PUP nie udziela żadnych informacji telefonicznie.
Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty 
z pośrednikami pracy w pokoju nr 22b

SKARB ROLNIKA
NOTOWANIA Z TARGOWISKA 
W ŁOWICZU z dnia 14.01.2011 r.
buraczek czerwony 	 kg
cebula
kg

1,50-2,00
1,50-2,50

czosnek

szt.

0,50-1,50

jabłka

kg

1,50-2,50

jaja fermowe

15 szt.

5,00-7,00

jaja wiejskie

15 szt.

6,50-7,50

kapusta biała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,50-2,00

pieczarki

kg

5,00-7,00

pietruszka

kg

3,00-4,00

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

3,00-4,00

natka pietruszki

pęczek

ziemniaki
miód

kg

1,00
1,20-1,40

0,9 litra 28,00-33,00

kalafior

szt.

2,00-4,00

brokuł

szt.

2,00-3,00

papryka czerwona

kg

5,00-7,00

papryka żółta

kg

4,00-6,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 18.01.2011 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,30 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,20 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,10 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,20 zł/kg+VAT
 Chąśno: 3,40 zł/kg+VAT
 Karnków: 3,40 zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki: krowy 3,60 zł/kg+VAT; byki
5,80 zł/kg+VAT; jałówki 4,80 zł/+VAT;
 Skowroda Płd.: krowy 4,10 zł/kg+VAT; 
byki 6,20 zł/kg +VAT; jałówki 5.20 zł/
kg+VAT;
 Różyce: krowy 4,00 zł/ kg+VAT; byki
6,50 zł/kg+VAT; jałówki 5,00  zł/
kg+VAT;
 Domaniewice: krowy 4,00 zł/kg+VAT; 
byki 6,50 zł/kg+VAT;  jałówki 5,00 zł/
kg+VAT;
 Kiernozia: krowy 3,00-4,00 zł/
kg+VAT; byki 5,70-6,20 zł/kg+VAT; 
jałówki 3.50-4,50 zł/kg+VAT;
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Aktualności
Miasto i Gmina Stryków | Konkurs świąteczny

Najpiękniej w Krucicach
W Strykowie rozstrzygnięto
ogłoszony przez burmistrza
konkurs na najpiękniejsze
świąteczne iluminacje.

UM-G STRYKÓW

Oceny 6 zgłoszonych do
konkursu iluminacji 13 stycznia podjęła się komisja konkursowa pod przewodnictwem
burmistrza Andrzeja Jankowskiego. Zgłoszenia nadeszły
z Bratoszewic, Krucic, Tymianki i Sosnowca. Po podliczeniu przyznanych przez komisję punktów okazało się,
że I miejsce za najpiękniejsze
ozdobienie domu zajęła Anna

Ciążyńska z Krucic, II miejsce
– Jerzy Żak z Tymianki, a III –
Sebastian Florczak z Wyskok.
U zwyciężczyni – Anny Ciążyńskiej, kontury drewnianego domu, okien i balustrady
ozdobione są girlandami i świecą kolorowymi lampkami, na
balustradzie stoją świecące renifery.
Ubrane światełkami są również choinki przed domem.
W domu Jerzego Żaka z Tymianki na biało świeci kontur frontowej ściany, a balustrada balkonu oraz choinka
i drzewka ozdobne ubrane
są w kolorowe lampki. Mię-

dzy drzewami stoi duża postać
Mikołaja i renifer z saniami.
Z kolei u Sebastiana Florczaka
z Wyskok ubrane w światełka
zostały drzewka ozdobne i jedna ze ścian domu.
32 komplety lampek są sterowane przez oprogramowanie
napisane przez pana Sebastiana.
W konkursie brali również
udział: Ewa Piotrowska z Tymianki, Andrzej Tomczak
z Bratoszewic oraz Ryszard
Miśkiewicz z Sosnowca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i gadżety promujące miasto i gminę Stryków
oraz dyplomy.
oprac. ewr

Najpiękniejsza iluminacja w gm. Stryków to posesja Anny Ciążyńskiej z Krucic.

Głowno | Zagospodarowanie przestrzenne wzbudziło emocje

Jak się bronić przed dużą wodą
dokończenie ze str. 5
Byle dalej od wody
– Czy nie można tych rzek
uregulować? – dopytywał wyraźnie zirytowany głos z końca sali – Po co robić w centrum
miasta tereny zalewowe? To jest
totalna bzdura!
– Uregulowanie rzeki nie załatwia sprawy, nie gwarantuje,
że ona nie wyleje, wręcz przeciwnie. Najnowsze badania nad
retencyjnością rzek stwierdzają,
że właśnie nieregulowanie ich
jest lepszą metodą zabezpieczania przed powodzią niż prowadzenie regulacji – odpowiadała Adrianna Cieślak, a Dorota
Sowa uzupełniała, że ogólnie
tendencja jest taka, by na terenach zalewowych i w dolinach
rzek wprowadzać obostrzenia dotyczące zabudowy, natomiast nasadzać je roślinnością
łęgową (m.in. olchy) i pozwa-

lać rzekom na spokojne meandrowanie, a wtedy spustoszenia
zalewowe powinny być dużo
mniejsze. Nie wszystkim taka
polityka odpowiada, zwłaszcza
jeżeli mają działki na „piaskach
rzecznych”:
– Powinniśmy zrobić wszystko, by chronić mieszkańców,
wyregulować rzekę w mieście,
a za miastem mamy potężne tereny – łąki i pastwiska, gdzie
rzeka może się spokojnie rozlewać! – proponował uczestnik
spotkania.
– Ale to jest teren nieobjęty
w studium, teren gminy Głowno, która też ma swoje prawa,
też jest zalewana i zagrożona –
odpowiadała Dorota Sowa. Natomiast Adrianna Cieślak wyjaśniała: – My nie zabraniamy
i nie ograniczamy powstania
inwestycji, które mogą ułatwić państwu funkcjonowanie
na tych terenach. Na etapie ba-

dań analitycznych stwierdziliśmy, że zagrożenie istnieje
i wprowadziliśmy do studium
zapisy, które pozwolą w przyszłości przed tymi zalewami
chronić. Natomiast do momentu wybudowania elementów inżynieryjnych, to niestety obowiązują te strefy zalewowe,
które zostały wyznaczone.
Już po spotkaniu w urzędzie
Zygmunt Kozłowski dostarczył
do nas pismo z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych potwierdzające
potrzebę wykonania zabezpieczenia skarpy łuku nad Mrogą
przy ul. Łysogórskiej, wskazując jako realny termin realizacji tego zabezpieczenia drugą
połowę 2011 roku. Równocześnie zarząd zaznacza, że będzie
to tylko działanie doraźne, jednak „jedynym realnym rozwiązaniem ochrony przeciwpowodziowej jest pełna regulacja

koryta rzeki Mrogi w granicach administracyjnych miasta
Głowna”.
Projektowane studium, jak
wyjaśniano podczas dyskusji publicznej, może stanowić punkt wyjściowy do planu
ochrony przeciwpowodziowej,
ale budowa elementów zabezpieczających przed zalaniem
wymagać będzie i tak odrębnych opracowań. W kontekście zabezpieczeń wspominano
o do tej pory niezrealizowanych planach budowy zbiornika retencyjnego na Mrodze
miedzy osiedlami Sikorskiego
a Kopernika. Zbiornik ten został wpisany do wojewódzkiego Programu Małej Retencji
i zgodnie z tym jego powstanie
przewidziano również w studium. Dla mieszkańców Głowna to mało i trudno się dziwić,
że chcieliby poznać konkrety
i dowiedzieć się, kiedy zbior-

Najnowsze badania
nad retencyjnością
rzek stwierdzają,
że właśnie
nieregulowanie ich
jest lepszą metodą
zabezpieczania
przed powodzią
niż prowadzenie
regulacji
nik powstanie. Odpowiedzi
na to pytanie, jak i na szereg
innych dotyczących zabezpieczeń przed wielką wodą, nie
da się jednak wyczytać ze studium. 
ewr

Lubianków

112 tys. na
wyposażenie
28 grudnia w Urzędzie Gminy Głowno rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie sali gimnastycznej w Lubiankowie (m.in.:
tablic do gry w koszykówkę, sprzętu do siatkówki i piłki ręcznej, składanych trybun,
tablic wyników i nagłośnienia). Gmina liczyła, że najniższa oferta nie przekroczy dotacji, jaka na ten cel przekazano
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli 70 tys. zł. Do postępowania przystąpiły cztery
firmy: z Łodzi, Rzeszowa, Żywca i Mławy, ale nawet najniższa oferta, złożona przez łódzką spółkę ADS Music&Sport,
opiewała na 112.496,30 zł brutto. Po naradzie z udziałem wójta
Marka Jóźwiaka, postanowiono
przetargu nie unieważniać, tylko dołożyć brakującą kwotę
z budżetu gminy. Sprzęt ma dotrzeć do Lubiankowa w drugim
tygodniu ferii. 
ewr

