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Przemka
z Głowna urzekł

Dziewczęta i chłopcy
rywalizowali

czar telewizji str. 8

w konkursie piękności str. 35
Gmina Głowno | Dwa konkursy rozstrzygnięte

Nowy dyrektor szkoły w Popowie
już wywołuje emocje
28 stycznia ośmioosobowa komisja
konkursowa rozstrzygnęła konkursy
na dyrektorów zespołów szkół
w Lubiankowie i Popowie.
W obu konkursach wystartowały pełniące dotychczas obowiązki dyrektorów tych placówek – Agnieszka Czubiak
i Jolanta Przeradzka. Z różnym
jednak powodzeniem. Agnieszka Czubiak nie miała konkurentów. Komisja zaakceptowała jej
kandydaturę na dyrektora ZS
w Lubiankowie. Jolancie Przeradzkiej natomiast przyszło się
zmierzyć z kontrkandydatem
w osobie Krzysztofa Fortuny, tj. z aktualnym jeszcze wicedyrektorem Zespołu Szkół
nr 2 w Bratoszewicach. 37-letni Krzysztof Fortuna w oczach

komisji wypadł lepiej i to jego
komisja rekomendowała na stanowisko dyrektora ZS w Popowie. Z informacji uzyskanych
od wójta gminy Głowno Marka Jóźwiaka wynika jednak, że
nowy dyrektor rozpocznie pracę w popowskiej szkole w marcu, do tego bowiem czasu jest
niezbędny w szkole w Bratoszewicach.
Studia wyższe na wydziale filozoficzno-historycznym
Uniwersytetu Łódzkiego ukończył w roku 1998. Od tego czasu związany jest z oświatą. Legitymuje się trzynastoletnim

Krzysztof Fortuna

stażem pracy. Od siedmiu lat
jest zastępcą dyrektora ZS nr 2
w Bratoszewicach. W roku
2002 ukończył studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego w Wyższej Szkole
Administracji Publicznej w Łodzi, w roku 2003 – studia po-

dyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
w Warszawie, w roku 2006 studia podyplomowe ICT języków
obcych oraz drugiego przedmiotu, tj. wiedzy o społeczeństwie, a w roku 2010 – studia
podyplomowe z zakresu informatyki w Wyższej Szkole Informatycznej w Łodzi. Oprócz
tego, odbył łącznie 76 szkoleń
i kursów – m.in. w zakresie bhp,
mierzenia jakości pracy, radzenia sobie z agresją i przemocą,
z zakresu profilaktyki uzależnień, integracji europejskiej.
Jako dyrektor szkoły w Popowie chce kłaść nacisk na współpracę szkoły ze środowiskiem
lokalnym, rodzicami. Ma doświadczenie w prowadzeniu
programów unijnych, zajęć dodatkowych i chce przeszczepić
je na grunt popowskiej szkoły.

Była dyrektor jest
zdruzgotana
Wybór Krzysztofa Fortuny
na stanowisko dyrektora zaskoczył nauczycieli i pracowników
szkoły. Sama Jolanta Przeradzka twierdzi, że są oni decyzją tą
i potraktowaniem jej zbulwersowani, jednak ani nauczyciele, ani sama Jolanta Przeradzka
nie uczynili nic, by wybór komisji konkursowej oprotestować. Jolanta Przeradzka czuje
się odrzucona i – jak sama powiedziała w rozmowie z Wieściami – jest załamana. Wprawdzie ona sama nie zamierza się
od decyzji komisji konkursowej odwoływać, ale ma pewne
uwagi do komentarzy niektórych członków komisji i nie kryje żalu do przedstawicieli władz
gminy, którzy w niej zasiadali. 
str. 35

Głowno |Trudne sąsiedztwo Mrogi

Gdzie tereny zalewowe,
a gdzie budowlane
Do 7 lutego mieszkańcy
Głowna mają czas
na składanie w Urzędzie
Miejskim wniosków do
projektu zmiany studium
zagospodarowania
przestrzennego.

Niełatwe spotkanie w urzędzie poprowadziła Bogusława Sałuda-Anyszewska (po prawo).

NBP| Finanse w domu

Aspirant Fortuna radzi
W tym numerze Wieści
z Głowna i Strykowa rozpoczynamy kolejny cykl porad finansowych aspiranta Fortuny. Tym
razem analizuje on strukturę
wydatków 6-osobowej rodziny
Adamskich, wskazując racjonalne gospodarowanie rodzinnym

budżetem.
W
kolejnych 9 odcinkach cyklu, który jest współfinansowany przez Narodowy
Bank Polski, analizowane będą
budżety kolejnych rodzin. Więcej
na str. 17. 

Po tym terminie burmistrz
Grzegorz Janeczek będzie miał
21 dni na rozpatrzenie wszystkich wniosków. Każdemu
wnioskodawcy zostanie przesłana odpowiedź. Wnioski rozpatrzone negatywnie zostaną
przekazane Radzie Miejskiej
do zaopiniowania. Przypomi-

Głowno | Urząd Skarbowy

Komputer do e-deklaracji
W Urzędzie Skarbowym
w Głownie od 1 lutego uruchomione zostało stanowisko komputerowe do wysyłania deklaracji podatkowych za rok 2010 za
pośrednictwem internetu.
Jak usłyszeliśmy w urzędzie,
podatnicy, którzy zdecydują się

na skorzystanie z tej formy rozliczenia, będą musieli samodzielnie poradzić sobie z wypełnieniem formularza internetowego.
Ten, kto zatem potrafi obsłużyć
aplikację e-deklaracje, może
wypełnić ją w urzędzie albo
w domu. 
str. 35

nała o tym kierownik Referatu
Budownictwa i Ochrony Środowiska na spotkaniu z mieszkańcami terenów nad Mrogą, do
jakiego doszło we wtorek, 1 lutego w Urzędzie Miejskim.
Prawy do lewego, lewy
do prawego
Spotkanie dotyczyło zaproponowanych w projekcie zmian
kwalifikacji terenów w dolinie
Mrogi, które urbaniści z Pracowni Projektowej, zgodnie
z wytycznymi Regionalnego
Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej, zaznaczyli jako tereny zalewowe. 
str. 35
REKLAMA

Pogotowie

Jest decyzja
w sprawie karetek
1 lutego starosta zgierski
Krzysztof Kozanecki poinformował o decyzji wojewody
w sprawie planowanej likwidacji 3 z 9 zespołów karetek pogotowia stacjonujących w powiecie zgierskim oraz o decyzji
w sprawie planowanego rozszerzenia dotychczasowych obszarów działania zespołów ratowniczych. To ostatnie skutkowałoby
tym, że karetka stacjonująca
w Głownie miałaby, oprócz pacjentów z miasta i gminy Głowno, obsługiwać także pacjentów
z gmin Dmosin, Bielawy i Domaniewice, w których łącznie
zamieszkuje około 15 tysięcy
osób.
O sprzeciwie Zarządu Powiatu wobec tych planów, skierowanym do Wojewody Jolanty
Chełmińskiej, szczegółowo piszemy na stronie 5. Ostatecznie
– w wyniku interwencji władz
samorządowych oraz parlamentarzystów – miasto i gmina
Zgierz stracą nie dwie, a jedną karetkę. Nie nastąpi też powiększenie obszaru działania
pozostałych jednostek ratownictwa medycznego, w tym obszaru działania zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego
w Głownie. Zmiany wejdą w życie nie 1 lipca tego roku, a dopiero 1 stycznia roku 2012.  rpm

Walentynkowy
konkurs
MOK w Głownie zaprasza
do udziału w walentynkowym
konkursie, w którym na adres
mokglowno@op.pl należy wysłać wyznanie miłosne lub życzenia dla osoby ukochanej.
Wiadomości można wysyłać
do 11 lutego do godz. 10. Życzenia zostaną opublikowane na
stronie internetowej MOK, a 14
lutego o godz. 17. komisja konkursowa rozlosuje nagrody. rpm

INDEKS
Kultura >36
Ogłoszenia >26
Sport >37
Pogoda >40

2

3 lutego 2011

www.lowiczanin.info

nr 5

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo | Straż pożarna

Osse

To był pracowity rok

Niewybudowany,
już obrabowany

Podsumowanie działalności straży pożarnej na
terenie Głowna i Strykowa w 2010 roku było jednym
z głównych tematów narady rocznej Komendy
Powiatowej PSP w Zgierzu i jej jednostek podległych.

Najpoważniejsze
zdarzenia
Silne wiatry i obfite opady
spowodowały zwiększoną liczbę
interwencji związanych z usuwaniem ich skutków. W maju
i czerwcu odnotowano ich 107,
w tym m.in. konieczność ewakuacji 80-letniej niepełnosprawnej mieszkanki Imielnika Starego z zalewanej posesji. „Akcja
powodziowa” w Głownie,
w której pomagali zawodowi
strażacy i druhowie z OSP, trwała od 31 maja do 2 czerwca. Nie
brakowało także innych skomplikowanych zdarzeń. Do najpoważniejszych należały: nocny
pożar mieszkania na ul. Swoboda w Głownie z 20 kwietnia (100
tys. zł strat, poszkodowana właścicielka, ewakuacja klatki schodowej), pożar baru w piwnicy
ośrodka szkoleniowego w Dobieszkowie (konieczność ewakuacji 58 uczestników konferencji) w czerwcu i w tym samym
miesiącu duży pożar budynków
inwentarskich w Ziewanicach
(biologiczny samozapłon siana).
30 lipca strażacy uczestniczyli w akcji ratowniczej podczas
wypadku samochodu osobowego na drodze krajowej nr 14
w Głownie (2 ofiary śmiertelne).
W sierpniu do najpoważniejszych wydarzeń należały: zniszczenie dystrybutora i niekontrolowany wyciek propan-butanu
w Strykowie na ul. Warszawskiej
oraz znalezienie porzuconych
w lesie w Glinniku pojemników
(8 x 100 ml) z rtęcią.
Kadra, wyszkolenie,
sprzęt
Załoga JRG PSP w Strykowie liczy 35 strażaków, w tym
2 oficerów w systemie codziennym oraz 33 strażaków w systemie zmianowym (2 oficerów,
8 aspirantów, 14 podoficerów
i 9 strażaków). W 2010 r. dwóch

Ciołek | Złodzieje złapani

Przyszli w biały dzień
Dwaj mężczyźni w wieku
58 i 23 lat odpowiedzą za
kradzież z włamaniem,
jakiej dopuścili się
w ubiegły czwartek, 27
stycznia w Ciołku.
Złodzieje ok. godz. 15., czyli w biały dzień, po wyłamaniu drzwi do pomieszczenia
gospodarczego na terenie jednej z posesji w Ciołku w gminie Stryków, dostali się do jego
wnętrza, skąd skradli ponton
z PCV i przewody elektryczne
G

o łącznej wartości 600 zł. Strykowskim funkcjonariuszom policji udało się ustalić personalia obydwu złodziei. 58-latka
zatrzymali tego samego dnia
ok. godz. 19. na miejscu dokonanej wcześniej kradzieży,
a jego wspólnika niecałe 2 godziny później w miejscu jego
zamieszkania.
Obydwaj są mieszkańcami
pow. zgierskiego. Policji udało się odzyskać skradziony
ponton. Przewody elektryczne złodzieje zdążyli już jednak
„upłynnić”. 
ljs

KP PSP ZGIERZ

Narada odbyła 26 stycznia
się w sali konferencyjnej zgierskiego ratusza, a uczestniczyli
w niej: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Andrzej Witkowski, komendanci powiatowi, naczelnicy
i dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz samorządowcy. JRG PSP w Strykowie, która obejmuje zasięgiem swojego
działania miasto Głowno, gminę Głowno oraz miasto i gminę
Stryków, reprezentował dowódca bryg. Tomasz Kubiak i jego
zastępca kpt. Wojciech Pokora. Dowódcy podsumowali pracę jednostki w sprawozdaniu
rocznym. Wynika z niego, że w
2010 r. na terenie działania PSP
w Strykowie zanotowano 553
zdarzenia, co jest wielkością
zbliżoną do lat poprzednich.
430 razy straż była wzywana
do miejscowych zagrożeń, 108
razy do pożarów. W minionym
roku odebrano 15 fałszywych
alarmów, w tym, jak ustalono,
13 zgłoszeń wykonano w dobrej wierze. 7 razy jednostka
uczestniczyła w akcjach poza
rejonem własnego działania.
W ramach ogólnopolskiej walki ze skutkami powodzi strażacy z JRG PSP w Strykowie byli dysponowani m.in.
w rejony Włocławka i Kowala (woj. kujawsko-pomorskie).
Na ogólną liczbę 553 zdarzeń
– JRG PSP w Strykowie brała
udział przy likwidacji 367 pożarów i miejscowych zagrożeń.
Różnica między ogólną liczbą zdarzeń a ilością wyjazdów
wynika z uczestnictwa w niektórych akcjach tylko druhów z
19 jednostek OSP, zlokalizowanych na terenie działania JRG
PSP w Strykowie. W 2010 r.
największą ilość wyjazdów zanotowały: OSP Głowno (217),
OSP Popów Głowieński (18)
i OSP Stryków (17).

Narada roczna KP PSP w Zgierzu.

aspirantów zostało mianowanych na pierwszy stopień oficerski. Jeden z aspirantów
kontynuuje zaoczne studia magisterskie w SGSP w Warszawie, a czterech studiuje na
uczelniach cywilnych. Jeden
z podoficerów kształci się w Policealnej Szkole Samorządu Województwa Łódzkiego na kierunku ratownictwa medycznego.
W 2010 roku kurs podoficerski
ukończyło 2 funkcjonariuszy.
Oprócz comiesięcznych ćwiczeń obiektowych wynikających z harmonogramu rocznego, przeprowadzono dodatkowo
szereg ćwiczeń, ewakuacji i lustracji obiektów, przy czym najważniejsze i najbardziej skomplikowane organizacyjnie były
zorganizowane przez GDDKiA 7 lipca ćwiczenia na autostradowej obwodnicy Strykowa
w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej i informacyjnej „Narodowy Eksperyment
Bezpieczeństwa–Weekendbezofiar”.
Jeśli chodzi o wyposażenie
strykowskiej jednostki w samochody gaśnicze i specjalne, to od
kilku lat nie ulegało ono zmianie, aż do grudnia 2010 r., kiedy po sfinalizowaniu procedur
formalnych, do listy pojazdów
oficjalnie został włączony długo
oczekiwany podnośnik PMT-

25 na podwoziu Mana. Oprócz
tego, JRG ma: Jelcza GCBA
5/24 z 2000 r., Stara GBA 2,5/16
z 2004 r., „zabytkową” Skodę SH-20 z 1975 r. oraz operacyjnego VW S z 1994 r. Dowódca Tomasz Kubiak uważa,
że gwałtownie zwiększająca się
liczba zdarzeń na drogach i bliskość autostrad, przemawiają za doposażeniem jednostki
w typowy samochód ratownictwa drogowego. W minionym
roku na poprawę warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i bezpieczeństwa
służby miał wpływ zakup nowej piły do cięcia drewna, kamery termowizyjnej i skokochronu.

Prokurator oceni,
czy było oszustwo

KRONIKA POLICYJNA | 27.01.–29.01.2011

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od rzecznika prasowego
KPP Zgierz Liliany Garczyńskiej, wynika, że do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu
wpłynęły już materiały związane ze sprawą kredytu, na
jaki naciągnięta została jedna
z mieszkanek gminy Głowno.
Obszernie pisaliśmy na ten
temat w poprzednim wydaniu WG. 37-letni mieszkaniec
Głowna miał namówić kobietę na podpisanie trzyletniego kredytu na sprzęt elektroniczny. Prokuratura zdecyduje,
czy i jakie postawić mu zarzuty. 
ljs

 27 stycznia o godz. 13.45
w Strykowie na ul. Warszawskiej
partol policji Wydziału Ruchu Drowgowego KPP Zgierz zatrzymał kierującego rowerem mieszkańca gminy Stryków, który w wydychanym
powietrzu miał 2,1 promila alkoholu.
27
 stycznia w Swędowie na
ul. Południowej nieznani sprawcy
skradli z pomieszczenia gospodarczego jednej z posesji rower
górski.
28
 stycznia w Strykowie na
ul. Targowej nieznany sprawca,
po uprzednim wyłamaniu zamka
w drzwiach zaparkowanego na
ul. samochodu marki Ford, skradł
z jego wnętrza wózek dziecięcy.

Działalność
pozaratownicza
Dowódcy strykowskiej jednostki w ramach współpracy z
zarządami OSP uczestniczą w
zebraniach sprawozdawczych
OSP,
posiedzeniach Zarządów Miejsko-Gminnych OSP,
Miejskich i Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Powiatowego itp.
Jak co roku, jednostka zabezpieczała Mistrzostwa Polski
w Motocrossie oraz organizowała wspólnie z Zarządami OSP eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy

Stryków i okolice

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Kadra oficerska
i aspirancka JRG przeprowadziła
wykłady, ćwiczenia i egzaminy
kończące szkolenie podstawowe strażaka OSP (dla 35 druhów
z terenu miasta i gminy Stryków) oraz zajęcia praktyczne i
egzamin kursu szkolenia technicznego i dowódców OSP.
Jakie plany na
2011rok?
W roku bieżącym JRG PSP
w Strykowie chce przeszkolić
w zakresie kursu podoficerskiego jak największą liczbę
strażaków. Planowane jest także udzielenie pomocy kadrowej, sprzętowej i organizacyjnej
w przeprowadzeniu kursu podstawowego strażaka OSP z terenu miasta i gminy Głowno oraz
zawodów
sportowo-pożarniczych. Dowództwo zamierza starać się o doposażenie jednostki
w samochód ratownictwa drogowego. Planowane są systematyczne ćwiczenia i lustracje
obiektów na nowo powstających
terenach przemysłowych wokół
węzła autostradowego. W zakresie inwestycji na terenie jednostki ma zostać przeprowadzony remont kapitalny garaży oraz
pokoi biurowych dowódcy i jego
zastępcy. 
oprac.ewr

30

stycznia w Warszycach
z terenu remontowanej trasy wojewódzkiej 708 nieznany sprawca
skradł sygnalizator świetlny.

Głowno i okolice
26
 stycznia o 15.00 w Głownie
na ul. Swoboda nieznani sprawcy,
wykorzystując nieuwagę personelu
Delikatesów Centrum, skradli z niego produkty o wartości 401 zł.
27
 stycznia o godz. 17. 20 w
Głownie na ul. Sikorskiego patrol policji zatrzymał samochód Marki Fiat
Cinquecento. Kierowca, l. 28, mieszkaniec powiatu zgierskiego miał
w powietrzu 2,6 promila alkoholu.
28
 stycznia o 19.40 w Głownie
na ul. Kopernika patrol policji zatrzy-

Na ponad 9,2 tys.
zł oszacował swoje
straty właściciel domu
budowanego w Ossem,
do którego zakradli się
złodzieje. Zgłoszenie o
kradzieży
z włamaniem dotarło
na Komisariat Policji w
Strykowie 25 stycznia.
Nieznani sprawcy dostali
się do wnętrza domu po
uprzednim wyłamaniu
zamka w drzwiach
garażowych. Skradli stąd
młot elektryczny, wiertarkę
elektryczną oraz zestaw
kluczy nasadowych.
Złodzieje splądrowali
również pomieszczenie
gospodarcze, z którego
wynieśli dwa przedłużacze
elektryczne. Ich łupem
padły również dwie
bramy garażowe, które po
zdemontowaniu skradzione
zostały wraz z osprzętem.  ljs

Straż pożarna

Woda wchodzi
do piwnic
Strykowska JRG PSP kilka
razy w tygodniu dostaje
zgłoszenia o zalanych
piwnicach. Do wyjątków
nie należą sytuacje, w
których do pompowania
wody w tej samej posesji
strażacy wyjeżdżają
dwukrotnie w krótkim
odstępie czasu. Woda
gruntowa podsiąka w
szybkim tempie
i nie wszyscy właściciele
podpiwniczonych
budynków są w stanie
poradzić sobie z tym
problemem. 26 stycznia
strażacy wypompowywali
wodę na jednej z posesji
przy ul. Żwirki w Głownie.
W tym samym miejscu
musieli zjawić się
ponownie we wtorek,
1 lutego. Natomiast 31
stycznia wypompowywali
wodę z piwnicy budynku
gospodarczego w Woli
Zbrożkowej. ljs

mał kierującego Mazdą. 28-letni
mieszkaniec powiatu zgierskiego,
miał w wydychanym powietrzu 0,9
promila alkoholu.
29
 stycznia w Głownie na ul.
Skokowskiego nieznany sprawca
skradł z terenu niestrzeżonego osiedlowego parkingu samochód marki
BMW o wartości 16 tys. zł.
29
 stycznia o 13.15 w Głownie
na ul. Kopernika kierujący Fordem
Escortem mieszkaniec Głowna nie
ustąpił pierwszeństwa podczas
włączania się do ruchu, czym doprowadził do zderzenia z samochodem marki Opel Colibra prowadzonym przez mieszkankę Głowna.
Sprawcę kolizji policja ukarała mandatem.
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LO Głowno | Studniówka 2011

Bal z poprawinami u Pana Tadeusza
Do piątej rano w niedzielę bawili się uczniowie trzech
klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego
w Głownie na studniówce. Prawie wszyscy pojawili
się też na niedzielnych „poprawinach” po balu.
Studniówkę
zorganizowano w restauracji U Pana Tadeusza w Domaniewicach. Łącznie z osobami towarzyszącymi,
gronem pedagogicznym Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych i gośćmi, bawiło się na
niej ok. 150 osób. Bal rozpoczął się w sobotę 29 stycznia
o godz. 19.00. W ten wyjątkowy
wieczór głowieńską młodzież
odwiedził burmistrz Grzegorz
Janeczek. Na inauguracji balu
licznie stawili się też rodzice,
by swoje dorastające pociechy
podziwiać w klasycznym polonezie.
Uczniowie podziękowali wychowawcom za cierpliwość,
wyrozumiałość oraz wiedzę,
a po godz. 22.00 wystawili program artystyczny. W trzech
komediowych scenkach odwzorowali swoje wyobrażenia
o egzaminie dojrzałości z wiedzy o tańcu, spotkaniu absol-

wentów po latach w salonie
fryzjerskim oraz o przygotowaniach do matury. Na te ostatnie
i to najintensywniejsze, młodym ludziom pozostało mniej
niż 100 dni. Na balu jednak
o tym nie myśleli, tylko tańczyli przy muzyce zespołu Contra.
– Od ludzi z zespołu usłyszałem, że studniówka udała się
super, bo dawno nie widzieli tak
dobrze bawiącej się młodzieży
i to tak pierwszego, jak i drugiego dnia – relacjonował nam
Przemysław Milczarek, odpowiedzialny za imprezę z ramienia Rady Rodziców.
Równie udane jak sama studniówka niedzielne „poprawiny”, trwały od 16.00 do 21.30.
Więcej zdjęć oraz krótki
film ze studniówki licealistów
z Głowna można znaleźć na
naszym portalu internetowym
www.lowiczanin.info w zakładce Edukacja. 
ewr

Studniówka LO w Głownie. Maturzystki wiedzą, że czerwona podwiązka na studniówce to gwarancja pomyślnie zdanej matury.

Urząd Skarbowy | 1% dla organizacji

Możesz obdarować naszych
Niebawem zaczniemy rozliczać swe ubiegłoroczne dochody w Urzędzie Skarbowym.
Wzorem lat ubiegłych przy tej
okazji przypominamy, że 1%
swego podatku dochodowego
za rok 2010 przekazać możemy
dla dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Oto
te, które działają w na naszym
terenie:
– Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło nr 8 w
Głownie – KRS 0000087884,
nr konta 54 1240 3031 1111
0000 3426 6560

– Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP im. Kornela Makuszyńskiego w Głownie
– KRS 0000283814, nr konta 948787000000000286200
00001
– Fundacja na Rzecz Rozwoju Społecznego, Gospodarczego i Kulturalnego Rejonu
Głowna – KRS 0000172919, nr
konta 5787870000001372692
0000001
– Łódzkie TOnZ Koło
w Głownie – koniecznie
z dopiskiem „Dla Głowna”
– KRS 0000014017, nr kon-

ta
42878700000000105220
000001. W tym roku koło zarejestrowało nowe stowarzyszenie Arkadia, ale o 1% podatku
za rok 2010 ubiega się pod zeszłorocznym jeszcze szyldem.
–
Głowieńskie
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Zabrzeźnia” – KRS 0000167777, nr
konta 328787000000001065
20000001
– Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w gminie Głowno –
KRS 0000217940, nr kon-
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ta
37878700000000198020
000001
–
Stowarzyszenie
LZS
„Błękitni” w Dmosinie –
KRS 0000070803, nr konta
86928810241430274320
000010
– OSP w Dmosinie –
KRS 0000216271, nr konta
62928810241430630520
000010
– Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach – KRS 0000179266,
nr
konta
1592881024143
2253620000010.
rpm

Głowno | Wybory uzupełniające

Pięć komitetów
wyborczych
Zamiar zgłoszenia kandydatów na radnego Rady Miejskiej w Głownie w wyborach
uzupełniających w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym
dzielnicę Zabrzeźnia i Zakopane wyznaczonych na 6 marca
zgłosiło w wymaganym kalendarzem wyborczym terminie tj.
do 17 stycznia pięć komitetów
wyborczych. Są to: Komitet
Wyborczy Wyborców Andrzeja Gajewicza, KWW Andrzeja Kotulsiego, KWW Anny Lewandowskiej, KWW Ireny Lis
oraz KWW Zabrzeźnia – Zakopane.
Jutro, 4 lutego o godzinie
24.00 upływa termin rejestracji ich kandydatów. Ich nazwiska opublikujemy w kolejnym numerze „Wieści”.
Wybory zarządzono w związ-

ku z objęciem przez Grzegorza
Janeczka funkcji burmistrza, co
pociągnęło za sobotą jego rezygnację z piastowania mandatu
radnego.
Głosowanie w dwóch
obwodach
W minionym tygodniu,
26 stycznia Rada Miejska jednogłośnie uchwaliła odrębny
obwód głosowania z siedzibą
obwodowej komisji wyborczej
w Domu Pomocy Społecznej
w Głownie. Swego radnego
wybierać w nim będą w marcowych wyborach pensjonariusze
głowieńskiego DPS. Pozostali
mieszkańcy rejonu Zabrzeźni
i Zakopanego głosować będą
w lokalu wyborczym, który mieścił będzie się w Szkole
Podstawowej nr 3.
rpm

Bartoszewice | Konkurs parkowy

Członkinie kół gospodyń
wiejskich z terenu miasta
i gminy Stryków 26 stycznia
wzięły udział w warsztatach
plastycznych zorganizowanych
w strykowskim Domu Kultury
pod hasłem „Ze starego
coś nowego – ozdoba
świąteczna”. Poprowadziła
je Ewa Czyżewska. Panie
miały okazję poznać technikę
de’coupage , którą zdobiły
jaja wielkanocne. Gigantyczne
pisanki okleiły specjalnie
wykorzystywanymi w tej
technice kwiatkami lub innymi
motywami wyciętymi
z papierowych serwetek. rpm

Wicemistrzowie
z gimnazjum
Drużyna Zespołu Szkół nr 2
w Bratoszewicach zajęła drugie miejsce w dziesiątej edycji
parkowego etapu konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”. Na trzecim znaleźli się
uczniowie z Zespołu Szkół nr 1
w Strykowie. Wyprzedziła ich
młodzież z Gimnazjum w Słowiku. Bratoszewice reprezentowali: Kacper Kubicki, Marta
Milczarek, Patrycja Tomczak
oraz Natalia Roszczypała.
W imieniu strykowskiego gimnazjum do konkursu przystąpili: Łukasz Rożniata, Justyna
Fercho, Karina Burtaka i We-

ronika Głowadzka. W rywalizacji 13 stycznia, którą rozegrano
w Bratoszewicach wzięły udział
drużyny z pięciu gimnazjów.
Oprócz lokalnych szkół zjawiły się tu również szkoły właśnie
ze Słowika, Gieczna i Przecławia. Uczniowie odpowiadali na
pytania testowe związane z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich oraz pytania
sprawdzające ogólną wiedzę
przyrodniczo – geograficzną.
Zwycięska drużyna ze Słowika
będzie reprezentować Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
w finale wojewódzkim. 
ljs
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Chińczycy przyśpieszyli,
ale czy zdążą?