Głowno | SKO uchyliło decyzję burmistrza

Ziemia nawieziona nad Mrogę może tam pozostać
Zygmunt Kozłowski – właściciel działki po prawej stronie Mrogi, któremu sąsiedzi zza rzeki zarzucają
przyczynienie się do zwiększonego zalewania wodą ich posesji w czasie ubiegłorocznej powodzi
poprzez podwyższenie jego działki, nie musi z powrotem obniżać gruntu. Przynajmniej na razie.
12 stycznia, nie kryjąc satysfakcji, Zygmunt Kozłowski sam przyniósł do naszej
redakcji decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego
z 29 listopada 2010 r. uchylającą wcześniejszą decyzję burmistrza Głowna, który zobowiązywał go do przywrócenia
poziomu gruntu do pierwotnego stanu w taki sposób, by spływające wody deszczowe nie powodowały podtapiania działek
sąsiednich. Przypominamy, że
burmistrz poprzedniej kadencji Wojciech Brzeski wydał tę
decyzję po tym, jak mieszkańcy lewobrzeżnej Mrogi złożyli
u niego pismo zarzucające „pra-

wobrzeżnemu” Kozłowskiemu
podwyższanie linii brzegowej
i zakłócenie dotychczasowego
odpływu wód opadowych.
Właściciela działki nr 221
przy ul. Złotej 14 Urząd Miejski poinformował o obowiązku
przywrócenia terenu do stanu
pierwotnego 10 maja. W czasie kontroli pracownicy urzędu
stwierdzili częściowe usunięcie gruzu i ziemi z koryta rzeki
przy działce, a podczas następnej kontroli odnotowali wykonanie dalszych prac zmieniających ukształtowanie terenu
działki i linii brzegowej oraz zawężanie koryta rzeki bez uzyskania przez właściciela po-

zwolenia wodnoprawnego na te
prace. W związku z dokonanymi ustaleniami 18 sierpnia burmistrz Głowna wydał decyzję,
którą Zygmunt Kozłowski zaskarżył do SKO w Łodzi.
W odwołaniu zaprzeczył stawianym mu zarzutom, w tym
prowadzeniu nielegalnych robót
na swojej działce. Powołał się
przy tym na protokół z oględzin
przeprowadzonych we wrześniu
przez pracowników Starostwa
Powiatowego w Zgierzu, którzy stwierdzili, że działka była
wprawdzie podwyższona na całej powierzchni, ale koryto rzeki nie było zasypywane. Stwierdził, że nie zmienił naturalnego

spływu wód i zachował spadek
terenu w kierunku Mrogi. Natomiast to, że jego działania nie
wpłynęły szkodliwie na tereny
sąsiednie, potwierdziło stanowisko dwóch bezpośrednich sąsiadów.
Skład orzekający kolegium
pod przewodnictwem Elżbiety
Karczewskiej decyzję burmistrza Głowna uchylił, uzasadniając, że na obecnym etapie
postępowania wydanie rozstrzygnięcia jest przedwczesne, a postępowanie dowodowe
wymaga znacznych uzupełnień
– i tu załączono szereg uwag.
Dotyczą one m.in. konieczności dokładnego ustalenia stanu

wody na gruncie i czy doszło do
jego zmiany (zwłaszcza zmiany
kierunku odpływu wody opadowej), ustalenia, czy status strony postępowania przysługuje
sąsiadowi Kozłowskiemu zza
rzeki – Mirosławowi Olejniczakowi, a także zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy budowlanego.
Oliwa nie rychliwa...
... ale sprawiedliwa – to stare
porzekadło zdaje się przyświecać Mirosławowi Olejniczakowi, który nie przejmuje się
specjalnie decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
– Tu chodzi tylko o uzupełnienia, które zostaną dokonane – stwierdza w rozmowie
z „Wieściami” 14 stycznia i zaznacza, że sprawa nie toczy się
miedzy nim a Kozłowskim, tylko dotyczy urzędu i respekto-

wania polskiego prawa. Podkreśla: – To jest dolina rzeki,
dolin rzeki nie wolno zmieniać!
Jeśli chodzi o uznanie go za
stronę, to Olejniczak zapewnia,
że on oraz jeszcze dwoje mieszkańców lewego brzegu Mrogi są pełnomocnikami 70 osób
z Łąkowej, Łysogórskiej i sąsiednich ulic.
Pod koniec stycznia mieszkańcy terenów po lewej stronie
Mrogi planują zwołanie zebrania w przedmiotowej sprawie
z udziałem burmistrza Głowna. Urząd Miejski nie odwoływał się od decyzji SKO
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Uzupełnienia do sprawy, których wymaga
kolegium, leżą w kompetencjach służb powiatowych i postępowanie przejęło w tym zakresie Starostwo Powiatowe
w Zgierzu. 
ewr
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Kultura
DK Niesułków | Wystawa fotograficzna

Pasikoniki Dariusza Kołka
Od 9 stycznia
w Domu Kultury
w Niesułkowie oglądać
można trzecią już
w tym ośrodku –
wystawę fotografii
Dariusza Kołka,
piotrkowianina,
członka Piotrkowskiego
Towarzystwa
Fotograficznego F4.

Wystawa została zatytułowana „Pasikoniki” i prezentuje zaledwie kilka z cyklu kilkudziesięciu wizerunków koników
polnych w makro powiększeniu. Poprzednie wystawy ukazywały powiększenia kwiatów
– konkretnie róż – oraz motyli.
Otwarcie wystawy było doskonałą okazją do tego, by osobiście porozmawiać z fascynatem
makrofotografii.
Swą przygodę z fotografowaniem Dariusz Kołek rozpoczął w szkole średniej jako fotograf klasowy i szczęśliwy jak
na owe czasy posiadacz aparatu
marki Zenit. Do dziś jest dumny z tego, że najpiękniejsze swe
obecne makrofotografie wykonał właśnie przy użyciu wysłużonego, kilkunasto– jeśli
już nie kilkudziesięcioletniego obiektywu marki Zenit i nie
najnowszej już dziś „puszki”
marki Nikon.
Poważna przygoda z fotografią zaczęła się w życiu Da-

riusza Kołka przed kilku laty.
Koleżeńskie rozmowy zainspirowały go w roku 2006 do pokazania po raz pierwszy swych
zdjęć w Galerii Bezdomnej

SP2 w Głownie

Głowno | Noworoczna impreza

Dwa dni, 10 i 11 stycznia trwało pierwsze w historii Szkoły Podstawowej nr 2
w Głownie wspólne kolędowanie uczniów, nauczycieli i rodziców. W szkolnych murach
rozbrzmiewały w tych dniach
najpiękniejsze polskie kolędy
i pastorałki. Starsi uczniowie
wzięli dodatkowo udział w konkursie dotyczącym bożonarodzeniowych tradycji. 
rpm

Pełną salę widzów, wśród
których dominowały
rodziny i znajomi lokalnych
artystów, zgromadziła
13 stycznia cykliczna
już impreza noworoczna
Miejskiego Ośrodka
Kultury w Głownie pod
hasłem „Śpiew, muzyka,
taniec – noworoczne
zamieszanie”.

Wspólne
kolędowanie

MOK Głowno

Wyjazd
do Eksperymentarium
Miejski Ośrodek Kultury
w Głownie nadal poszukuje chętnych do udziału w feryjnym wyjeździe do łódzkiego Eksperymentarium. W cenę
wycieczki, która wynosi 30 zł
od osoby, wliczono także wizytę
w McDonalds. Informacje pod
nr tel. 42/719-11-43.
rpm
G

Dariusz Kołek na tle swych fotografii. W ręku dzierży sprzęt , którym posługuje się przy robieniu makrofotografii. Z dumą mówi o wysłużonym,
a jednak wciąż sprawnym obiektywie od Zenita.

w Piotrkowie. Pozytywne opinie na temat jego prac skłoniły go do zakupu aparatu cyfrowego. Kompletowaniu sprzętu,
który pozwolił mu na wykony-

wanie makrofotografii na zadowalającym go dziś poziomie
poświęcił dwa lata. Jego pasja
jest kosztowna, ale – jak mówi
– zamienił papierosy na sprzęt

fotograficzny. To, co kiedyś wydawał na papierosy pozwala mu
na zakup jednego, dwóch elementów fotograficznego ekwipunku w ciągu roku.