Aktualności

O budowie A2 str. 18-19

Piaski Rudnickie i okolice | Drogi gruntowe

Czyja droga, tego błoto
Czytelnik, który powiadomił nas o ugrzęźnięciu 11 stycznia szkolnego busa w błotnistej drodze
w Piaskach Rudnickich, zarzuca wójtowi gminy Głowno Markowi Jóźwiakowi, że ten minął się
z prawdą, mówiąc, iż do zdarzenia doszło na drodze prywatnej.
Sprawę opisywaliśmy na łamach Wieści dwa tygodnie temu
w artykule „Dzieci pchały
busa”. Po publikacji, mężczyzna (imię i nazwisko znane redakcji), który w tej sprawie
u nas interweniował, sprawdził stan faktyczny własności
drogi i wystosował do nas obszerny list. Pisze w nim m.in.:
„Jak można kłamać, że kierowca skraca sobie drogę i jeździ
prywatnymi drogami? Nie ma
możliwości wywiezienia dzieci ze wsi Piaski Rudnickie do
szkoły w Lubiankowie, by nie
jechać po błotnistych drogach
gminnych (...) Na tym terenie
dróg gruntowych gminnych jest
łącznie 4200 m. Drogi te tylko
w niektórych nieistotnych miejscach nie mają uregulowanego
stanu prawnego.”
Wójt Marek Jóźwiak odpowiada: – Rzeczywiście pomyli-

łem się, to jest droga gminna,
ale prowadząca tylko do kilku
domostw. Szkolny bus skracał
sobie tędy drogę typową „dojazdówką” do pól. Jadąc około 2 km wzdłuż Rudniczka
i Lubiankowa bus dojeżdżał do
trasy z Borek do Lubiankowa,
skąd zabierał dzieci. Tymczasem powinien tam jechać nie
skrótem, a wytyczoną trasą.
Wójt podkreśla, że bus zakopał się w błocie na drodze,
która nie została wyznaczona
jako trasa dojazdu. Wybierając skrót w dobrych warunkach
przewoźnik faktycznie na tym
zyskuje, co nie zmienia faktu,
że powinien realizować dowóz
po wytyczonych trasach, które zimą są lepiej utrzymywane, niż drogi o mniejszym znaczeniu. Sam liczy, że jeszcze
w tym roku uda się zbudować
asfalt z Rudniczka do skrzyżo-

wania dróg w Piaskach Rudnickich.
Rada jednogłośnie
za budową drogi
Jedną z dróg dochodzącą do
tej krzyżówki jest właśnie ta
droga gruntowa, na której zakopał się bus. Będzie ona utrzymywana w stanie przejezdności, wysypywana żwirem, ale
tutaj budowy asfaltu w planach
nie ma, przynajmniej na razie.
Włączenie inwestycji Różany - Piaski Rudnickie do tegorocznego planu (w zamian za
wcześniej planowaną budowę
drogi w Jasionnej, której w tym
roku nie doprowadzi po swojej stronie gmina Bielawy) wójt
zaproponował Radzie Gminy
Głowno 31 stycznia. Rada pomysł zaaprobowała, więc jeśli
inwestycja zostanie zrealizowana, mieszkańcy domostw przy

Stryków | Jak uwolnić Brzezińską od zalewania

Koncepcje są nawet dwie
Na początku roku
pisaliśmy o tym, że nie
śnieg, lecz zamarzająca
woda jest tej zimy
utrapieniem kierowców
podróżujących
ul. Brzezińską, czyli
strykowskim fragmentem
trasy wojewódzkiej 708.
Nasiąknięte do granic możliwości grunty nie są już w stanie wchłonąć więcej wody. Problem strugi płynącej wzdłuż
krawężnika Brzezińskiej wy-

stępujący tu już od wielu lat,
w tym roku tak przybrał na sile,
że realnie zagraża bezpieczeństwu kierowców, którzy narażeni są na jazdę po ślizgawce.
Zarządca drogi, czyli Rejon
Dróg Wojewódzkich, na którego pomoc chociażby w postaci opracowania dokumentacji nowego odprowadzenia
wody liczyła gmina, zadeklarował jedynie doraźne sypanie
solanką.
– Musimy się zmierzyć z rozwiązaniem tego problemu. Po
wybudowaniu obwodnicy Strykowa droga ta stanie się gminną, więc tym bardziej nam na
tym zależy – mówi Wiesław

Tomczyk z wydziału inwestycji
UM-G Stryków.
Jak się dowiadujemy, obecnie kalkulowane są dwie koncepcje. Pierwsza zakłada odprowadzenie wody z rejonów
boiska sportowego do nowej kanalizacji deszczowej
w ul. Wschodniej. W tym przypadku pozostaje jeszcze kwestia fachowej oceny, czy da się
to wykonać bez przepompowni
grawitacyjnej. Druga koncepcja zakłada przedłużenie odwodnienia w chodniku, jezdni
lub zieleńcu do studzienki na
ul. Sienkiewicza. Wybór koncepcji znany będzie nie wcześniej niż wiosną.
ljs

Będą podwyżki cen wody i ścieków

G

celu ich urealnienie w stosunku
do wzrostu cen chociażby energii elektrycznej, który wpłynął
na podwyższenie kosztów dostarczania wody i odbioru ścieków. – Staramy się teraz urealniać ceny co roku, żeby nie
dochodziło do raptownych drastycznych podwyżek. Uzyskanie niezbędnych przychodów
jest konieczne do pokrycia bieżących kosztów eksploatacji,
utrzymania hydroforni i niezbędnych. To wszystko wynika z kalkulacji – mówi dyrektor Włodzimierz Długołęcki.
Obecnie cena za dostarczenie
1 m3 wody do gospodarstw domowych wynosi 2,25 zł, a dla
pozostałych odbiorców – 2,85 zł.

Za odprowadzenie ścieków gospodarstwa domowe płacą –
3,34 zł, a pozostali – 4,49 zł.
Stawki po zmianach zaczną obowiązywać od kwietnia. 
ljs
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Gminna gruntówka. To na tej drodze w czasie styczniowych roztopów
zakopał się w błocie szkolny bus.

wo boczną drogę do dziewięciu
domostw – tłuczniem. Chcę iść
dalej i także do tych mieszkańców zrobić asfalt.
W następnej kolejności,
w perspektywie roku – dwóch,
wójt Jóźwiak widziałby zasadne połączenie nowej drogi z istniejącym już asfaltem
w Piaskach Rudnickich, ale to
właśnie na tym odcinku gruntowa droga ma kilku właścicieli – około 100 metrów należy do
osób prywatnych, a kolejnych
kilkaset – do Lasów Państwowych. Wójt Jóźwiak zabiegałby
o pozyskanie działek pod drogę
dla gminy, ale to proces, który

Głowno | Młodzieżowa Rada Miejska

Z nowymi opiekunami
Niebawem w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Głownie przeprowadzone zostaną wybory do
Młodzieżowej Rady Miejskiej
drugiej kadencji. W połowie
minionego tygodnia, 26 stycz-

nia Rada Miejska wymieniła
dotychczasowych opiekunów
MRM. Dotychczas byli nimi
radni poprzedniej kadencji: Bożena Szremska, Andrzej Florczak i Maciej Lisowski – tj. radni, z których inicjatywy MRM

może przeciągać się w czasie
i trudno dziś wyrokować, jak się
zakończy.
To jeszcze nie koniec
Nasz czytelnik, aktywnie
reagujący na to, co dzieje się
w rejonie Rudniczka, Piasków
Rudnickich i Lubiankowa, ma
szereg kolejnych uwag do działalności władz gminy. Chce,
żeby wójt, tak jak zapowiadał, naprawdę walczył z plagą
podorywania dróg gruntowych
przez, jak to określa – „pseudorolników”. Tym tematem zajmiemy się w jednym z kolejnych numerów Wieści. 
ewr

powstała. Nowymi opiekunami
MRM zostali radni: Magdalena Szajder, Jan Balcerski i ponownie Maciej Lisowski. Swą
pomocą – mimo że formalnie
w składzie opiekunów się nie
znalazła, bo statut MRM mówi
o trzech, a nie czterech opiekunach – służy młodzieżowym
radnym także radna Beata Pilarska. rpm

Głowno | Komisja gospodarki i budżetu

Radny Milczarek wiceprzewodniczącym
RM w Głownie 26 stycznia jednogłośnie zaakceptowała
kandydaturę radnego Przemysława Milczarka na wiceprzewodniczącego komisji gospodarki
i budżetu, której przewodniczy
REKLAMA

Stryków | Gospodarka komunalna

Pod koniec ubiegłego tygodnia Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie wystąpił do burmistrza
Andrzeja Jankowskiego z wnioskiem o zatwierdzenie nowych
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Teraz nowy
taryfikator trafi pod obrady komisji budżetu, a następnie całej
Rady Miejskiej Strykowa.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy od dyrektora ZGiM Włodziemierza
Długołęckiego,
wynika, że nowe stawki będą
wyższe o ok. 10% w stosunku
do obecnych.
ZGKiM argumentuje, że proponowane zmiany cen mają na

wspomnianej gruntówce będą
mieli ok. 100-200 metrów do
asfaltu.
Nasz czytelnik jednak nie
ustępuje i wskazuje, że to wcale
nie jest nowy pomysł: – W wieloletnim planie budowy dróg,
droga z Piask Rudnickich do
Rudniczka była dawno ujęta na
2011 rok. To, że wójt mówi, że
zastępczo wejdzie do planu budowy ta droga, to jest zakłamywanie wcześniejszych ustaleń
Rady Gminy Głowno – nie kryje irytacji.
Wójt Jóźwiak przyznaje, że
droga ta była ujęta w planach,
ale zaraz dodaje, że chce zrobić odrobinę więcej, niż pierwotnie zakładano. – Około
dwa tygodnie temu mieszkańcy Rudniczka (dawnych Różan) złożyli do mnie petycję,
żeby tę drogę do skrzyżowania zrobić asfaltem, a dodatko-

radny Maciej Lisowski. Nadal
nieobsadzona pozostaje funkcja
wiceprzewodniczącego komisji spraw obywatelskich, której
przewodniczącym jest Jan Balcerski. Wobec braku kandyda-

tów do jej objęcia na ostatniej
sesji wiceprzewodniczący rady
Grzegorz Szkup zaapelował,
by radni przemyśleli ten wakat
i przygotowali się do jego obsadzenia już na kolejnej sesji.  rpm
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Powiat zgierski | Ratownictwo

„Nie” dla zwiększania
obszaru działania karetek
Zarząd Powiatu Zgierskiego
skierował do wojewody
łódzkiego Jolanty
Chełmińskiej pisemne uwagi
do projektu Planu Działania
Systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne dla
Województwa Łódzkiego
z dnia 12 stycznia tego roku.
Uwagi były negatywne.
Plan ten przewidywał od
1 lipca tego roku na terenie województwa nowe rejony operacyjne, obszary działania i miejsca wyczekiwania zespołów
ratownictwa medycznego.
Rozwiązania, które zaproponowano w tym dokumencie dla
powiatu zgierskiego, nie odpowiadały w szczególności mieszkańcom Zgierza, gminy Zgierz,
Ozorkowa i gminy Ozorków, dla
których to plan zmniejszał liczbę stacjonujących w nich zespołów ratownictwa medycznego.
Plan przewidywał też powiększenie obszaru działania zespołu ratownictwa stacjonującego
w Głownie o teren gmin Bielawy,
Domaniewice i Dmosin. Tym
samym teren obsługiwany przez
karetkę stacjonującą w Głownie zwiększyć miał się o ponad
350 km2. Obecnie to 283 km2.
Zarząd Powiatu Zgierskiego
wskazał, że po wprowadzeniu
założeń zawartych w projekcie
planu utrudniony zostanie dostęp do świadczeń gwarantowanych przez System Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Zwrócił uwagę wojewody, że
miasto i gmina Stryków położona jest w strefie bardzo dynamicznego rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej i logistycznej.
– Oddany do użytku węzeł autostrady A-2 i planowanej A-1
oraz rozbudowa bazy logistycznej zwiększają – zdaniem władz
powiatu – skalę występujących
tu zagrożeń. Za niedopuszczalne
uznał Zarząd Powiatu Zgierskiego zmniejszenie liczby zespołów
stacjonujących w Zgierzu.
Obecnie na terenie powiatu
zgierskiego funkcjonują 3 rejony
operacyjne. Pierwszy obejmuje miasto i gminę Ozorków oraz
gminę Parzęczew drugi miasto i gminę Zgierz oraz Aleksandrów Łódzki, zaś rejon trzeci miasto i gminę Stryków oraz
miasto i gminę Głowno. W roku
REKLAMA

3 lutego 2011

5

RZUT OKIEM | KOLĘDNICY W WIEŚCIACH

2010 tylko w tym ostatnim rejonie dwa zespoły ratownictwa
medycznego typu „P” (czyli
podstawowy i specjalistyczny)
podjęły łącznie 2.902 interwencje. Rozszerzenie rejonu tego
o gminy Bielawy, Domaniewice i Dmosin musiało skutkować
zwiększeniem liczby ludności.
Na ratunek do ponad 47 tys. osób
spieszyć miały dwa zespoły medyczne. – Mając na uwadze specyfikę tego obszaru, należy zauważyć, iż zespół stacjonujący
w mieście-gminie Stryków będzie dysponowany również do
miasta oraz gminy Głowno. Doprowadzić to może do sytuacji,
gdzie w miejscu stacjonowania zespołu „P” w Strykowie –
w momencie zgłoszenia jakiejkolwiek interwencji, będzie musiał być dysponowany zespół