Śpiew, muzyka, taniec rozbrzmiewały w MOK

W jej programie zaprezentowały się działające w tym ośrodku grupy taneczne i wokalne.
Uczestników imprezy od drzwi
witała orkiestra dęta MOK pod
batutą Jakuba Pawlaka. Jako
pierwsza zaprezentowała się ona
także na scenie.
Zespół taneczny Gold zatańczył aż dziewięć układów tanecznych. Grupa pierwsza, najstarsza opowiedziała swym
tańcem historię „Paparazzi”,
a w układzie „Pantera” pokazała elastyczność ruchu i wręcz
kocią zwinność. Grupa druga

Układ pn. Bałwanki zaprezentowały najmłodsze uczestniczki Noworocznego zamieszania.

wcieliła się w czarownice i motyle, zaś grupa trzecia odtańczyła murzyńskie rytmy i rock and
rolla. Grupa najmłodsza pokazała swe pierwsze zdobyte umiejętności taneczne w barwnych
i skocznych układach „Bałwanki” i „Kaczuszki” – wszystko pod okiem instruktorki i au-

torki wszystkich choreografii,
Agnieszki Waszkiewicz. Talenty wokalne zaprezentowały dzieci i młodzież ze Studia Piosenki prowadzonego przy MOK
przez łowiczankę Karinę Sędkowską – Staszewską. Malwina
Wojciechowska zaśpiewała, że „
To nie fair to nie play”, a Marty-

na Wojtczak przeniosła widzów
w niedaleką przeszłość i świąteczny nastrój piosenką „A to
już święta”. Z utworem „My heart will go on” brawurowo zaśpiewanym przez Celine Dion
zmierzyła się natomiast Aneta Kowalczyk. O chłopcu, który zna cały świat śpiewały se-

Fotografią zaraził go ojciec.
Pierwsze jego zdjęcie z pogranicza makrofotografii – dziś go
już nie posiada – pokazywało
zbliżenie popiołu z papierosa.
W fotografowanie kwiatów
i owadów wciągnęła go fascynacja obrazem. – Zaglądam do
świata, na który prawie zawsze
patrzymy, ale nie zawsze widzimy – mówi. Jedno z jego zdjęć
zatytułowane „Konik na biegunach” jest dowodem na to, jak
nieprzewidywalna potrafi być
makrofotografia. Pewnego jesiennego dnia pan Dariusz postanowił sfotografować gałązki
wrzosów. Zajrzał w nie obiektywem swego aparatu i nacisnął
spust migawki. Dopiero po wywołaniu zdjęcia okazało się, że
gałązka wrzosu, którą fotografował to kawałek kończyny pasikonika, który ukazał mu się na
zdjęciu w pełnej krasie.
Fotografia,
makrofotografia są dla Dariusza Kołka odskocznią od życia codziennego. Pozwala mu się – jak to ujął
– inaczej zmęczyć. Aparat jest
tylko narzędziem – podkreśla.
Bardzo istotne znaczenie ma
dla niego kontakt np. z żywym
owadem. – Każdy z tych owadów, które sfotografowałem,
żyje. Nie stosowałem żadnych
unieruchamiaczy ani zanęt –
podkreśla.
Wystawę
„Pasikoników”
w niesułkowskim ośrodku kultury oglądać można do końca
stycznia. Dariusz Kołek już myśli o kolejnych – prezentujących
zdjęcia pająków i ważek. rpm

niorki z Zespołu Śpiewaczego
„Czeremcha”, którym akompaniował na akordeonie Andrzej
Gawroński. Swój występ panie
dedykowały wszystkim babciom
i dziadkom, których święto już
20 i 21 stycznia.
Podczas imprezy dzieci przeprowadziły zbiórkę pieniędzy
na rzecz chorego na białaczkę głowieńskiego gimnazjalisty
Dominika Dróżki. Na leczenie
chłopca udało się zebrać tego
wieczoru 510 zł.
Dorośli z „Grupy stylu chen”
pod kierunkiem Jerzego Osińskiego dali pokaz aktywnej medytacji, a młodzi tancerze Kobi
Wodras oraz Kuba Durka z zespołu Crezy Crew – mini pokaz
tańca nowoczesnego.
Plastycznym akcentem noworocznego zamieszania w MOK
było otwarcie wystawy głownianki Bożeny Staszewskiej.
Nosi ona tytuł „Martwa Natura
Odrealniona” i składa się na nią
kilkanaście prac wykonanych
techniką olejną i akrylową. Niektórzy nasi czytelnicy mogli już
je oglądać na wystawie w GOK
Domaniewice.
Wystawę artystki, o której pisaliśmy w poprzednim numerze
„Wieści”, w Małej Galerii głowieńskiego MOK można oglądać do skońca lutego. 
rpm
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Sport
Piłka nożna | OPSiR Amator

LUKS znów zwycięski
LUKS „DWÓJKA” STRYKÓW 
INVITTO BRZEZINY

12(6)
4 (1)


Bramki dla LUKS-u: Zawadzki 3, Kapusta 3, Leszczyński 2, Granosik 2,
Pożarlik, Makówczyński.
LUKS: Dariusz Patora – Tomasz Leszczyński, Piotr Pożarlik, Marcin Makówczyński – Piotr Granosik, Łukasz Kapusta – Tomasz Zawadzki.

Aż strach pomyśleć, co będzie się działo, gdy piłkarze
amatorskiej drużyny LUKS
„Dwójki” Sandoz Stryków rozpoczną zmagania w rundzie
wiosennej rozgrywek II Ligi
OPSiR Amator w Łodzi. Forma graczy ze Strykowa rośnie
w szybkim tempie, co ewidentnie pokazują sparingi. Piłkarze
„Dwójki” na luzie ogrywają
rywali, strzelając im przez godzinę ponad 10 bramek. Tym
razem ofiarą strykowskiej maszyny padli gracze brzezińskiego Invitto, z którymi LUKS
zmierzył się w minioną sobotę.
W pierwszej połowie LUKS
dosłownie bawił się z piłką niczym hiszpańska FC Barcelona. Gra z pierwszej piłki, częsta
wymiana pozycji i wysoka skuteczność tak w skrócie można
opisać pierwszą część sparingowego spotkania. W pierwszym kwadransie strykowianie

strzelili aż 4 bramki, autorstwa
Kapusty, Zawadzkiego, Granosika i Makówczyńskiego. Rywale odpowiedzieli zaledwie
jednym trafieniem. Pod koniec
pierwszej połowy LUKS dołożył jeszcze dwie bramki (Zawadzki i Kapusta) i w przerwie
spotkania wynik jaki brzmiał to
6:1 dla strykowskiej „Dwójki”.
Po zmianie stron LUKS spuścił nieco z tonu, ale i tak przewaga nad rywalami była duża.
Co prawda rywale na chwilę
„zbliżali” się do „Dwójki: na 6:3
i 7:4, ale później nie mieli już
nic do powiedzenia. LUKS obnażył wszystkie bramki rywali
i pewnie wygrał trzeci mecz sparingowy w tym roku aż 12 do 4.
Następni przeciwnicy do sprawdzenia formy strykowskich piłkarzy nie są jeszcze znani, ale
z taką dyspozycją LUKS może
poradzić sobie z każdym rywalem. 
wp

Kolejny mecz i kolejne wielkie zwycięstwo. Oby tylko piłkarze LUKS „Dwójki” Stryków prezentowali taką formę również w lidze.

Piłka nożna | A klasa, grupa II

Wywiady | Marek Pawlak

Rezerwy już trenują

Powrót na „stare śmieci”

Druga drużyna Zjednoczonych Stryków rozpoczęła
przygotowania do rundy rewanżowej rozgrywek
drugiej grupy A-klasy.

Marek Pawlak – nowy-stary szkoleniowiec Stali Głowno. Po trzech latach
przerwy i pracy w Łódzkim Klubie Sportowym trener Pawlak wraca do Głowna,
gdzie rozpoczynał karierę trenerską w juniorskich drużynach Stali, a potem już
z pierwszym zespołem święcił największe sukcesy w historii tego klubu.

Strykowski team plasuje się
aktualnie na czwartym miejscu
w tabeli, więc grający trener
Przemysław Fortuna chce jak
najlepiej przygotować swoich
piłkarzy, aby ci skutecznie
powalczyli wiosną o wyższe
lokaty. Pierwszy trening strykowscy zawodnicy odbyli we
wtorek, 18 stycznia, ale do
pierwszego sprawdzianu formy
graczy rezerw Zjednoczonych
dojdzie dopiero 12 lutego. Ich
pierwszym tegorocznym przeciwnikiem będzie lider A-klasy, gr. I GKS Ksawerów. Później strykowianie zmierzą się
z juniorami starszymi Szkoły