Teren obsługiwany
przez karetkę
stacjonującą
w Głownie miał
zwiększyć się o ponad
350 km2. Obecnie
to 283 km2.
podstawowy lub nawet specjalistyczny stacjonujący w Zgierzu,
w efekcie i tak już ze zmniejszonej ilości karetek o jedną sztukę
– prognozował Zarząd Powiatu.
Po przeanalizowaniu wytycznych dotyczących funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu
zgierskiego po 1 lipca tego roku
Zarząd Powiatu wnioskował
do wojewody o pozostawienie
w Zgierzu 3 zespołów ratownictwa medycznego typu podstawowego i jednego typu specjalistycznego oraz o pozostawienie
w Ozorkowie dwóch zespołów
typu podstawowego. W związku ze wzrostem zagrożenia
w rejonie węzła autostradowego w Strykowie, Zarząd Powiatu
poparł przekształcenie zespołu
ratunkowego w Głownie z zespołu podstawowego w zespół specjalistyczny i nie zaakceptował
powiększania obszaru działania
w stosunku do obecnie obowiązującego. 	
rpm

26 stycznia do naszej redakcji zawitali trzej kolędnicy: Sławek, Mateusz i Adrian. Zaśpiewali kilka kolęd i złożyli noworoczne życzenia nam
oraz naszym Czytelnikom. Liderowi zespołu pod nazwą Tur Tur Turoń – Sławomirowi Marczakowi, który występuje w królewskich szatach
i z szopką, towarzyszy dwóch kolegów – jeden niesie gwiazdę, drugi – turonia. Skład grupy, oprócz Sławka, zmienia się, bo głownianie kolędują
w całej Polsce – byli już w Łodzi, Warszawie, Zakopanem i Nowym Targu. Ze Sławkiem jeżdżą „w trasę” ci przyjaciele, którzy maja akurat trochę
wolnego czasu. Tego samego dnia, kiedy odwiedzili naszą redakcję, byli też w urzędach, sklepach i u znajomych. Najczęściej przyjmowano ich
życzliwie, ponieważ to miły zwyczaj i tradycja, którą warto kultywować. ewr

Stryków | Naukowcy opublikowali dane, które przeraziły radnych

Pestycydy w Moszczenicy
21 stycznia naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowali wyniki analiz dotyczące
czystości wody, jakie od 2009 roku prowadzą na zlecenie gminy Stryków na terenie
zlewni rzeki Moszczenica oraz strykowskiego zalewu. Wyniki zatrwożyły komisję rolnictwa,
na której posiedzeniu odbyła się ich prezentacja.
Okazuje się, że już samo źródło rzeki Moszczenicy nie jest
wolne od zanieczyszczeń. Występują one na dopływach takich
jak Młynówka, Kiełmiczanka
czy bezimiennych ciekach pod
Warszewicami i Skoszewami
w gm. Nowosolna. Jedyny okres
roku, w którym wyniki badań
wody w rzece i pomniejszych
dopływach nieco się polepszają, to zima. Wówczas w niektórych miejscach zaobserwowano
drugą klasę czystości. W innych
porach roku jest to w przeważającej większości klasa czwarta,
a nawet oznaczająca bardzo złą
jakość – piąta. Winne są zawiesiny antropogeniczne, wysokie
wskaźniki węgla rozpuszczonego, fosforu ogólnego i bakterii
coli. Najbardziej jednak niepokoi obecność pestycydów.
Z informacji, jakie przedstawił dr Rafał Szewczyk z katedry mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii wynika,
że pestycydami zanieczyszczone jest już źródło rzeki, ale najwięcej ich nagromadzone jest
w zbiorniku wodnym. W wodzie wykryto zarówno pestycydy używane obecnie w rolnictwie, jak i te wycofane już

z obrotu. Ich ilość zdecydowanie zwiększa się latem, ale
w wodzie obecne są przez cały
rok, dlatego negatywnie oddziaływują na cały ekosystem,
począwszy od bakterii i pierwotniaków, a skończywszy na
ludziach. Pestycydy znajdujące się w wodzie mają działanie toksyczne, mogą wpływać na układ hormonalny ludzi
i zwierząt, mogą nawet wywoływać raka skóry. Naukowcy
twierdzą,że w chwili obecnej
w Moszczenicy nie ma mikroflory, która byłaby w stanie
zneutralizować tę ilość pestycydów.
Zarówno przedstawiciele UŁ,
jak i obecny podczas obrad komisji dyrektor Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
Hieronim Andrzejewski, zwrócili uwagę na jeszcze jedno ze
źródeł powstawania zanieczyszczeń, a mianowicie na dysproporcje między inwestowaniem
takich gmin jak Nowosolna w
wodociągi i kanalizację. Niestety w ślad za urbanizacją coraz
to nowych terenów mieszkaniowych nie idzie kanalizacja.
– Każdy ma oczywiście obowiązek wybudowania szczelne-

Moszczenica zasilająca strykowski zalew jest zanieczyszczona już
u źródła.

go szamba przy swoim domu,
ale tak naprawdę nikt tego nie
sprawdza – mówił Hieronim
Andrzejewski. Obecni na spotkaniu radni, a także przedstawiciele strykowskich wędkarzy pytali przedstawicieli UŁ,
jak zaradzić powstałej sytuacji.
Naukowcy nie dają gotowej recepty, ale wskazują na budowę
odpowiednio zaprojektowanej
oczyszczalni ścieków oraz bar-

dziej rygorystyczne podchodzenie administracji do spełniania
przez właścicieli posesji wymogów związanych z posiadaniem szamba. Burmistrz Andrzej Jankowski zapowiada, że
planowaną na przyszłe lata budowę oczyszczalni ścieków dla
rejony Dobieszkaowa i Ługów
będzie konsultował na każdym
etapie właśnie ze specjalistami
z UŁ. 
ljs
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Głowno | Przytulisko dla zwierząt

Potrzebne garnki i nie tylko
Towarzystwo Przyjaciół
Zwierząt „Arkadia”,
opiekujące się bezpańskimi
czworonogami
w przytulisku na ul.
Piaskowej w Głownie
pilnie potrzebuje garnków
do przygotowywania karmy.
Garnki nie muszą być nowe,
ważne, aby nie były dziurawe.
W przytulisku mile widziane
są także dary w postaci karmy,
starych kołder czy koców. Cały
czas jest też potrzebna słoma na
podściółkę do kojców dla zwierząt. Pracownicy przytuliska
i wolontariusze na co dzień stykają się z nieszczęściami, których przyczyną są ludzie źle
traktujący zwierzęta. Do przytuliska psy i koty często trafiają chore i zaniedbane. Czasem wymagają długotrwałego
i kosztownego leczenia. Niedawno na Piaskową ktoś podrzucił pobitą suczkę.
Pracującej w przytulisku Zofii Antosiak trudno o tym mówić, kiedy pokazuje obolałe
zwierzę, które tylko nos wystawia z kojca. TPZ „Arkadia”

Do Arkadii trafiają często zwierzęta, którym wcześniej ludzie zgotowali podły los. Opiekunka i wielka
przyjaciółka czworonogów Zofia Antosiak z jedną z nowych podopiecznych przytuliska.

pod tą nazwą opiekuje się podopiecznymi przytuliska od początku tego roku. Wcześniej
sympatycy czworonogów działali pod szyldem Koła Łódzkiego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami w Głownie.
Prezeską „Arkadii” jest Zofia
Barańska, ta sama, która szefowała kołu TOnZ. Zmiana
w stowarzyszenie „Arkadia”
ma dać lokalnej, głowieńskiej
grupie większą niezależność
i docelowo szersze możliwości pozyskiwania funduszy na
działalność statutową. „Arkadia” będzie się starała o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego i wpis
do KRS po to, by m.in. móc
w przyszłości pozyskiwać dotacje z 1 procenta podatku.
Każdy, kto chce udzielić takiego wsparcia przyjaciołom
zwierząt z Głowna rozliczając się z podatku za rok 2010,
powinien posłużyć się jeszcze
numerem KRS Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (00 000 14 017), dlatego,
że rozliczenie dokonywane jest
za rok, w którym działalność
w Głownie prowadzona była
pod szyldem TOnZ. 
ewr

Głowno | Związek Międzygminny Bzura

Kontrowersyjny wybór delegata
Rada Miejska w Głownie nie wprowadziła 26 stycznia do
sesyjnego porządku obrad projektu uchwały, na mocy której
drugim – obok burmistrza Grzegorza Janeczka – delegatem
Głowna na zgromadzenie Związku Międzygminnego
„Bzura”, miał być radny Przemysław Milczarek.
Wniosek burmistrza w tej
sprawie poparło pięciu radnych,
a sześciu było jej przeciwnych.
Decyzję tę poprzedziła ożywiona dyskusja. Radny Milczarek
okazał się jedynym członkiem
głowieńskiej rady, któremu burmistrz Janeczek zaproponował reprezentowanie interesów
Głowna w Związku „Bzura”
i który propozycję tę przyjął.
Pierwszym delegatem, zgodnie ze statutem związku jest
burmistrz miasta Grzegorz Janeczek. Ponieważ Głowno liREKLAMA

G

czy ok. 15.000 mieszkańców, to
przysługuje mu także drugi reprezentant.
W pierwszych dniach lutego
wspólnie z burmistrzem weźmie
on udział w Zgromadzeniu, na
którym dokonany zostanie wybór nowych władz związku.
W dobiegającej końca kadencji związku, przewodniczącym
Zarządu Związku jest wójt gminy Parzęczew Ryszard Nowakowski, jego etatowym zastępcą
– Leszek Arkuszyński, a członkiem Zarządu Związku – wójt

gm. Kocierzew Południowy
Grzegorz Stefański. Przewodniczącym Zgromadzenia Związku jest Cezary Dzierżek, a wiceprzewodniczacym – wójt gminy
Piątek Krzysztof Lisiecki.
Na poprzedzającym sesję posiedzeniu komisji budżetu i gospodarki, radny Dariusz Młynarczyk zgłosił na delegata
kandydaturę
Arkuszńskiego,
którą w głosowaniu na komisji poparło 5 jej członków, przy
2 głosach przeciwnych i jednym
wstrzymującym.
Burmistrz Janeczek widziałby
jednak w roli drugiego delegata kogoś z rady. Zależy mu bowiem na doprowadzeniu do sytuacji, w której Głowno miałoby
jak najsilniejszą reprezentację
w związku. Gdyby Arkuszyński pozostał niedelegowanym

członkiem zarządu, a poza nim
byłoby jeszcze dwóch delegatów
z Głowna, to miejskie interesy byłyby lepiej zabezpieczone,
niż w sytuacji, gdy Arkuszyński – jeden z dwóch delegatów,
jest równocześnie etatowym pracownikiem związku i siłą rzeczy
musi dbać o interesy wszystkich,
a nie przede wszystkim swojego
miasta. Sam burmistrz Janeczek
zaproponował kandydowanie
na delegata przewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi
Florczakowi i wiceprzewodniczącemu Grzegorzowi Szkupowi, ale ci odmówili tłumacząc
się nadmiarem innych obowiązków i brakiem czasu na pracę
w związku. Na sesji kandydatury Leszka Arkuszyńskiego zabrakło. Zdziwienia z tego powodu nie krył radny Młynarczyk.

Podkreślił, że personalnie nie
ma nic przeciwko radnemu Milczarkowi, ale – jak to określił –
jako człowiek z zasadami, chce
być wierny wcześniejszym wyborom i dlatego chce, by delegatem Głowna nadal był Leszek
Arkuszyński. Zażenowania całą
sytuacją nie krył radny Milczarek, który nie przypuszczał, że
jego nazwisko wzbudzi tak wielkie kontrowersje. Rada do tematu powróci dziś, 3 lutego na sesji nadzwyczajnej. Nawet gdyby
Rada Miejska w Głownie nie
dała Leszkowi Arkuszyńskiemu
mandatu delegata, to zgromadzenie i bez tego może włączyć
go do zarządu. Statut związku
przewiduje udział w pracach zarządu na prawach eksperta jednej osoby niedelegowanej przez
gminę. 
ewr, rpm

Głowno
Przemysłowa i dwie
mieszkaniowe
na licytację
Rada Miejska w Głownie
26 stycznia zaakceptowała
jednogłośnie propozycję
burmistrza Grzegorza
Janeczka, dotyczącą
przeznaczenia do sprzedaży
w drodze przetargu trzech
nieruchomości miejskich celem
pozyskania zaplanowanych
dochodów budżetowych.
Pierwsza z nich położona jest
przy ul. Leśnej 2 i obejmuje
powierzchnię 2.562 m2.
Jest ona własnością Skarbu
Państwa, a miasto przejęło
prawo jej wieczystego
użytkowania w 2004 r
od Fabryki Szlifierek
Fas – Głowno w zamian
za wygaszenie zaległych
zobowiązań tej spółki wobec
miasta. Przedmiotem przetargu
będzie zatem sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania
gruntu oraz prawa własności
znajdujących się na nim
nieruchomości w postaci studni
głębinowej i zbiorników wody.
Nieruchomość ta znajduje się
na terenach przeznaczonych
pod zabudowę przemysłową
i magazynowo-składową.
Miasto sprzeda ponadto
w drodze przetargu dwie
niezabudowane działki: przy
ul. Głównej 31-33
o powierzchni 1203 m2 oraz
przy ul. Miłej 23 o powierzchni
1041 m2. W miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego są one
przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
z obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi. 
rpm

Gmina Stryków
Bal karnawałowy
z cyrkiem
DK w Niesułkowie zaprasza
najmłodszych mieszkańców
gminy Stryków na bal
karnawałowy, który odbędzie
się w czwartek, 10 lutego.
Początek zabawy zaplanowano
na 10.30. Jego główną atrakcją
będzie Cyrk Calineczka
z Przedszkola Miejskiego nr
16 w Kutnie. Przedszkolaki
z Kutna przeniosą swych
strykowskich rówieśników
w świat cyrkowych akrobacji
i iluzji. 
rpm
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Głowno | Burmistrz odpowiada na nasze pytania (II)