Mistrzostwa
Sportowego
w Łodzi. to spotkanie odbędzie
się 18 lutego. Z kolei tydzień
później podopieczni trenera
Przemysława Fortuny podejmą wicelidera A-klasy grupy
skierniewickiej Olimpię Jeżów.
Na zakończenie, tuż przed inauguracją rundy wiosennej
Zjednoczeni II zagrają z silnym
przeciwnikiem, występującą
w V lidze drużyną Victorii Rąbień. W między czasie trener
Fortuna zaplanował także dwa
dodatkowe sparingi, których
data rozegrania nie jest jeszcze ustalona. Przeciwnikami
strykowskich rezerw mają być

juniorzy Widzewa Łódź oraz
Start Brzeziny, ale o szczegółach będzie można powiedzieć
dopiero w przyszłym tygodniu.
Co do składu Zjednoczonych to
nikt ze Strykowa nie odchodzi,
a wiosną podopieczni trenera Przemysława Fortuny będą
silniejsi. Do zespołu z pewnością będą włączani zawodnicy
z pierwszej drużyny, niegrający akurat w meczu IV ligi.
Dodatkowo do gry palą się także juniorzy, więc z ich usług
trener Fortuna także będzie
korzystał. Z informacji jakich
można dowiedzieć się od osób
w klubie wynika, że do drużyny rezerw dołączy najprawdopodobniej nowy zawodnik.
Nie jest to jeszcze pewne, ale
wiadomo, że pozyskany piłkarz gra na pozycji bramkarza,
więc taki ruch transferowy
w wykonaniu strykowian byłby
dobrym posunięciem. 
wp
Terminarz spotkań sparingowych:
n 12.02.2011r.:
GKS Ksawerów – Zjednoczeni II Stryków
18.02.2011r.: Zjednoczeni II Stryków – Widzew Łódź Juniorzy
26-27.02.2011r.: Olimpia Jeżów – Zjednoczeni II Stryków
Daty nie ustalono: Victoria Rąbień – Zjednoczeni II Stryków
Prawdopodobnie: Widzew Łódź
Juniorzy i Start Brzeziny
n

Druga drużyna Zjednoczonych Stryków przygotowuje się do rundy
wiosennej.

pracował z piłkarzami nad poprawą wytrzymałości, szybkości i przede wszystkim taktyki.
Jeżeli nauczę moich piłkarzy
takiej gry, jakiej ja oczekuję to
myślę, że nasza gra będzie wyglądać bardzo dobrze. Wysoko
cenię umiejętności piłkarzy
z Głowna i wierzę, że z moją
pomocą uda im się pokazać to
na boisku.

Przejął Pan drużynę Stali
w dość niewygodnym dla trenera
momencie. Środek sezonu do
dobry czas na zmianę szkoleniowca?

n

Nie znam przyczyny odejścia poprzedniego szkoleniowca, także mojego serdecznego przyjaciela Andrzeja
Szadkowskiego, ale na pewno jest to dla nas, trenerów
dość niewygodne, gdy trzeba
zostawić drużynę. Na szczęście okres zimowy nie jest tak
straszny pod tym względem.
Jest dużo czasu, by poznać
piłkarzy, poprawić pewne elementy gry i przygotować zespół. Gorzej jest latem, gdzie
trudniej byłoby to wszystko
zorganizować.

n Przyglądał się Pan wcześniej
piłkarzom z Głowna?

Nie musiałem tego robić.
Znam tych chłopaków od
trampkarzy, sam przecież pracowałem w tym klubie przez 30
lat. Nie było mnie w Głownie
jedynie przez 3 lata, więc można powiedzieć, że wróciłem do
swoich. Oczywiście każdemu
będę się na treningach bacznie

Jaki cel stawia Pan sobie
i piłkarzom w drugiej części
sezonu?

n

Trener Marek Pawlak

przyglądać, ale mniej więcej
wiem na co ich stać.
Jak zamierza Pan przygotować drużynę do rundy wiosennej?

n

Jeżeli chodzi o rozgrywane
mecze sparingowe to podążę
tą ścieżką, którą wyznaczył
trener Andrzej Szadkowski
i nie ma sensu niczego tutaj
zmieniać. Pod względem kondycji ogólnej z pewnością będą

W tym sezonie chcę wypracować w drużynie własny styl
gry. Na to potrzeba czasu, ale
jeżeli uda się to osiągnąć to
w przyszłym roku możemy
z powodzeniem powalczyć
o awans do IV ligi. Wszystko
zależy oczywiście od warunków panujących w klubie, ale
do tego będzie można wracać
jesienią. Na tę chwilę pragniemy cały czas iść do przodu.
Powalczymy o wyższe miejsca
i to mogę obiecać. Jeszcze nie
jednej drużynie z czoła tabeli
napsujemy krwi w tym sezonie.


Rozmawiał Wojciech Pożarlik
G
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Sport szkolny | Tenis stołowy dziewcząt

LO Głowno przed ZS nr 1 Bratoszewice
W mistrzostwach powiatu zgierskiego szkół
ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym
dziewcząt wzięły udział trzy szkolne reprezentacje
naszego regionu.
W tenisowych zmaganiach
wystąpiły drużyny, reprezentujące Liceum Ogólnokształcące
Głowno oraz Zespół Szkół nr
1 im. Cebertowicza Głowno,
a także szkolna reprezentacja
Zespołu Szkół nr 1 Bratoszewice. Jak się okazało na tenisistki
z naszego regionu nie było silnych podczas mistrzostw powiatu zgierskiego. Wszystkie
szkolne reprezentacje stanęły
na podium! Mistrzem powiatu
zgierskiego został zespól LO
Głowno, który już w grach
eliminacyjnych zaprezentował
wysoką formę.
Podopieczne nauczyciela wychowania fizycznego Kaźmierza Lewandowskiego w grupie
eliminacyjnej pokonały kolejno
SLO im Traugutta Zgierz 3:0,
ZSLO im. Stanisława Staszica
Zgierz także 3:0 oraz drużynę
Liceum Ogólnokształcącego
Ozorków również nie tracąc ani
jednego punktu. W rywalizacji
o pierwsze miejsce w grupie
głowieńskie licealistki zmierzyły się z drużyną ZS nr 1 z Bratoszewic. Po wyrównanym meczu
lepsze okazały się głownianki,
które pokonały swoje rywalki
3:1. W meczu najlepszych za-

wodniczek mistrzostw powiatu
Dagmara Błaszczyk, reprezentująca LO Głowno pokonała
swoją młodszą siostrę Patrycję
(ZS nr 1 Bratoszewice) 2:1. jednak obie drużyny LO Głowno
i ZS nr 1 Bratoszewice awansowały do półfinałów, bowiem
bratoszewiczanki we wcześniejszych spotkaniach odniosły trzy
wygrane.
W grupie drugiej świetnie
radziły sobie tenisistki ZS nr 1
Głowno. Podopieczne nauczyciela wychowania fizycznego
Sławomira
Stopczyńskiego
odniosły cztery zwycięstwa
i pewnie zajęły pierwszą lokatę.
Głownianki kolejno pokonały
ZSZ Ozorków 3:0, ZZSP Zgierz
także 3:0, ZS nr 1 Zgierz 3:1
oraz w ostatnim meczu, który
okazał się rywalizacją o pierwsze miejsce, głownianki pokonały reprezentację ZSZ Aleksandrów Łódzki 3:0. Zatem
w półfinale LO Głowno zmierzyło się z ZSZ Aleksandrów
Łódzki, a drużyna ZS nr 1 Bratoszewice rywalizowała z ekipą
ZS nr 1 im Cebertowicza. Półfinały okazały się zwycięskie dla
obu drużyn, które występowały
w grupie pierwszej. Licealistki

Wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Edycja wspólna z tygodnikiem
„Nowy Łowiczanin”

G

3:7. Na pierwszym miejscu w tabeli trzecioligowych rozgrywek
nadal plasują się tenisiści Księżaka Łowicz, którzy oderwali
się nieco do depczących im po
piętach zawodników AZS UŁ
Łódź.
Łowiczanie pokonali Salos
Wodna Łódź 7:3, a łódzcy akademicy przełożyli swój mecz z
MZS Pokemonami Łódź na inny
termin. Zatem lider na razie nie
będzie czuł oddechu rywali na
swoich plecach. O jeden punkt
mniej o wiceliderów mają gracze
Taurona Łódź (przekonywujące
zwycięstwo wicelidera w 12. kolejce nad Jedynką Łódź 7:3) oraz
Deko-Starem Łódź (wysoka wygrana z Atosem Łódź 9:1)
EXPANDOR Głowno 7 – POLONIA Andrzejów 3
Punkty dla Expandora zdobyli: Paweł Rojek – 3, Przemysław Przybyn

WYDAWCA:
Oficyna Wydawnicza
„Nowy Łowiczanin” s.c.
Wojciech Waligórski, Ewa Mrzygłód-Waligórska.
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3a,
tel./fax 46 837-46-57,
e-mail: wiesci@lowiczanin.info
adres dla korespondencji:
99-400 Łowicz, skrytka pocztowa 68.

4 pkt.

4

3 pkt.

3. Traugutt Zgierz

4

2 pkt.

4. Staszic Zgierz

4

1 pkt.

5. LO Ozorków

4

1 pkt.

Grupa II
ZSZ Ozorków – ZS nr 1 Głowno
0:3, ZSZ Aleksandrów Łódzki
– ZZSP Zgierz 3:1, ZSZ Ozorków – ZS nr 1 Zgierz 2:3, ZS
nr 1 Głowno – ZZSP Zgierz 3:0,
ZSZ Ozorków – ZSZ Aleksandrów
0:3
ZS nr 1 Głowno – ZS nr 1 Zgierz
3:1, ZSZ Ozorków – ZZSP Zgierz
2:3, ZSZ Aleksandrów Łódzki
– ZS 1 Zgierz 3:2, ZS nr 1 Głowno – ZSZ Aleksandrów Łódzki
3:0, ZZSP Zgierz – ZS nr 1 Zgierz
1:3

Uczennice LO Głowno bez porażki przebrnęły przez Mistrzostwa Powiatu Zgierskiego w tenisie stołowym.
Wraz z zawodniczkaim ZS nr 1 Bratoszewice głownianki wystąpią teraz w turnieju rejonowym.

z Głowna pokonały aleksandrowianki 3:0, a podopieczne nauczycielki wychowania fizycznego Joanny Borasik wygrały
3:1 z ZS nr 1 im Cebertowicza
Głowno. Zatem w finale doszło
jeszcze raz do rywalizacji głownianek z bratoszewiczankami
i tym razem górą były licealistki, wygrywając 3:1. Zwyciężczynie wystąpiły w następującym zestawieniu: Dagmara

Błaszczyk, Monika Sokół i Izabella Lubcińska. Srebrne medalistki grały w składzie Patrycja
Błaszczyk i Patrycja Andrysiak. W meczu o brązowy medal uczennice głowieńskiego
„Cebertowicza” pokonały ZSZ
Aleksandrów Łódzki 3:0. Zatem na podium mistrzostw powiatu zgierskiego w tenisie stołowym stanęły tylko uczennice
szkół naszego regionu. 
ak

łek – 2, Zbigniew Rojek – 1 oraz
Paweł Rojek-Przemysław Przybyłek -1

REDAKCJA W GŁOWNIE:
ul. Łowicka 40, tel./fax 42 710-82-55
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze:
Renata Piechut-Machnicka,
Lilianna Jóźwiak-Staszewska, Elżbieta Woldan-Romanowicz, Andrzej Kusy (sport).

4

4 pkt.

2. ZSZ Aleksandrów Łódzki

4

3 pkt.

3. ZS nr 1 Zgierz

4

2 pkt.

4. ZZSP Zgierz

4

1 pkt.

5. ZSZ Ozorków

4

0 pkt.

Półfinały
LO Głowno – ZSZ Aleksandrów
3:0, ZS nr 1 Bratoszewice – ZS nr
1 Głowno 3:1
n

Mecz o III miejsce
ZS nr 1 Głowno – ZSZ Aleksandrów 3:0
n

Mecz o I miejsce
LO Głowno – ZS nr 1 Bratoszewice
3:1
n

Zabrakło kilku sekund

weł Rojek, a my mamy nadzieję,
że już na stałe.
ak
12. kolejka
EXPANDOR Głowno – POLONIA
Andrzejów 7:3
DEKO-STAR Łódź – ATOS Łódź
9:1
KSIĘŻAK Łowicz – SALOS WODNA Łódź 7:3
MKS JEDYNKA Łódź – TAURON 3:7
MTS PIRANIE Łódź – PORTA WAN
Rąbień 6:4
POLESIANKA Łódź – KORAD
Łódź 4:6
AZS UŁ Łódź – M.S.Z. POKEMONY Łódź – przełożony
n

Dużym wzmocnieniem okazał się powrót Pawła Rojka
do drużyna TKKF-u Głowno.
Ekipa Expandora nie miała
problemów z pokonaniem wyżej notowanej w trzecioligowej hierarchii zespołu Polonii
Andrzejów. Goście tylko dwukrotnie zbliżyli się na dystans
jednego punktu do gospodarzy.
Najpierw przy stanie 2:0 dla
Expandora pierwszą porażkę
poniósł rutynowany Zbigniew
Rojek, który uległ w dramatycznych okolicznościach Adamowi Gabarze oraz przy stanie
3:1, kiedy to Przemysław Przybyłek przegrał z Marianem Domańskim 0:3.
Od tego momentu głownianie wygrali cztery mecze, przy
jednym tylko zwycięstwie andrzejowian. Zatem zasłużoną
wygrana mogą pochwalić się zawodnicy z Głowna w szeregach
których główną postacią był
powracający do gry w zespole
TKKF Expandora Głowno Pa-

Grupa I
ZS nr 1 Bratoszewice – ZSO Staszic Zgierz 3:2, LO Głowno – SLO
Traugutt Zgierz 3:0 ZS nr 1 Bratoszewice – LO Ozorków 3:1, Staszic
Zgierz – Traugutt Zgierz 2:3,ZS nr 1
Bratoszewice – LO Głowno 1:3, Staszic – LO Ozorków 3:1,ZS nr 1 Bratoszewice – Traugutt Zgierz 3:2,LO
Głowno – LO Ozorków 3:1, Staszic
Zgierz – LO Głowno 0:3, SLO Traugutt Zgierz – LO Ozorków 3:0
n

1. ZS nr 1 Głowno

Piłka koszykowa | Liga Wojewódzka

TKKF Expandor już ósmy
w trzecioligowej tabeli
Głownianie przed dwunastą
kolejką byli niżej sklasyfikowani
od swoich rywali, a mimo to nie
dali praktycznie szans andrzejowianom na wywiezienie choćby
remisu z Głowna. Do drużyny,
po okresie dłuższej przerwy
wrócił Paweł Rojek, który swego czasu był liderem ekipy
z Głowna.
Paweł Rojek, mimo pewnych
treningowych zaległości wygrał
wszystko, co było do wygrania.
W grach singlowych zdobył trzy
punkty i jeszcze dorzucił punkt
wspólnie z Przemysławem Przybyłkiem w grze podwójnej. Zatem w wielkim stylu powrócił do
tenisa stołowego Paweł Rojek,
najlepszy gracz meczu z Polonią
Andrzejów. Po tym zwycięstwie
głownianie mają zaledwie trzy
punkty straty do piątej MKS
Jedynki Łódź, która uległa trzeciemu w klasyfikacji Tauronowi

4

2. ZS nr 1 Bratoszewice

n

Tenis stołowy | 12. kolejka III ŁLTSAiW

Tenisiści TKKF Expandor Głowno w meczu
o trzecioligowe punkty w ramach rozgrywek Łódzkiej
Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów pewnie
pokonali Polonię Andrzejów 7:3 i awansowali aż
na ósme miejsce w tabeli.

1. LO Głowno

1. KSIĘŻAK ŁOWICZ

12

34

96-24

2. AZS UŁ

11

31

75-35

3. TAURON

12

30

74-46

4. DEKO-STAR

12

30

73-47

5. MKS JEDYNKA

12

26

62-58

6. SALOS WODNA

12

24

63-57

7. KORAD

12

24

59-61

8. EXPANDOR

12

23

56-64

9. POLONIA

12

22

55-65

10. POKEMONY

11

20

51-59

11. MTS PIRANIE

12

19

43-77

12. PORTA WAN

12

18

44-76

13. POLESIANKA

12

17

40-80

14. ATOS

12

14

38-82

Niestety nie udało się
koszykarkom TK Alles
Głowno wywalczyć
historycznego awansu do
strefy finałowej.
W kategorii młodziczek
głownianki miały olbrzymia
szansę, by zająć trzecie miejsce i zapewnić sobie miejsce
w pierwszej szóstce tegorocznych rozgrywek. Zabrakło dosłownie kilku sekund, by właśnie
się tak stało. Na chwilę przed zakończeniem meczu podopieczne
trenera Jacka Lewandowskiego
prowadziły z Apisem Będków
49:47. Jednak desperacki rzut
za trzy punkty w ostatnich sekundach jednej z zawodniczek
Apisu okazał się celny i to gospodynie niedzielnego spotkania
mogły cieszyć się ze zwycięstwa
i awansu do strefy finałowej.
Zatem ambitnym głowniankom pozostała walka o miejsca
od siódmego do dwunastego
w bieżących rozgrywkach. Młode zawodniczki TK Alles długo
nie mogły pogodzić się z porażką
z rywalkami, z którymi przecież
na własnym terenie w pierwszej
rundzie rozgrywek udało się
wygrać. Na początku wszystko
sprzyjało głowniankom. Liderki
rozgrywek Widzew Łódź wygrał z PTK Pabianice, co jeszcze

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów
nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów.

lub w Łowiczu: ul. Pijarska 3a, pn., wt. i pt.
7.30-18.00, śr. i czw. 7.30-16.00, sb. 8.00-14.00.