Trzeba pokazać faktyczny stan miasta
Kontynuujemy zapis rozmowy, jaką z nowym
burmistrzem Głowna Grzegorzem Janeczkiem
przeprowadziła Renata Piechut-Machnicka.
RENATA PIECHUT
-MACHNICKA
renata.p.machnicka@lowiczanin.info
 Mówiliśmy
o tym, że
w najbliższym czasie ma się
rozstrzygnąć sprawa dotacji
na oddłużenie szpitala...
Tak, i ten moment zadecyduje o budżecie 2011 r. i o tym,
w jakim stanie będzie miasto
przez najbliższe kilkanaście lat.
Myślę, że tegoroczny stan finansowy miasta jest chyba najgorszy z dotychczasowych. Gorsza
mogła być tylko kadencja 199094, tj. tuż po zmianach ustrojowych. Te kilkadziesiąt milionów,
które wisi nad Głownem jak
miecz Damoklesa przy budżecie rzędu 30 milionów to duże
wyzwanie. W kampanii wyborczej mówiłem, że będę dążył do
zrównoważonego i proinwestycyjnego budżetu, ale najpierw
trzeba ten budżet zrównoważyć,
żeby dalej funkcjonować.
 Tuż po wyborach osoby
z pana sztabu wyborczego –
wśród nich obecny wiceburmistrz Urbanik – zapowiadały tzw. bilans otwarcia. Pojawił
się nawet pomysł, by sporządziła go firma zewnętrzna,
która miała zrobić audyt. Czy
będzie on robiony i czy jest
w ogóle potrzebny?
Różne osoby przedstawiały
różne pomysły. Część wyborców sugerowała na spotkaniach
przedwyborczych ze mną, że
powinno to być zrobione. Zamierzam zatem przedstawić
mieszkańcom faktyczny stan finansowy miasta. Radni już pytali mnie np. o to, co w sytuacji,
gdy miasto sprzedało działkę,
a – mimo stosownych zapisów
w akcie notarialnym – działka
nie została zabudowana w wyznaczonym terminie. Chciałbym
postawić sytuację jasno, że będziemy dążyli do wyegzekwowania własnych należności. Jeśli ktoś kupił działkę od miasta
i w określonym zapisami aktu
notarialnego terminie nie wybudował na działce budynku, poniesie karę finansową.
 Czy chce Pan powiedzieć,
że dotychczas nie egzekwowano tych kar? Każdy rok zwłoki w takim przypadku miał
kosztować 10% ceny zakupu
działki.
Na razie dużo tych umów
wykracza poza rok 2011, 2012
i 2013 i 2014, ale wcześniejsze
umowy trzeba sprawdzić i zamierzamy to uczynić. Pracownicy urzędu już otrzymali dyspozycje. Przy okazji podejmowania
uchwały budżetowej będę chciał
zaprezentować informacje na temat stanu miasta, w tym właśnie
w kwestii dotyczącej należności
z tytułu nieterminowej zabudowy działek kupionych od miasta
oraz informacje na temat możliwości wykorzystania terenów inwestycyjnych.
 Tych ostatnich mamy niewiele. Kogo mogą zainteresować?

Mamy sygnały z Łódzkiej
Strefy Ekonomicznej, by wejść
w tę strefę. Ale żeby do strefy
wejść, trzeba będzie ją zainteresować terenem inwestycyjnym.
Tymczasem nie mamy zbyt wiele do zaoferowania, bo to czym
dysponujemy, to teren w rejonie
ulic Czackiego i Kopernika.
 To teren dla potencjalnego inwestora trudny. W niedalekiej przeszłości próbowano
na nim ulokować biogazownię.
W wyniku protestów mieszkańców ostatecznie od pomysłu odstąpiono. Czy nie
należałoby zatem zmienić
przeznaczenia tego terenu?
Formalnie jest inwestycyjny, ale z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jego wykorzystanie
jest mocno ograniczone. Nie
ma pewności, że przy kolejnej próbie zlokalizowania
tam jakiejś inwestycji, sytuacja z protestami się powtórzy.
Też byłem przeciwnikiem
biogazowni w tym miejscu. To
na mój wniosek ostatecznie
zmieniono uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą wydzierżawiania tego terenu i nie pozwolę, by
w tym miejscu powstała inwestycja
nieakceptowalna
przez mieszkańców i oddziaływująca szkodliwie na otoczenie. Idea biogazowni nie
jest głupia, ale to nie to miejsce na tego typu inwestycję.
 W kampanii wyborczej
mówił Pan m.in. o tym, że
w związku z tak niewieloma terenami inwestycyjnymi
w Głownie, będzie Pan chciał
się w tej kwestii porozumieć
z gminą Głowno.
Będziemy rozmawiać. Ostatnio wójt był na urlopie.

Ale jak Pan sobie wyobraża tę współpracę. Co chce Pan
przez nią osiągnąć? Co Głowno może zyskać? Podatek od
nieruchomości spłynie z pewnością do kasy gminy Głowno,
a nie miasta.
Nie jestem naiwny i wiem,
że przede wszystkim skorzystałaby na tym gmina Głowno, ale
trzeba brać pod uwagę to, że my
mamy dużą grupę osób, która
mogłaby tam znaleźć zatrudnienie. Dlaczego miałbym nie promować terenu, który sąsiaduje
bezpośrednio z miastem? Jestem
zdania, że trzeba wspierać sąsiada, bo i my możemy coś przy
tym ugrać.


Jakie zatem inwestycje znajdą
się na pewno w tegorocznym
planie inwestycyjnym?
Na pewno te inwestycje, które są kontynuacją wniosków
składanych wcześniej do programów unijnych, tj. dokończenie budowy infrastruktury drogowej w dzielnicy Zabrzeźnia
i Zakopane, budowa kanalizacji
w mieście. Inwestycje te musiały wejść w budżet 2011. To kilka milionów złotych, które muszą się w nim na ten cel znaleźć.
 Skoro wywołał Pan temat
inwestycji
współfinansowanych przez UE, to tak się złożyło, że zarówno inwestycje
drogowe, jak i inwestycje kanalizacyjne nie zostały ukończone
w ubiegłym roku. Jedna już
jest, a druga będzie kończona w tym roku. Terminy ich
zakończenia na wniosek wykonawców zostały przesunięte z uwagi na warunki atmosferyczne. Problem w tym,
że jedna z tych firm nie dokończyła inwestycji także
w sąsiedniej gminie Domanieiwce i tam rozwiązano z nią
umowę. A czy nie jest tak, że
firmy wygrywają kilka przetargów w różnych gminach
w jednym okresie, a potem
po prostu się nie wyrabiają
i wnioskują o przesunięcia?
Przecież śnieg w grudniu to
chyba rzecz normalna?
Z życia wiemy, że gdy chcemy jakiegoś fachowca nająć, to
on się znajdzie, tylko jak przychodzi do terminu, to go nie ma,
bo nabrał tyle pracy, że nie jest
w stanie się obrobić. Momentu
wcześniejszego, tj. gdy nie byłem burmistrzem, nie chcę oceniać. Dla mnie sprawa jest jednak jasna i chciałbym, by taki
przekaz poszedł i do mieszkańców, i do przedsiębiorców: jeśli będziemy podpisywali umowę, to nie ma przebacz. Albo
podchodzimy do tego rozsądnie i zdajemy sobie sprawę, że
jeśli zorganizujemy przetarg
w okolicach października, to
i tak wykonawca nie zdąży inwestycji wykonać i trzeba określić
termin realny, albo będziemy
wymagali od firm, by pracowały
na pełnych obrotach i zakończyły inwestycję na czas. Głowno
jest małe, wielu właścicieli firm
mieszka w Głownie. My się zna-

my. Możemy być kolegami, ale
taryfy ulgowej dla moich kolegów nie będzie.
 Jedną z umów Pan również przedłużał.
Umowy z wykonawcami
były przedłużane dwa razy –
raz jeszcze przez mojego poprzednika i drugi raz przeze
mnie. Przy przedłużaniu tych
umów wykonaliśmy ogrom pracy, upewniając się, czy w ogóle możemy je przedłużyć. Pewne ruchy ze strony miasta nie
zostały na tyle dobrze określone w umowie, żeby można było
być pewnym, że w razie sporu
prawnego miasto będzie zwycięzcą. Wszystkiego się nie
przewidzi, ale pewne rzeczy
trzeba jednoznacznie określić
na etapie umowy, by można je
było później łatwo i bez jakichkolwiek wątpliwości wyegzekwować. Inną rzeczą jest to, że
zima w grudniu jest rzeczą normalną, ale to, co nas spotkało
w końcu listopada, to był kataklizm, a nie normalna zima.
 Czy
Głowno ma jeszcze szansę na jakieś pieniądze unijne? Pana poprzednik
wskazywał, że większym niż
opracowanie i złożenie wniosku do właściwego programu unijnego jest znalezienie
udziału własnego na współfinansowanie takiego przedsięwzięcia. Co Pan na to?
Dobrze, ale jeśli jest szansa
na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz, to nawet zadłużmy się
po uszy – na tę chwilę, bo potem
nastąpi zwrot pozyskanych z UE
pieniędzy. Ten wkład własny –
jeśli tylko udział w programie
jest możliwy – należy znajdować czasami nawet wirtualnie.
 Zakładając deficyt budżetowy?
Na przykład.
 Czy zatem będziecie składać wnioski o jakieś unijne dofinansowanie?
Możemy otrzymać dofinansowanie na budowę kolejnego Orlika. Pewnie będziemy składać
wniosek. Dokumenty zostaną na
pewno przygotowane. Oczywiście w którymś momencie zapytam o zdanie radę i to ona zdecyduje, czy Orlika budujemy.

 Gdzie miałby on powstać?
Za SP1, w miejscu mocno zaniedbanego stadionu?
Przy szkole nr 1 lub przy
szkole nr 3. To jest kwestia wyboru i pewnych uwarunkowań.
Wiele zależy od tego, czego my
tam chcemy. SP1 ma bardzo
duży teren, który można lepiej
i optymalniej wykorzystać na infrastrukturę sportową.

Wielu właścicieli firm
mieszka w Głownie.
My się znamy. Możemy
być kolegami, ale taryfy
ulgowej dla moich
kolegów nie będzie.
 Musiałyby się znaleźć na
to pieniądze na udział własny?
Tak, ale w przypadku już istniejącego Orlika w Głownie
pieniądze na udział własny znalazły się w okolicach lipca 2008
r. Obiekt powstał do końca 2008
r. Jeśli zatem decyzja o budowie
kolejnego Orlika w Głownie by
zapadła, to pieniądze na udział
własny można zarezerwować
w trakcie roku budżetowego.
Wprawdzie niektórzy mówią –
że jak nie ma dróg, to nie budujmy boisk – ale takim sposobem
to nie powstałyby pewnie piramidy w Egipcie. Jakichś wyborów trzeba dokonywać.
 A co z Placem Wolności?
Kiedy pojawi się na nim nowa
nawierzchnia? Czy zamierza
Pan kontynuować wizję swego poprzednika z fontanną i
budynkiem małej gastronomii
na kształt dawnego ratusza?
Mieszkańcom przedstawiono
koncepcję zagospodarowania
głównego placu miasta. Część
z jej założeń – jak infrastrukturę podziemną i oświetlenie już zrealizowano. Według
Pana remont centrum miasta
trwa zbyt długo.
W kampanii wyborczej mówiłem, że osiem lat to wystarczający czas, by rewitalizację
tego placu zakończyć. Został
on przejęty przez miasto w roku
2002 i do tego czasu ja bym już

go dawno zrobił. Uważam też,
że w ciągu tych lat – zważywszy na lepszą niż obecna kondycję finansową miasta – można było ubiegać się na ten cel
o pieniądze pozabudżetowe, np.
w taki sam sposób jak czyniono to na budowę dróg w dzielnicy Zabrzeźnia. Można było też
próbować pozyskać fundusze
z puli przeznaczonej na rewitalizację z RPO. W związku
z tym, że taki wniosek nie został dotychczas złożony, to
szansa na pozyskanie tych pieniędzy nie została wykorzystana. Chciałbym zakończyć sprawę Placu Wolności, bo też już
mam dosyć chodzenia po kałużach. Z drugiej strony są sygnały mieszkańców, że trzeba raz
jeszcze zastanowić się nad kwestią parkingów w tym rejonie
i nad rewitalizacją sąsiadującego z placem parku Armii Krajowej.
 Ale czy kierunek przeobrażeń placu proponowany
przez Pańskiego poprzednika – był on prezentowany także na łamach Wieści w postaci wizualizacji – jest zbieżny
z tym, co Pan chce z tym placem zrobić?
Wizualizacje wizualizacjami, ale trzeba wybrać rozwiązanie optymalne. Wszystkim się
nie dogodzi. Czasami trzeba się
zdać na doświadczenie specjalistów od architektury krajobrazu. Wiele osób pewnie będzie
mówiło, że by zrobiło tu coś inaczej i pytało, dlaczego coś jest
tu, a nie tam, ale trzeba będzie
się na coś zdecydować. Priorytetem jest nowa nawierzchnia
i nasadzenia zieleni w parku.
 A fontanna w kształcie
Róży Wiatrów?
Myślę, że klasyczne rzeczy są
zawsze modne. Chciałbym, żeby
to było coś, co będzie ładne i za
lat 10, i za 20.
 Czy zatem w tegorocznym
planie inwestycyjnym rezerwuje się pieniądze na dokończenie rewitalizacji Placu Wolności?
Na razie tego nie ma. Będziemy dyskutować.

Ciąg dalszy w następnym
numerze WG
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 Niektórzy
mieszkańcy
gminy Głowno już obawiali
się, że czyni Pan zakusy na ich
tereny. Rozumiem, że nie jest
Pan zwolennikiem połączenia
miasta z gminą i utworzenia
gminy miejsko-wiejskiej?
Nie. Myślę, że długie doświadczenia osobnego funkcjonowania są na tyle silne i ugruntowały poczucie tożsamości obu
gmin, że nie miałoby to sensu.
Inne są także interesy obu gmin
i ich charakter.
 To, co najbardziej wyborców interesuje, to inwestycje.
G
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Hobby | Głownianina sposób na nudę

Jak Przemek „wkręcił się” do telewizji
Przemek Plewka jest mieszkańcem Głowna. Uczy się w III klasie
o profilu technik logistyk w Zespole Szkół nr 1 im. Cebertowicza.
Na swoim koncie ma udział w kilku castingach do telewizyjnych programów
rozrywkowych, udział w teleturnieju muzycznym i statystowanie
w emitowanym w TVN „Szymon Majewski Show”. Z telewizją wiąże swą
przyszłość. Naszym czytelnikom opowiada, jak trafił do telewizji oraz
o tym, jak wygląda praca na telewizyjnym planie.
Zaczęło się od serfowania po
internecie. Pewnego dnia Przemek natrafił na formularz zgłoszeniowy, który wypełnił, bo
jak sam mówi – nic to go nie
kosztowało. Wyraził w nim gotowość uczestnictwa w produkcjach filmowych. Wiadomość
o tym, że został zakwalifikowany do udziału w castingu do
programu telewizyjnego przyszła jednak niespodziewanie.
– Uczyłem się wtedy jazdy
samochodem. Pewnego dnia
wróciłem z jazdy do domu
i wtedy mama powiedziała mi,
że dzwonił do mnie jakiś pan
ze stacji VIVA Polska. – wspomina Przemek – Gdy to usłyszałem, nie mogłem uwierzyć.
Przypomniałem sobie o zgłoszeniu, które wysłałem przez
internet i oddzwoniłem. To był
Igor Hanke, który zakomunikował mi, że przeszedłem pomyślnie etap kwalifikacyjny do programu „ViVa mjuzik
kłiiiz,”. Zaprosił mnie na rozmowę kwalifikacyjną do firmy
Michannel w Wilanowie – opowiada dalej Przemek. – Pasował
mi czwartek w samo południe.
Pojechałem.
Na miejscu Przemek wypełnił kolejną ankietę, w której
odpowiadał na pytania tematycznie związane z teleturniejem muzycznym. – Pytano
w niej o ulubiony teledysk,
o najśmieszniejszy teledysk,
o idola muzycznego. – relacjo-

nuje. – Po wypełnieniu ankiety
poszedłem do kolejnego pokoju, w którym – już przed kamerą – odpowiadałem na kolejne
pytania z ankiety, którą wcześniej wypełniłem. Miałem się
też przedstawić, opowiedzieć
coś o sobie i wreszcie zaprosić
widzów do oglądania programu
„ViVa mjuzik kłiiiz”.

Co z tego ma?
Głównie rozrywkę
i satysfakcję. Niektóre
produkcje przewidują
wynagrodzenie za
statystowanie, ale nie
wszystkie.
Po powrocie do domu z każdym kolejnym dniem Przemek
coraz mniej wierzył, że uda
mu się dostać do telewizyjnego show. W kilku mailach Igor
Hanke informował mnie, że
wciąż trwają narady i nie wiadomo, kto ostatecznie dostanie
się do programu. – wspomina
Przemek. Mniej więcej po miesiącu od castingu Przemek dostał kolejnego maila z listą zakwalifikowanych uczestników
programu. Swe nazwisko zo-

baczył przy piątym odcinku teleturnieju. – Byłem tak szczęśliwy, że nic mi więcej nie było
potrzeba – opowiada. Na właściwe już nagranie teleturnieju
muzycznego pojechał do Studia JJW w Warszawie. Wcześniej z pozostałymi uczestnikami teleturnieju poznał się za
pośrednictwem poczty mailowej.
Na nagraniu założono nam
mikroporty – takie specjalne mikrofony, a reżyser poinstruował nas, jak wszystko
będzie wyglądało, w którą kamerę mamy patrzeć i jak się
zachowywać. Nagranie trwało
2,5-3 godziny. Podczas przerw
mieliśmy zapewnioną herbatę i jedzenie. Z debiutu tego
wyniósł dobrą zabawę, nowe
kontakty i namiar na nagranie
programu „Szymon Majewski
Show”. – Postanowiłem dalej
chodzić na castingi i wysyłać
zgłoszenia do programów telewizyjnych.
Wprawdzie
teleturnieju
VIV-y nie wygrał, ale do końca
trzeciej rundy dobrze mu szło.
Przemek obecnie jeździ
w weekendy do podwarszawskich Sękocin na nagrania programu „Szymon Majewski
Show”. Jak mówi, różnią się
one od nagrania muzycznego teleturnieju. Całe nagranie
trwa od 7 do 8 godzin. W jego
trakcie przewidziana jest około 40-minutowa przerwa. Całe

Z Szymonem Majewskim po jednym z nagrań TVN-owskiego show.

show jest montowane z wielu
ujęć. Przemek we „wkręceniu
się” do branży medialnej upatruje szansy na świetną i nietuzinkowa zabawę.
Obecnie
współpracuje
z trzema agencjami, za pośrednictwem których uzyskuje informacje o kolejnych castingach. Ma za sobą casting
do roli DJ w reklamie Poczty
Polskiej, do reklamy Starchips
i sieci komórkowej Play. Każdy z nich wyglądał podobnie
– najpierw ankieta i kilka słów
o sobie i swoich dotychczasowych doświadczeniach w pracy z mediami, a później krótkie
nagranie przed kamerą.
Dzięki jednej z agencji
Przemek wybiera się także
na nagranie do programu muzycznego „Jaka to melodia”.

Aktualnie otrzymuje zgłoszenia na castingi, które są organizowane głównie na terenie Łodzi i Warszawy. W najbliższym
czasie wybiera się także na casting do nowego programu
„Bitwa na Głosy”, który wystartować ma wiosną w TVP.
Już wysłał zgłoszenie. Czy
i tym razem telefon zadzwoni?
Przemek żyje nadzieją, że tak
się stanie. A jak nie ten, to inny
casting i program. Taka branża.
Co z tego ma? Głównie rozrywkę i satysfakcję. Niektóre
produkcje przewidują wynagrodzenie za statystowanie, ale
nie wszystkie. – Od niedawna
z wynagradzania osób uczestniczących w nagraniach zrezygnowały produkcje „Szymon
Majewski Show” i „Kuba Wojewódzki”– zdradza Przemek

– Uczestnicy nagrania „Jaka
to melodia”, ale tylko zarejestrowani w agencji, otrzymują około 70 zł za dzień zdjęciowy, który nie przekracza
12 godzin. Jeśli nagranie się
przedłuża, naliczane są nadgodziny.
Po ukończeniu technikum
planuje zamieszkać w Warszawie, by swej pasji uczestnictwa
w nagraniach produkcji telewizyjnych i filmowych móc oddać się jeszcze bardziej. Swą
przyszłość wiąże z mediami.
Przemek chce pracować na
planie jakiegoś programu telewizyjnego – jako operator,
montażysta lub aktor. Najpierw
jednak zamierza podjąć studia
w Wyższej Szkole Filmowej
w Warszawie, w której wykłada Bogusław Linda.
rpm
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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!

PROMOCJE
RATY
Domaniewice ul. Główna 6

tel. 609-455-676
www.chemfil.pl

154866
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Gmina Łyszkowice | Zatwierdzili budżet

Prawie 4 miliony
na inwestycje
Prawie 18 milionów złotych
wyniesie tegoroczny budżet dla
gminy Łyszkowice, z czego blisko 4 mln zostaną przeznaczone
na inwestycje. Uchwałę zatwierdzającą budżet przyjęto podczas ostatniej sesji Rady Gminy
Łyszkowice 26 stycznia.
Dochody dla gminy ustalono
na poziomie 15.570.264 mln zł,
a wydatki to wspomniana kwota
ponad 17 mln 937 tys. zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości prawie
2 mln 370 tys. zł. Zostanie on
pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W planie majątkowym, czyli
na inwestycje, planuje się przeznaczyć w tym roku kwotę ponad 3 mln 800 tys. zł. W zakresie remontów dróg w planach

jest położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku około 1,8 kilometra za około 400 tys. zł we
Wrzeczku oraz w Kalenicach
i na ulicy Szkolnej w Łyszkowicach. W Kalenicach chodzi
o odcinek o długości 800 metrów, która ma zostać wykonany za 200 tys. zł, a w Łyszkowicach wyremontowany zostanie
za kwotę około 150 tys. zł odcinek o długości około 600 m.
Z ciekawszych inwestycji warto także wymienić budowę sieci
kanalizacyjnej od Łyszkowic do
Zakulina za 2 mln zł, modernizację strażnicy we Wrzeczku za
400 tys. zł i zakup samochodu
strażackiego dla tamtejszej OSP
za kwotę 100 tys. zł. W planach
jest także budowa muszli koncertowej w Łyszkowicach za
około 200 tys. zł. 
td

Powiat łowicki | Plan pracy komisji

Analiza przede wszystkim
pod względem finansowym
Ponad godzinę trwało na
ostatnim posiedzeniu powiatowej komisji budżetu ustalanie
planu pracy komisji na bieżący
rok. Najwięcej uwag do przedstawionego radnym projektu wniósł – i zostały one przez
innych radnych zaakceptowane – radny Eugeniusz Furman.
Na jego wniosek przy wszystkich punktach obrad, które dotyczyły informacji z działalności
powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu,
Centrum Kultury, Turystyki
i Promocji Ziemi Łowickiej,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Muzeum w Łowiczu, Powiatowego Urzędu Pracy, dopisane zostało, że komisja

będzie zajmowała się przede
wszystkim analizą finansową. –
Chodzi o to, że to będzie analiza działalności ze szczególnym
uwzględnieniem poniesionych
nakładów i uzyskanych efektów
– argumentował radny potrzebę
dokonania zmian w zapisach.
Plan pracy komisji nie został na tym posiedzeniu przyjęty, ponieważ najpierw należy
go skonfrontować z planem pracy Rady Powiatu Łowickiego.
– Nie może być tak, że na przykład komisja miałaby się zajmować analizą tematu, który byłby
wcześniej omawiany na sesji –
mówił radny Furman. Dlatego
też komisja została przerwana.
Posiedzenie ma być wznowione
25 stycznia o godz. 9.00.  mak
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Łyszkowice | Nagroda

Laptop dla Katarzyny
za złoty medal
Laptopa od Rady Gminy
Łyszkowice i wójta
tej gminy otrzymała
Katarzyna Marszał niepełnosprawna tenisistka
stołowa z Łyszkowic,
która w ubiegłym roku
podczas październikowych
mistrzostw świata
w tenisie stołowym dla osób
niepełnosprawnych zdobyła
złoty medal w 6. klasie
niepełnosprawności.
Laptop ufundowany przez
gminę to nagroda nie tylko
za ten medal, ale za całokształt
pracy na polu sportowym.
Przypomnijmy, że mieszkająca
w Łyszkowicach Katarzyna
Marszał, pomimo swojej niepełnosprawności, z którą się

urodziła, gra w tenisa stołowego
i odnosi wiele sukcesów. Przez
9 lat reprezentowała klub Start
ze Skierniewic.
Obecnie reprezentuje barwy
Legionu Skierniewice w II lidze kobiet pełnosprawnych i Integracyjnego Klubu Sportowego AWF Warszawa – w lidze
niepełnosprawnych tenisistów.
Katarzyna odniosła już wiele
sukcesów sportowych, zarówno
w zawodach dla niepełnosprawnych, jak też dla sprawnych
sportowców.
Reprezentowała m.in. Polskę na arenie międzynarodowej w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych
w turnieju Brazylian Open For
Disabled 2009, który odbył się
w stolicy Brazylii, gdzie zdobyła brązowy krążek. Nagroda została wręczona podczas
sesji Rady Gminy Łyszkowice
26 stycznia. 
td

Domaniewice

Domaniewice | Przebudowa ulicy

Gmina Łyszkowice

Przetarg po raz drugi

Dołożą
do autobusu

Będą wybierali
dopiero za miesiąc
Nowi sołtysi i nowe rady sołeckie w gminie Domaniewice zostaną wybrani dopiero na
przełomie lutego i marca. Póki
co nie ustalono jeszcze dokładnego terminu wyborów.
Najprawdopodobniej
będzie
on znany w połowie lutego.
W wyborach mogą wziąć
udział osoby pełnoletnie posiadające stałe zameldowanie na
terenie gminy.
Gmina Domaniewice ma
12 sołectw: Krępa, Lisiewice
Małe, Lisiewice Duże, Reczyce, Rogóźno, Sapy, Skaratki,
Skaratki pod Las, Skaratki pod
Rogóźno, Stroniewie, Strzebieszew i Domaniewice. 
am
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OPONY LETNIE

FELGI - STALOWE i ALUMINIOWE

NOWE i U¯YWANE

WYWARZANIE KÓ£ MOTOCYKLOWYCH

ŁOWICZ, ul. Gen. Klickiego 36
PRZY SKLEPIE SPOŻYWCZYM

tel. 506-155-410

154990

W ubiegłym tygodniu
Urząd Gminy w
Domaniewicach po raz
drugi ogłosił przetarg
na przebudowę
ul. Górnej w tej wsi.
Przypomnijmy, że jest to odcinek o długości 354 m, na którym ma zostać położony asfalt
wraz z chodnikami wykonanymi z kostki brukowej i krawężnikami. Do 15 grudnia ubiegłego roku miał zostać wykonany
pierwszy etap prac na tej drodze. Tymczasem firma, która

Katarzyna Marszał otrzymała laptopa z rąk wójta Łyszkowic
Włodzimierza Trauta.

wygrała przetarg, nie rozpoczęła realizować inwestycji. W tej
sytuacji gmina zdecydowała się
zerwać umowę i ogłosić nowy
przetarg.
Zgłoszenia urząd gminy będzie przyjmował do 28 lutego, termin realizacji inwestycji
został natomiast wyznaczony
na 31.05.2011 r. Przypomnijmy, że poprzedni wykonawca miał zrealizować inwestycję za ok. 350 tysięcy złotych.
– Teraz trzeba wziąć pod uwagę, że wzrósł VAT na materiały budowlane i koszt
może się zwiększyć – mówi
wójt gminy Paweł Kwiatkowski. 
am

35 tysięcy złotych dołoży
gmina Łyszkowice łowickiemu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w związku z kursowaniem autobusu z Łowicza
do Seligowa, poprzez Zawady
i Seroki.
Taka decyzja została podjęta
przez radnych gminnych podczas sesji Rady Gminy Łyszkowice 26 stycznia. Dodajmy,
że osoby korzystające z tego
środka komunikacji mające
powyżej 75 roku życia jeżdżą
autobusem za darmo, a gmina Łyszkowice co roku wspomaga kwotą pieniężną łowicki
MZK. 
td
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Jeszcze czterech świadków
do przesłuchania

Punkt zapalny

w procesie Dariusza M. str. 24

Łowicz | Reklamacja w aptece nie taka prosta

Maurzyce | Mieszkaniec wsi boi się psa

Pani Barbara, przychodząc
17 stycznia do redakcji NŁ,
nie kryła oburzenia. Jej
zdaniem zgłoszona przez
nią reklamacja zepsutej
gofrownicy w Twojej
Aptece przy ul. Zduńskiej
w Łowiczu trwa zbyt długo,
bo ciągnie się miesiącami.