Ogłoszenia ramkowe i reklamy: przyjmujemy
telefonicznie i faxem: 42 710-82-55 w Głownie;
tel./fax 46 837-37-51, 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

Ogłoszenia drobne przyjmowane są osobiście
w naszym biurze ogłoszeń, w punktach
wymienionych na stronie 24, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

bardziej otworzyło wrota strefy
finałowej przed zawodniczkami TK Alles Głowno. Niestety
feralna końcówka spotkania
spowodowała, że to Apis będzie rywalizował o miejsca od
pierwszego do szóstego. Pierwsze miejsce pewnie wywalczyły
zawodniczki Widzewa, które
o trzy punkty wyprzedziły Lidera Tomaszów Mazowiecki. TK
Alles ostatecznie został sklasyfikowany na piątej pozycji.
W finałach oprócz Widzewa,
Apisu i Lidera grać będą także koszykarki MKS –u Kutno,
Basketu I Aleksandrów Łódzki
i ŁKS-u I Łódź. W grupie drugiej znalazły się PTK Pabianice,
TK Alles Głowno, Trójka Sieradz oraz Basket II Aleksandrów
Łódzki, UMKS Księżak Łowicz
oraz ŁKS II Łódź. 
ak
10.kolejka
UKS Apis Będków – TK Alles Głowno 50:49, Trójka Sieradz – Lider Tomaszów Mazowiecki 23:77, MUKS
Widzew Łódź – PTK Pabianice
76:44
n

1 MUKS Widzew Łódź 20 10-0 906:396
2 Lider Tomaszów Maz. 17 7-3 564:415
3 UKS Apis Będków

15 5-5 466:491

4 PTK Pabianice

14 4-6 670:510

5 TK Alles Głowno

14 4-6 538:597

6 Trójka Sieradz

8

0-10 190:925

ISSN 1641-6260. Index 363634 (dot. RUCH)
Druk: SEREGNI PRINTING GROUP Sp. z o.o.
03-796 Warszawa, ul. Rzymska 18a.
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(Nowy Łowiczanin): 12.000 egz.
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ZS nr 1 Bratoszewice wicemistrzem powiatu
Tenisiści Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach
odnieśli duży sukces. W mistrzostwach powiatu
zgierskiego szkół ponadgimnazjalnych
podopieczni nauczyciela wychowania fizycznego
Andrzeja Kusy wywalczyli srebrne medale.
Bratoszewiczanie,
którzy
grali w składzie Patryk Kostrzewski i Damian Jamroch
odnieśli cztery zwycięstwa
i dopiero w meczu finałowym,
po niezwykle zaciętej i zażartej
alce ulegli ZSO im. Stanisława
Staszica Zgierz 2:3. Decydujące znaczenie dla losów finałowego spotkania miała gra
deblowa.
Pierwszego seta wygrali bratoszewiczanie, w drugim także
zawodnicy Zespołu Szkół nr 1 z
Bratoszewic prowadzili, jednak
w końcówce lepsi okazali się
zgierscy licealiści. W trzecim
decydującym secie ponownie
początek należał do bratoszewiczan. Potem gra się wyrównała, a końcówka była niezwykle
emocjonująca. Dopiero przy
stanie 15:13 zakończyła się gra
podwójna zwycięstwem 2:1 zawodników zgierskiego Staszica.
W grach eliminacyjnych
w grupie drugiej bratoszewi-

czanie nie dali szans rywalom.
Uczniowie ZS nr 1 pokonali kolejno ZSZ Aleksandrów
Łódzki 3:0, potem rozprawili
się z ZS nr 1 Zgierz, wygrywając 3:1, by w meczu o pierwsze miejsce w grupie pokonać
ZSZ Ozorków 3:2. W półfinale bratoszewiczanie pokonali
ZZSP Zgierz 3:0. Najlepszym
zawodnikiem imprezy okazał
się Patryk Kostrzewski, który
nie przegrał nawet seta!
W drugim półfinale reprezentacja ZSO im. Staszica
Zgierz pokonała ZSZ Ozorków
3:2. Trzecie miejsce przypadło
tenisistom z Ozorkowa, którzy
pewnie pokonali ZZSP Zgierz
3:0.
W grupie pierwszej rywalizowali także gracze z ZS nr
1 im. Cebertowicza Głowno.
Głownianie ostatecznie zajęli
trzecie miejsce w grupie i odpadli z rozgrywek, choć trzeba
przyznać, że gdyby uczniowie

Zgierz 2:3, ZSO Staszic – LO
Ozorków 3:1
1. ZSO Staszic

4

4 pkt.

2. ZZSP Zgierz

4

2 pkt.

3. ZS nr 1 Głowno

4

2 pkt.

4. LO Ozorków

4

1 pkt.

5. SLO Traugutt

4

1 pkt.

Grupa II
ZS nr 1 Bratoszewice – ZSZ Aleksandrów 3:0, ZS nr 1 Zgierz – ZSZ
Ozorków 0:3, ZS nr 1 Bratoszewice
– ZS nr 1 Zgierz 3:0, ZSZ Ozorków
– ZSZ Aleks. Ł. 3:0, ZS nr 1 Bratoszewice – ZSZ Ozorków 3:2, ZSZ
Aleksandrów Ł. – ZS nr 1 Zgierz 3:1
n

1. ZS nr 1 Bratoszewice

3

3 pkt.

2. ZSZ Ozorków

3

2 pkt.

3. ZSZ Aleksandrów Ł.

3

1 pkt.

4. ZS nr 1 Zgierz

3

0 pkt.

Półfinały
ZS nr 1 Bratoszewice – ZZSP
Zgierz 3:0;
ZSO Staszic Zgierz – ZSZ Ozorków 3:2
n

Patryk Kostrzewski (ZS nr 1 Bratoszewice) okazał się najlepszym zawodnikiem mistrzostw. Uczeń  II klasy
Technikum Logistycznego nie przegrał nawet seta.

Cebertowicza mieli nieco więcej szczęścia, to oni awansowaliby do półfinałów. Głownianie uzbierali dwa punkty,
a więc tyle samo co drugi zespół ZZSP Zgierz. Jednak w
bezpośrednim meczu górą byli

zgierzanie i to oni awansowali
do półfinału.
ak
Grupa I
SLO Traugutt Zgierz – ZS nr 1
Głowno 2:3, ZZSP Zgierz – SLO
Staszic Zgierz 1:3, SLO Traugutt
n

Zgierz – LO Ozorków 2:3, ZS nr
1 Głowno – SZSO Staszic Zgierz
0:3, SLO Traugutt – ZZSP Zgierz
3:1, ZS nr 1 Głowno – LO ozorków
3:1, SLO Traugutt – ZSO Staszic
1:3, ZZSP Zgierz – LO Ozorków
3:1, ZS nr 1 Głowno – ZZSP

Mecz o III miejsce
ZSZ Ozorków – ZZSP Zgierz 3:0
n

Mecz o I miejsce
ZSO Staszic Zgierz – ZS nr 1 Bratoszewice 3:2
n

Piłka siatkowa | Amatorskie Mistrzostwa Łowicza

Tenis stołowy | 16. kolejka IV liga

Przegrali mecz,
którego nie powinni przegrać

Zacięty mecz rozegrali
tenisiści LUKS-u Koźle.

roński – 1 oraz debel Skowroński-Podolski – 1.

Po zwycięstwie w piętnastej
serii spotkań o mistrzostwo IV
ligi Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów
nad drużyną Siedleckiej w Łodzi
8:2, młodym tenisistom LUKS-u Koźle przyszło przeżyć tym
razem gorycz porażki. Łukasz
Banasiak, Adrian Podolski i Maciej Skowroński, po zaciętym
i momentami dramatycznym
spotkaniu ulegli we własnej sali
znacznie wyżej sklasyfikowanym w tabeli IV ligi tenisistom
Power Team Łódź 4:6. Co ciekawe tenisiści z Koźla, po siedmiu grach prowadzili nawet 4:3,
a mimo to zostali pozbawieni
zwycięstwa przez bez skrupułów grających w ostatnich trzech
pojedynkach rywali.
Młodzi gracze LUKS-u byli
bardzo bliscy sprawienia dużej
niespodzianki, bowiem Power
Team to jedna z solidniejszych
ekip występujących w czwartej
lidze. Po tej porażce drużyna
LUKS-u Koźle zajmuje piętnastą lokatę. Tenisiści z Koźla
mają jednak już siedem punktów
straty, by znaleźć się pierwszej
dziesiątce rozgrywek. Na prowadzeniu nadal znajdują się gracze
MPK Łódź, którzy co prawda
tylko zremisowali z czwartym
Magellanem, jednak remis pozwolił nadal drużynie MPK
dzierżyć fotel lidera. Potknięcie
liderów wykorzystali tenisiści
Zapału, którzy wygrywając po
ciężkim meczu z Radarem 2
Łódź 6:4 zbliżyli się na dystans
trzech punktów do prowadzącej
drużyny MPK.

Młodzi tenisiści z Koźla byli
niezwykle bliscy sprawienia
sporej niespodzianki. Już pierwsze spotkanie zakończyło się
zwycięstwem Adriana Podolskiego, który pokonał Kilanowskiego 3:2.
Potem co prawda goście wyrównali, jednak kolejny mecz
znowu wygrali gospodarze
(Maciej Skowroński pokonał 3:1Kryszciaka). Tenisiści
LUKS-u dwukrotnie potrafili
oderwać się od rywali na dystans dwóch punktów. Niestety
od stanu 4:2 dla LUKS-u cztery
kolejne mecze zakończyły się
zwycięstwami rywali.
ak

Zacięty mecz LUKS-u

Siatkarze BS TKKF BS Głowno zanotowali słabszy występ. W meczu fazy mistrzowskiej podopieczni
trenera Sławomira Stopczyńskiego nie dali rady UKS Korabce Łowicz, przegrywając 2:3.
Głownianie dobrze rozpoczęli piątkowe spotkanie od
zwycięstwa w pierwszym secie. Niestety w dwóch kolejnych siatkarze TKKF-u oddali
inicjatywę łowiczanom, co
srodze się zemściło szczególnie w drugiej partii, przegranej
przez ekipę TKKF-u wysoko,
bo 13:25. Porażka w trzeciej
odsłonie spotkania była konsekwencją marnej postawy głownian w drugim secie.
Dopiero w czwartej partii
głownianie obudzili się i ruszyli do ataku, pokonując rywali
25:21. Niestety tie-break znowu należał do Korabki, która
pokonując głownian odskoczyła od TKKF– u na dystans jednego punktu. Głownianie po
tej porażce mają już na plecach
kolejnego rywala. Jest nim Farbis Łowicz, który pewnie pokonał Mikolę Łowicz 3:0. Ekipa Farbisu zgromadziła już tyle
samo punktów co głownianie
i zapewne nie odpuści w walce
o jeden z medali AMŁ.
Dużą niespodziankę sprawili siatkarze przedostatniej,
po trzech kolejkach fazy mistrzowskiej, siatkarze Mikoli
Łowicz. Łowiczanie co prawda
przegrali ze Skierniewickim
Węglem, ale po zażartej i wyrównanej walce. Ostatecznie
faworyt pokonał Mikolę, ale
tylko 3:2.
W grupie „B”, gdzie drużyny rywalizują o miejsca od

może zadecydować przy podsumowaniu zdobyczy na koniec
sezonu.
ak
Grupa „A”
Farbis Łowicz – Essato Team Łowicz 3:0 (25:16, 25:20, 25:17),
Skierniewicki Węgiel – Mikola
Łowicz 3:2 (20:25, 25:21, 25:20,
18:25, 16:14), LKS Retki – UKS
Bzura Sobota 3:1 (25:17, 22:25,
25:17, 25:21), UKS Korabka Łowicz
– BS TKKF 45 Głowno 3:2 (25:27,
25:13, 25:20, 21:25, 15:10)
n

Siatkarze BS TKKF 45 Głowno tym razem nie popisali się. Głownianie
przegrali z Korabką Łowicz i 2:3.

dziewiątego do osiemnastego,
w meczu na szczycie prowadząca w tabeli Łowiczanka pokonała wicelidera GKS Rawkę
Bolimów 3:2. Szansy nie wykorzystali siatkarze trzeciego
w tabeli II LO Łowicz. Gdyby
licealiści pokonali szósty Zatorze Łowicz mieliby szansę
wskoczyć na drugie miejsce
w tabeli. Jednak zwycięstwo
odnieśli niżej sklasyfikowani
siatkarze Zatorza, którzy sprawili tym samym sporą niespodziankę.
UKS Korabka Łowicz 3 (25,
25, 25, 21, 15) – BS TKKF 45
Głowno 2 (27, 13, 20, 25, 10)
n

BS TKKF 45: Michał Piela (kapitan), Sławomir Stopczyński (rozgrywający), Grzegorz PIela, Damian Śliwkiewicz, Rafał Kuciński
(przyjmujący), Bartłomiej Janiak,
Dawid Ślązak (atakujący), Krzysztof Danych, Artur Bryk, Mateusz
Bednarek, Patryk Zagórski (środkowi), Marcin Stępniewski, Piotr
Kosielski (libero).

Tego meczu głownianie nie
będą dobrze wspominać. Podopieczni trenera Sławomira
Stopczyńskiego w meczu na
szczycie grupy „A” nie dali rady
pokonać Korabki Łowicz. Skończyło się co prawda na nikłej
porażce 2:3, ale ten jeden punkt

1. Skierniewicki Węgiel

4 11 12-2

2. UKS Korabka Łowicz

4 10 12-4

3. BS TKKF 45 Głowno

4 9

11-6

4. Farbis Łowicz 	

4 9

10-5

5. LKS Retki

4 6

6-8

6. Mikola Łowicz 	

4 2

5-12

7. Essato Team

4 1

4-12

8. UKS Bzura Sobota

4 0

2-12

Grupa „B”
ZSP Nr.1 Łowicz – LKS Retki II 1:3
(17:25, 23:25, 25:20, 21:25)
Zatorze Łowicz – II LO Łowicz 3:1
(25:15, 25:22, 22:25, 28:26), Łowiczanka Łowicz – GKS Rawka
Bolimów 3:2 (25:19, 14:25, 25:15,
18:25, 15:9), Pijarska Łowicz – ZSP
Nr. 2 Blich 0:3 (21:25, 21:25, 22:25)
n

1. Łowiczanka

4

11 12-2

2. GKS Rawka Bolimów

4

10 11-5

3. LKS II Retki 	

4	 8

10-7

4. II LO Łowicz

4	 7

10-7

5. ZSP nr 2 Łowicz

4	 6

9-8

6. Zatorze Łowicz

4	 6

7-9

7. Pijarska Łowicz

4	 1

2-12

8. ZSP nr 1 Łowicz

4	 0

1-12

LUKS KOŹLE 4 – POWER
TEAM Łódź 6
Punkty dla LUKS-u Koźle zdobyli:
Adrian Podolski – 2, Maciej Skown

16. kolejka
LUKS KOŹLE – POWER TEAM
4:6, AMPER 1 Łódź – T.G. SOKÓŁ 3 1:9, ARISTO JEANS –
STINGS RĄBIEŃ 10:0 (walkower),
GOK LUTOMIERSK – RELAX ŁÓDŹ 8:2,MAGELLAN –
MPK ŁÓDŹ 5:5, WIMARAN –
ELEKTROPROJEKT 5:5, ZAPAŁ
– RADAR 2 6:4, START 2 – SIEDLECKA 10:0.
n

1. MPK ŁÓDŹ 	

16 	 47 130-30

2. ZAPAŁ 	

16 	 44 105-55

3. ARISTO JEANS 	

16 	 43 121-39

4. MAGELLAN 	

16 	 42 115-45

5. GOK LUTOMIERSK 	 16 	 37 105-55
6. RET GIM 20 	

15 	 34  92-58

7. SOKÓŁ 3 ZGIERZ 	

14 	 34  86-54

8. SSN START 2 	

15 	 33  87-63

9. PAKA MARCINIAKA 15 	 31  79-71
10. RADAR 2 	

16 	 31  80-80

11. POWER TEAM 	

15 	 31  73-77

12. ELEKTROPROJEKT 16 29  78-82
13. WIMARAN 	

16 	 26  71-89

14. RELAX ŁÓDŹ 	

16 	 25  57-103

15. LUKS KOŹLE 	

16 	 24  54-106

16. SIEDLECKA 	

16 	 19  29-131

17. AMPER 1 	

16 	 17  19-141

18. STINGS RĄBIEŃ 	

16 	 16  19-141
G
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Włókniarz mistrzem powiatu

KALENDARZ
KIBICA
CZWARTEK, 20 STYCZNIA,
 godz. 10:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie, tenis
ziemny zajęcia szkoleniowe dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
 godz. 12.00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie,
Piłkarska Liga Feryjna dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.

W niedzielę, 16 stycznia br. na obiekcie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zgierzu odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Zgierskiego w Futsalu.
Do imprezy zgłosiło się
10 zespołów: cztery z IV ligi,
cztery z V i dwa występujące
w A– klasie, gr. II. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy.
Zwycięzcy mierzyli się ze sobą
o pierwsze miejsce, następne
drużyny walczyły o kolejne lokaty: drugie miejsca o III pozycję w turnieju, trzecie o miejsca
V-VI w mistrzostwach itd…
Mecze grano 17 minut bez przerwy, drużyny składały się z 7
zawodników (w tym bramkarz).
W mistrzostwach wystąpiły
dwa zespoły z naszego regionu:
czwartoligowa drużyna Zjednoczonych Stryków i piątoligowa
Stal Głowno.
Podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka trafili do silniejszej
grupy II, gdzie przyszło im się
mierzyć z dwoma zespołami
gospodarzy: Borutą i Włókniarzem Zgierz. W swoim pierwszym spotkaniu strykowianie
dość łatwo pokonali drugi zespół
Boruty 2:0, po bramkach Szczepana Bartosika i Wojciecha Majewskiego. Później Zjednoczeni
odnieśli drugie zwycięstwo, tym
razem gromiąc LKS Rosanów
4:0, a bramki strzelili: Paweł
Rożniata, Bartosik 2 i Tomasz
Lenart. W trzecim spotkaniu
grupowym strykowianie po zaciętym boju ulegli późniejszemu
triumfatorowi rozgrywek Włókniarzowi Zgierz 0:1. W ostatnim meczu tej fazy podopieczni
Trenera Tomasza Szcześniaka
podzielili się punktami z Ko-

lejarzem Łódź, remisując 1:1.
Jedyną bramkę dla Strykowa
zdobył w tym meczu Lenart.
Po zliczeniu punktów z czterech
spotkań, Zjednoczeni uplasowali
się na drugim miejscu w grupie
i pozostało im walczyć o trzecie miejsce w turnieju. Poniżej
oczekiwań i własnych i kibiców
wypadli piłkarze Stali Głowno.
Podopieczni nowego trenera
Marka Pawlaka wyjątkowo razili
nieskutecznością, zdobywając
w fazie grupowej zaledwie jedną
bramkę. Głownianie zremisowali dwa pierwsze mecze z Polonią
Andrzejów i Orłem Parzęczew
0:0. Trzecie spotkanie w grupie
Stal wygrała 1:0 z Zamkiem
Skotniki po bramce Marcina
Hemki. Na zakończenie fazy
grupowej gracze z Głowna ulegli finaliście turnieju Borucie
Zgierz 0:2, po własnych, niewymuszonych błędach. Ostatecznie
podopieczni trenera Marka Pawlaka musieli zadowolić się walką
o piąte miejsce, którą niestety
przegrali.
Głowniane ulegli bowiem
Kolejarzowi Łódź 0:1.W małym finale spotkały się piątoligowy Orzeł Parzęczew i zespół
IV ligi Zjednoczeni Stryków.
Po emocjonującym widowisku
podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka ulegli niżej notowanym rywalom 1:2. Bramkę na
dla Strykowa zdobył, jak się później okazało król strzelców całego turnieju Szczepan Bartosik,
który podczas całych zawodów

PIĄTEK, 21 STYCZNIA
godz. 10:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie,
(przy Szkole Podstawowej nr
2), halowy piłkarski turniej klubów z województwa łódzkiego,
rocznik 2000.
 godz. 18:00, sala w Łodzi,
mecz o mistrzostwo III ligi
Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów i Weteranów
Tauron Łódź – TKKF Expandor
Głowno.


Ani Zjednoczeni Stryków ani Stal Głowno nie zdobyła medalu na Mistrzostwach Powiatu Zgierskiego w
Futsalu. Kolejna szansa dopiero za rok.

czterokrotnie trafiał do siatki
rywali. W meczu o Mistrzostwo
Powiatu Zgierskiego doszło do
pojedynku dwóch zgierskich
drużyn MKP Boruty i Włókniarza. Ostatecznie minimalnie lepsi okazali się „zieloni”, którzy
wygrali 2:1.
Wyniki gr. I:
Boruta Zgierz – Zamek Skotniki 1:0,
Polonia Andrzejów – Stal Głowno
0:0, Boruta Zgierz – Orzeł Parzęczew 1:2, Polonia Andrzejów – Zamek Skotniki 1:1, Orzeł Parzęczew
– Stal Głowno 0:0, Boruta Zgierz
– Polonia Andrzejów 2:0, Zamek
Skotniki – Stal Głowno 0:1, Polonia Andrzejów – Orzeł Parzęczew


1:1, Boruta Zgierz – Stal Głowno
2:0, Orzeł – Zamek Skotniki 1:0.
1.Boruta Zgierz

4

9

6-2

2. Orzeł Parzęczew

4

8

4-2

1.Włókniarz Zgierz

4

12 5:1

3. Stal Głowno

4

5

1-2

2. Zjednoczeni Stryków

4

7

7:2

4. Polonia Andrzejów

4

3

2-4

3. Kolejarz Łódź

4

7

4:3

5. Zamek Skotniki

4

1

1-4

4. LKS Rosanów

4

3

1-6

5. Boruta II Zgierz

4

0

0-5

Wyniki gr. II :
Włókniarz Zgierz – LKS Rosanów
1:0, Zjednoczeni Stryków – Boruta II Zgierz 2:0, Włókniarz Zgierz
– Kolejarz Łódź 2:1, Zjednoczeni
Stryków – LKS Rosanów 4:0, Kolejarz Łódź – Boruta II Zgierz 1:0,
Włókniarz Zgierz – Zjednoczeni
Stryków 1:0, LKS Rosanów – Boruta II Zgierz 1:0, Kolejarz Łódź –


PROGNOZA POGODY DLA REJONU GŁOWNA | 20.01.2011 – 26.01.2011

CZWARTEK – PIĄTEK: Zachmurzenie duże
z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe
opady deszczu i śniegu z deszczem. Widzialność
dobra i umiarkowana, rano zamglenia, lokalnie
słaba, ograniczona przez mgły. Wiatr północnozachodni, słaby, okresami umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 2 st. C do + 1 st. C.
Temp. min w nocy: – 1 st. C do – 3 st. C.
SOBOTA – NIEDZIELA:
Zachmurzenie umiarkowane i duże. W niedzielę
miejscami opady śniegu z deszczem lub śniegu.
Widzialność umiarkowana, rano i podczas
opadów słabsza. Wiatr zachodni
i północno-zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: 0 st. C do – 1 st. C.
Temp. min w nocy: – 4 st. C do – 7 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

G

Runda finałowa:
Mecz o miejsca 9-10: Zamek –
Boruta II 0:1. Mecz o miejsca 7-8:
Polonia Andrzejów – Rosanów 1:1,
rz.k. 0:1. Mecz o miejsca 5-6: Stal
Głowno – Kolejarz Łódź 0:1. Mecz
o 3. miejsce: Zjednoczeni – Orzeł
1:2. Finał: Włókniarz – MKP Boruta
Zgierz 2:1 
wp


Ciężary | Turniej

Srebrni atleci

SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Region będzie
pozostawał na skraju układów niżowychznad
Skandynawii. Napływać będzie chłodniejsza
masa powietrza z północnego-zachodu.

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA: Zachmurzenie
duże z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu.
Widzialność dobra, rano zamglenia, w czasie
opadów słaba. Wiatr zmienny z przewagą
wschodniego, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: – 2 st. C do + 1 st. C.
Temp. min w nocy: – 4 st. C do 0 st. C.

Zjednoczeni Stryków 1:1, Boruta
II Zgierz – Włókniarz Zgierz 0:1,
Kolejarz Łódź – LKS Rosanów 1:0.

Atleci
LUKS
Agronomu Bratoszewice wystąpili
w dwóch prestiżowych turniejach. Dwoje bratoszewiczan
rywalizowało w kategorii młodzików na pomoście w Konstantynowie Łódzkim, gdzie
rozgrywany był X Turnieju
o Puchar Prezesa OZPC. Kinga Jacak w kategorii dziewcząt
w wadze do 63 kg zajęła I miejsce. Bratoszewiczanka w dwuboju osiągnęła bardzo dobry
rezultat 93 kg.
W rywalizacji chłopców
w wadze do 50 kg triumfował
Patryk Wilman, który w dwuboju udźwignął ciężar o wartości 76 kilogramów. LUKS
Agronom zajął drugie miejsce
w klasyfikacji drużynowej.
W Turnieju Klasyfikacyjnym
Juniorów (od 16 do 18 lat). Zawodnik LUKS-u Agronomu
Bratoszewice wywalczył drugie
miejsce w kategorii wagowej do
69 kilogramów. Zatem z medalami wrócili zawodnicy Agronomu z kolejnych zawodów. ak

SOBOTA, 22 STYCZNIA
godz. 14.00, hala OSiR
w Koluszkach, Halowa Liga
Piłki Nożnej, mecze I ligi z
udziałem zespołu z Dmosina.
 godz. 14.00, hala OSiR
w Koluszkach, mecz o mistrzostwo III ligi siatkówki mężczyzn
OSiR Koluszki – Volleyball
Głowno.


PONIEDZIAŁEK, 24 STYCZNIA
 godz. 10:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie, tenis
ziemny zajęcia szkoleniowe dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
 godz. 12.00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie,
Piłkarska Liga Feryjna dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
ŚRODA, 26 STYCZNIA
godz. 10:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie, tenis
ziemny zajęcia szkoleniowe dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
 godz. 12.00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie,
Piłkarska Liga Feryjna dla
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.


CZWARTEK 27 STYCZNIA
godz. 10:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie,
halowy piłkarski turniej klubów
z województwa łódzkiego,
rocznik 2000.


PIĄTEK, 28 STYCZNIA
 godz. 19.30, hala MOSiR,
mecz o mistrzostwo Ekstraklasy futsalu Boruta Auto-Mark
Zgierz – Gwiazda Ruda Śląska