Duży, prawdopodobnie bezpański wilczur od kilkunastu dni
zakłóca spokój Jana Słupskiego
z Maurzyc w gminie Zduny, który w tej sprawie zgłosił się do redakcji NŁ.
– Ten pies kręci się w pobliżu,
a ja mam dwa małe pieski, więc
boję się, żeby ich nie zaatakował. On się niczego nie boi, nie
reaguje – jak się chcę go przegonić, wchodzi mi na podwórko,
znosi tu jakieś śmieci – twierdził
w rozmowie telefonicznej nasz
rozmówca. Jego zdaniem pies

Zepsuta gofrownica
w prezencie

W opinii klientki apteka nie
poczyniła wystarczających starań, by rozpatrzyć reklamację tego feralnego prezentu.
– Sprzęt AGD otrzymałam w
październiku – mówi pani Barbara – Była to nagroda w programie zbierania punktów otrzymywanych za wykupione w aptece
leki. Dlatego uważam, że „zapracowałam” na tę gofrownicę.
Już od kilku miesięcy kupowałam leki tylko w tym punkcie.
Przez ten czas zbierałam punkty, które przysługują za zakupione leki. Miesięcznie jest to
dla mnie wydatek ponad 100 zł.
REKLAMA

W katalogu nagród udostępnionym przez aptekę wybrałam gofrownicę, bo pomyślałam, że
będzie to najlepszy prezent dla
mojego syna.
Wkrótce okazało się, że gofrownica ma nierówne nóżki
i stoi krzywo, a oprócz tego nierównomiernie przypieka grzanki. Dlatego pani Barbara w listopadzie wzięła ją od syna
i zaniosła do reklamacji w aptece. Minął jednak listopad, grudzień, a gofrownica nie wróciła. – Za każdym razem pytałam
w aptece, co się z nią dzieje, czy
reklamacja jest uwzględniona i kiedy ją otrzymam, ale nie
uzyskałam żadnej odpowiedzi –
mówi rozżalona klientka – Słyszałam tylko, żebym była cierpliwa i czekała.
Kierownik Twojej Apteki
przy ul. Zduńskiej Renata Jagoda przyznaje, że reklamacja
gofrownicy trwała wyjątkowo
długo. Dodaje jednak, że był
to okres przedświąteczny, a to
znacznie wydłużyło normalny

czas oczekiwania. Wiele bowiem osób w tym czasie chciało otrzymać prezenty w ramach
zbierania punktów przy zakupie
leków, dlatego wzmożony był
ruch pomiędzy apteką a hurtownią, która dostarcza taki sprzęt.
– Pytałam się w hurtowni kilka razy – mówi Renata Jagoda
– Odpowiadali mi, że odesłali
sprzęt do producenta i trochę to
potrwa. Nowa gofrownica przyszła do nas 18 stycznia, widocznie tamtej nie byli w stanie naprawić. Klientka może więc już
ją odebrać u nas w aptece.
Zdaniem kierownik Jagody, abstrahując nawet od faktu,
że był to okres przedświąteczny, załatwienie reklamacji trwa
istotnie długo. Nagrody, które
apteka wręcza swoim klientom,
otrzymuje z hurtowni farmaceutycznej. Dlatego to tam odsyła
feralne produkty, jeśli takie się
pojawią. Natomiast hurtownia
przekazuje je dalej i reklamuje
produkty u dostawców i producentów. 
jr

Bezpański wilczur
podchodzi pod zabudowania
nie wygląda na agresywnego. –
Ale psu się nie wierzy, niby takie spokojne zwierzę, ale jak
kiedyś syn niósł w ręku jedzenie,
to normalnie mu wyszarpnął je
z dłoni – dodaje Słupski.
W Urzędzie Gminy w Zdunach poinformowano nas, że
problem trzeba niezwłocznie
zgłosić właśnie w gminie, która ma podpisaną umowę z firmą
z Łowicza odpowiedzialną za
wyłapywanie bezpańskich psów,
które potem trafiają do schroniska dla psów, znajdującego się

RZUT OKIEM | GDZIE JEST TARGOWISKO
Uliczne tabliczki z nazwami
ulic oraz wskazujące kierunki
do niektórych instytucji czy
ważniejszych miejsc w Łowiczu
nierzadko wskazują błędnie.
Przykładem jest ta tabliczka
wskazująca kierunek w którym
należy iść, aby dojść na
targowisko miejskie. Według niej
znajduje się ono... w okolicach
Nowego Rynku. mak

w łowickim lasku miejskim
i prowadzonego przez Zakład
Usług Komunalnych w Łowiczu. Zakład ten jest także odpowiedzialny za łapanie psów.
Zdaniem
sekretarz
gminy
Zduny Marii Kubicy w takich
przypadkach najlepiej kontaktować się z Robertem Guzkiem
z wydziału ochrony środowiska,
bezpośrednio w urzędzie gminy
lub pod numerem telefonu 46838-75-78. – Musimy sprawdzić, czy zwierzę jest faktycznie
bezpańskie. 
td
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Gmina Łowicz | Wokół decyzji radnych w sprawie szkół

Jeszcze o przyszłym losie gminnych szkół
Na dzień przed sesją Rady Gminy Łowicz,
na której zadecydowano wstępnie o zamknięciu
Szkoły Podstawowej w Bocheniu oraz o powierzeniu
prowadzenia trzech innych placówek stowarzyszeniu,
24 stycznia, w szkolnej sali gimnastycznej
w Bocheniu zebrali się rodzice i mieszkańcy
Bochenia i okolicznych wsi.
Spotkanie
zorganizowali
i poprowadzili radni: Ryszard
Tokarczyk z Bochenia i Ryszard Górczyński z Ostrowa.
Mieszkańcy byli zgodni, że
trzeba szkołę uratować przed
jej zamknięciem. – Przecież to
my w latach 60. dobudowywaliśmy tę szkołę w czynie społecznym – mówi radny Tokarczyk. – A teraz chcą nam ją
zabrać.
Zdaniem mieszkańców, jeśli do szkolnego budynku zostanie przeniesiona biblioteka
i pracownia multimedialna, nadal budynek będzie ogrzewany i będzie nadal generować
duże koszty. Dlatego ze swojego grona wybrali przedstawicieli każdej z miejscowości,
z której dzieci chodzą do podstawówki. Rodzice następnego
dnia udali się do wójta z prośbą, by szkoły w Bocheniu nie
likwidowano. Zaproponowali, by podstawówkę przekazać
stowarzyszeniu, które prowadziłoby szkołę. To według nich

wprowadzi oszczędności do
gminnego budżetu.
Jednak radni i wójt nie
uwzględnili na sesji ich prośby. Ich zdaniem, szkoła w Bocheniu ma zbyt mało uczniów,
by jej prowadzenie opłacało się
stowarzyszeniu. Dlatego mimo
protestu rodziców, radni podjęli na sesji decyzję o zamiarze
likwidacji szkoły.
Dlatego też, jak pisaliśmy
w poprzednim NŁ, stowarzyszenie – jeśli uda się je powołać – przejmie z rąk gminy prowadzenie 3 szkół: w Jamnie,
Wygodzie i Niedźwiadzie. Czy
to duże ryzyko? Zdaniem dyrektorki Szkoły Podstawowej
w Jamnie Marzeny Kujawiak,
przekazanie placówek stowarzyszeniu będzie jeszcze bardziej aktywizować społeczność
lokalną. – Choć teraz również byt szkoły zależy od chęci i zaangażowania rodziców,
a ich prowadzenie wymaga
od dyrektorów dużej przedsiębiorczości – mówi Kujawiak.

Zebranie w Bocheniu. Licznie przybyli mieszkańcy przeciwni byli
planom zamknięcia szkoły.

– Nie boję się więc przekazania szkoły stowarzyszeniu, bo
mam nadzieję, że dzięki temu
placówka będzie dobrze funkcjonować.
Z kolei dyrektor podstawówki w Dąbkowicach Jacek
Stelmaszewski, zadeklarował
w rozmowie z NŁ, że zrobi
wszystko, by dzieci ze szkoły
w Bocheniu poszły od września do jego placówki. – To jest
szansa dla nich, jak i dla nas –
mówi. – Więcej dzieci to lepsza
i zdrowa rywalizacja i wyższy
poziom nauczania. Dyrektorki
pozostałych szkół: Alicja Kocbuch w Niedźwiadzie, Jolanta
Wróbel w Wygodzie i likwidowanej placówki w Boche-

niu – Marzena Masztanowicz
odmówiły nam komentarza.
Nie zabrały też głosu na sesji,
na której radni podjęli decyzję
wobec ich szkół.
Waliszew pokazał,
że można
Że nie ma się czego bać,
przekonuje dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Waliszew i Okolic w Waliszewie Iwona Bartosiewicz,
której placówka właśnie tak
funkcjonuje. – Szkoła w Starym Waliszewie jest szkołą publiczną, ale zarazem szkołą założoną przez stowarzyszenie,
przez rodziców dzieci, które tu

uczęszczają. Te osoby prowadzą szkołę społecznie. Porównując zwykłe szkoły i naszą,
jak wszędzie można zauważyć plusy i minusy, ale ja widzę tylko plusy. Zresztą rozwój
tej placówki świadczy sam za
siebie. Zaczynaliśmy w 2002
roku od szkoły podstawowej i
40 uczniów. Dzisiaj uczniów
jest prawie 130, a obok podstawówki utworzono także gimnazjum. Szkoła jest po gruntownym remoncie, posiadamy
także nowoczesny sprzęt, a nasze klasy są dość liczne. Tego
co było, jak zaczynaliśmy,
nie da się porównać, z tym co
mamy dzisiaj.
– Co do nauczycieli, obowiązuje ich wewnętrzny regulamin,
z którym każdy zapoznaje się
przed przystąpieniem do pracy
i akceptuje jego warunki. Większość standardowych zasad
obowiązujących w Karcie Nauczyciela obowiązuje i tutaj, ale
są także istotne zmiany, jak inne
stawki za godzinę pracy, czy
inny – wyższy wymiar pracy.
Wolne w wakacje czy ferie nauczyciele mają podobnie, jak w
innych szkołach. Czy zarabiają
mniej? To zależy od danej umowy i różnie z tym bywa. Myślę,
że nauczyciele są zadowoleni
z pracy i płacy, bo rotacje są u
nas małe. Jakby nie byli zadowoleni, to by stąd uciekali, a takich sytuacji nie ma. Jesteśmy

samowystarczalni, a szybki rozwój tej szkoły pokazuje dobitnie, że takie funkcjonowanie się
sprawdza – mówi.
Co oznacza przekazanie
szkoły stowarzyszeniu
Stowarzyszenie, które prowadzi szkołę lub więcej placówek oświatowych może być
złożone z nauczycieli, rodziców
uczniów i innych osób, którym
zależy na dobru danej placówki. Może pozyskiwać pieniądze
z różnych źródeł. Stowarzyszenie co miesiąc otrzymuje dotację z Urzędu Gminy. Pieniądze
nie pochodzą jednak z gminnego budżetu, ale z budżetu państwa. Dotacja naliczana jest
na podstawie średniego kosztu utrzymania ucznia w danej
gminie.
W przypadku szkół prowadzonych przez stowarzyszenie nie obowiązuje Karta Nauczyciela. Dlatego Nauczyciel
pracuje nie 18 godzin, tylko
minimum 25 godzin. Stowarzyszenie płaci więc nie za 18 godzinny etat, tylko za faktyczne
przepracowane godziny. Dzięki temu szkołom prowadzonym
przez stowarzyszenia potrzebna
jest mniejsza ilość nauczycieli,
którzy pracują w tych placówkach dłużej za pieniądze, które
według Karty Nauczyciela należą się im już za 18-godzinny
etat. jr

REKLAMA

„FERROXCUBE POLSKA” Sp. z o.o.
producent rdzeni magnetycznych z siedzibą w Skierniewicach

poszukuje pracownika na stanowisko

ELEKTRYK

W DZIALE WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO
GŁÓWNE ZADANIA I OBOWIĄZKI:
1. Wykonywanie pomiarów przeciwporażeniowych maszyn produkcyjnych
i urządzeń zgodnie z przepisami oraz dokumentacją
2. Wykonywanie okresowych przeglądów maszyn znajdujących się w dziale
produkcji według ustalonego planu, zgodnie z dokumentacją
techniczną urządzeń
3. Usuwanie awarii elektrycznych maszyn, które mogą spowodować
znaczne zaburzenia produkcji oraz straty materialne.
WYMAGANIA:
 wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektryk, elektromonter,
elektronik, elektromechanik
 uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń
 uprawnienia SEP w zakresie wykonywania pomiarów przeciwporażeniowych
 znajomość zagadnień automatyki, elektroniki, pneumatyki,
 biegłość w posługiwaniu się dokumentacją elektryczną
OFERUJEMY:
 stabilne warunki zatrudnienia
 możliwość rozwoju zawodowego w strukturach międzynarodowego koncernu
 dowóz pracowników busami na trasach:
1) Łowicz ul.Starzyńskiego, Parma, Polesie, Stachlew, Wola Makowska, Ferroxcube
2) Łowicz oś. Bratkowice, Mysłaków, Arkadia, Bobrowniki, Dzierzgów,
Bełchów, Sierakowice Lewe, Ferroxcube
List motywacyjny ze zdjęciem oraz CV prosimy przesyłać e-mailem:
edyta.slojewska@ferroxcube.com lub pocztą na adres:

„Ferroxcube Polska” Sp.z o.o.
ul. Zwierzyniecka 2, 96-100 Skierniewice
„Dział Personalny”
Informuję, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o zamieszczenie i podpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U.
z 1997r. Nr 133 poz. 883)”.
155540
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Domaniewice | Lodowisko UKS Błyskawica

KRZYSZTOF MIKLAS

Czerwone podwiązki
Żadne inne karnawałowe
uciechy nie zdobyły sobie tak
powszechnego prawa obywatelstwa, jak zabawy czy raczej
bale studniówkowe. Właśnie
mamy szczyt studniówkowego
sezonu, bo matury jak zwykle
wypadną w maju, więc jakkolwiek liczyć dni pozostające do
pierwszych w życiu poważnych
egzaminów to wychodzi na to,
że pod koniec stycznia bądź na
początku lutego kolejne roczniki maturzystów muszą balować.
Potem już nie będzie takiej
okazji, bo obowiązkowe kiedyś bale maturalne ustąpiły miejsca właśnie studniówkom. Być może dlatego, że na
zachowania uczniów ciało pedagogiczne ma jeszcze jako
taki wpływ, zaś na absolwentów ze świadectwami maturalnymi w kieszeniach już nie za
wielki. Więc na balach maturalnych o wiele łatwiej byłoby
o sytuacje dwuznaczne czy zgoła konfliktowe. Zaś tych dyrekcje szkół i sami nauczyciele
wolą uniknąć. A przynajmniej
nie prowokować. Szczerze przyznam, że z jednej strony staram
się rozumieć takie obawy, ale
z drugiej mocno mnie one martwią, bo w jakimś stopniu wynikają ze zdziczenia obyczajów.
Pod każdą długością i szerokością geograficzną moment
ukończenia szkoły średniej jest
w sposób specjalny honorowany. W krajach o bogatych tradycjach oświatowych, szczególnie w placówkach uważanych

za elitarne, wytworne bale
organizowane są, jak kiedyś
u nas, już po maturze i na ogół
wiążą się z rozdaniem dyplomów ukończenia szkoły. Zwykle nadaje się im specjalną
rangę, a uczestników zabawy
obowiązują eleganckie stroje: panienki zakładają balowe
suknie, zaś chłopcy smokingi.
Ale i nasza młodzież stara
się wyglądać na studniówkowych zabawach jak najkorzystniej, więc mniej zamożni rodzice mają z tej okazji ból głowy.
Chłopakom ciemny garnitur
przyda się jeszcze nie raz i nie
dwa. Choćby na maturze. Ale
dziewczyny ze studniówkowego stroju na egzaminy maturalne założą już tylko czerwoną
bieliznę, która ponoć przynosi szczęście i ma zastąpić braki
w wiedzy.
Szczególną furorę zrobiły w ostatnich latach czerwone podwiązki, które przedsiębiorczy producenci rozmaitych
gadżetów proponują na ten
sezon w różnych wersjach:
z koronki lub szyfonu, w rozmiarze uniwersalnym czyli
z gumeczką, żeby pasowały na każdą nóżkę, na dodatek z kokardką, na której może
być hafcik z napisem “Matura
2011” a nawet z imieniem abiturientki. Klient nasz pan. Zamówić można, jak teraz niemal wszystko, przez internet
z dostawą do domu. Płatne
przy odbiorze, ale lepiej z góry
przelewem na rachunek bankowy. Żeby obniżyć koszty, do
których dochodzi przecież za-

pakowanie i wysyłka, można
jedną dostawą zamówić jakieś
drobiazgi na zbliżające się walentynki, bo należy iść z postępem i duchem czasu (anglosaskim) i kultywować zwyczaj
znany polskim zakochanym,
a nakręcany głównie przez obrotnych producentów i handlarzy, od jakichś dziesięciu lat.
Nie mniej od producentów
i dystrybutorów wszelkich takich gadżetów, ze studniówkowego szczytu zadowoleni są
restauratorzy i hotelarze, bo
młodzież stała się wymagająca, a rodzice ambitni, więc
coraz rzadziej się zdarza,
by studniówki odbywały się
w przystrajanych na tę okoliczność przez samych uczniów
szkolnych świetlicach czy salach gimnastycznych.
Nie mówiąc już o menu, kiedyś przygotowywanym przez
rodziców tak zwanym własnym sumptem, bo catering był
słowem nie tylko obcym, ale
i całkowicie nieznanym. Żeby
nie było więc obciachu należy
odpowiednio wcześnie zarezerwować przyzwoity, a co za tym
idzie, niezbyt tani lokal. Bo
w tanim to żadna atrakcja.
Rodzice nie mieli takich
radości, bo dziadków zwyczajnie na to stać nie było,
a poza tym w szkołach był rygor, więc niech teraz dzieciaki sobie pobalują. A co tam!
W końcu maturę mają raz
w życiu. Może nie wszyscy, bo
ci, którzy wiedzę zechcą sobie
utrwalić, będą mieli powtórkę
za rok o tej samej porze.

Boom na łyżwy
już minął
W Domaniewicach działa
lodowisko, ale zdaniem
jego zarządcy – trenera
panczenistów w klubie
łyżwiarskim UKS Błyskawica
w Domaniewicach
Mieczysława Szymajdy –
boom na jeżdżenie na lodzie
już minął, a ferie zimowe
nie spowodowały większego
zainteresowania lodowiskiem.
– To już drugi lód w tym
roku, bo pierwszy się roztopił, jak przyszła odwilż. Trzeba było ubić z powrotem śnieg,
co zresztą robiłem własnym
samochodem, a potem na ten
śnieg nalać cienko wody, żeby
utworzyła się tafla – opowiada Szymajda. Nowe lodowisko
powstało z soboty na niedzielę
z 22 na 23 stycznia, a wstęp na
nie jest możliwy od 25 stycznia.
Dodajmy, że lodowisko
w Domaniewicach istnieje od
1986 roku i stanowi główną
bazę do treningów członków
domaniewickiego klubu łyżwiarskiego. – To jest lodowisko
głównie do treningów, ale może
tu pojeździć każdy kto ma na
to ochotę. Niestety takich osób
nie jest wcale tak dużo. Jak
był pierwszy lód, było ich więcej, teraz trochę się to już chyba ludziom przejadło, znudziło.

Lodowisko w Domaniewicach. Teraz służy ono przede wszystkim
panczenistom z UKS Błyskawica.

Boom już minął. Obecnie chętnych do jazdy jest mało, liczę że
w weekendy zajrzy do nas około 100 osób przez cały dzień.
W normalnym dniu w tygodniu to jest kilkadziesiąt osób,
a sporą część stanowią moi zawodnicy. Jak nie było ferii to
frekwencja była wyższa, bo
przychodzili ze szkół – opowiada Szymajda. Co ciekawe,
do Domaniewic przyjeżdżają
mieszkańcy głównie z Głowna,
Łyszkowic i z gminy Łowicz.
Coraz mniej chętnych przyjeżdża z samego Łowicza,
co wiąże się z otwarciem
w tym roku sztucznego lodowiska w Łowiczu. – Ten fakt też
ma wpływ na frekwencję, ale
do nas i tak zawsze większość
osób przyjeżdżała z Głowna
i Łyszkowic. Boli to, że prak-

tycznie nie zagląda tu nikt z samych Domaniewic – to jest trochę tak, jak z góralami co mają
góry, ale po nich nie chodzą.
Niestety, coraz więcej osób,
zwłaszcza młodych wybiera
komputer i telewizor, zamiast
wypoczynku na świeżym powietrzu – ubolewa Szymajda.
Na lodowisko do Domaniewic
przyjeżdżają więc w dużej mierze stali bywalcy, nie licząc zawodników z Błyskawicy są to
z reguły rodzice z dziećmi. Dodajmy, ze domaniewickie lodowisko ma być czynne dopóty,
dopóki pozwolą na to warunki
pogodowe. – W dzień może być
nawet 1 czy 2 stopnie na plusie,
ale w nocy musi być przymrozek. Myślę, że jeszcze trochę to
boisko posłuży – ma nadzieję
Szymajda. 
td

REKLAMA

www.lechpol.pl, www.lpelektronik.pl
Firma Lechpol, czołowy dystrybutor elektroniki użytkowej,
twórca i patron sieci handlowej z logo LP Elektronik,
poszukuje pracowników do nowo otwieranego sklepu
w Łowiczu, na stanowiska

SPRZEDAWCÓW I KIEROWNIKA
SKLEPU
OCZEKUJEMY:
 wykształcenia przynajmniej średniego
 dobrej orientacji w podstawach elektroniki
 zaangażowania, uśmiechu, kultury osobistej
 mile widziane doświadczenie handlowe
(w przypadku kierownika – konieczne)
OFERUJEMY:
 stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 motywujący system wynagradzania
 szkolenia produktowe i sprzedażowe
Osoby zainteresowane i spełniające powyższe warunki,
proszone są o wysłanie swojego CV i listu motywacyjnego
(pliki w formacie Word), zawierającego zgodę na
przetwarzanie danych do celów rekrutacji
(zgodnie z Dz. U. nr 133 poz. 883 z dn. 29.08. 1997 r.)
na adres mailowy:

praca@lechpol.pl
koniecznie z dopiskiem w tytule wiadomości
„sklep Łowicz”
Aplikacje będą przyjmowane do dnia 14 lutego br.
155392
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Łowicz | Ferie zimowe za nami

Nie chcieli wracać do szkoły
Skończył się czas
zimowych ferii, uczniowie
podstawówek, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
wrócili w miniony
poniedziałek w szkolne
mury, choć jak podkreślali
wszyscy zapytani przez
nas uczniowie – zrobili to
niechętnie.

Te dwa tygodnie spędzali
w domach przed komputerem,
ze znajomymi, ale spora rzesza
korzystała także z oferty przygotowanej przez łowicki OSiR.
Ogromną popularnością cieszyło się przede wszystkim otwarte
po raz pierwszy sztuczne lodowisko, które powstało na Orliku. Zdaniem dyrektora OSiR
Zbigniewa Kuczyńskiego – co-

dziennie w okresie feryjnym
przewijało się przez nie około
400 osób, zarówno uczniowie,
jak osoby dorosłe.
– To były prawdziwe ferie
o bardzo wszechstronnej ofercie.
Wszyscy chętni mogli korzystać
z pływalni miejskiej, sali gimnastycznej i lodowiska. Szczególnie dużym zainteresowaniem
cieszył się „Biały Orlik”, po którym widać, że społeczeństwo
właśnie tego oczekiwało – mówi
Kuczyński. – Wyszliśmy z bogatą ofertą, dzięki której każdy
mógł robić coś fajnego. Mógł
iść rano na pływalnię, a po południu na lodowisko. Każdy miał
coś dla siebie i myślę, że w przyszłym roku będzie podobnie –
dodaje. W okresie feryjnym Orlik faktycznie pękał w szwach,
zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Byli też tacy, którzy

spędzali tu większość wolnego czasu. – Mam swoje łyżwy,
więc wchodzę na lód za darmo.
Jeżdżę po kilka godzin dziennie
i tylko wielka szkoda, że to już
się kończy, bo w te ferie naprawdę jest co robić i na nudę nie
mogę narzekać – mówił nam
w ostatni dzień ferii Łukasz
Ostapowicz z Łowicza.
Słodkie leniuchowanie
Inni zapytani przez nas
uczniowie także narzekali, że
to już koniec zimowej przerwy.
Co ciekawe, wśród kilkunastu
zapytanych osób, nie znaleźliśmy choćby jednej, która tęskniłaby za szkołą. Spanie do południa, potem komputer, telewizja
lub wyjście do miasta ze znajomymi – taki sposób spędzania
wolnego czasu wybierali często
w ostatnich dwóch tygodniach.

– Do szkoły mi się nie śpieszy,
bo trzeba będzie odrabiać lekcje, ciężko się uczyć – mówiła
uczennica Szkoły Podstawowej
nr 1 w Łowiczu Łucja Godlewska z klasy VI, która większość
ferii spędziła u babci. – Dłużej
się spało, potem grało na komputerze, a potem szło na świeże powietrze – dodała jej o kilka lat młodsza siostra Wiktoria,
także uczennica „Jedynki”.
Czas ze znajomymi na zajęciach
w sali gimnastycznej spędzały
natomiast Natalia i Ada z pijarskiego LO. – Ferie były fajne, bo
nie trzeba było się uczyć. Chodziłyśmy na zajęcia sportowe na
halę OSiR i ze znajomymi na
miasto, np. na pizzę – mówiły.
Czas wolny na basenie
Obok wspomnianego lodowiska przez ferie była tak-

RZUT OKIEM | KONIEC FERII W STAJNI U KOWALA.

Miejska ślizgawka cieszyła się dużym zainteresowaniem.

że otwarta pływalnia miejska,
a na sali przeprowadzano różnego rodzaju zawody sportowe. – Przeprowadziliśmy szereg turniejów, zajęć i zabaw w
wodzie dla uczniów szkół podstawowych, bo to miasto jest organem prowadzącym te szkoły,
a my jesteśmy miejską instytucją – opowiadał ratownik
i trener pływania Przemysław
Popławski, zaznaczając jednocześnie, że indywidualnie
z pływalni mógł skorzystać każdy zainteresowany. Frekwen-

cja na basenie w zależności od
godziny wahała się od 3 do 23
osób. W trakcie zawodów dla
uczniów z podstawówek, takich jak: wyścigi pontonem,
turniej w piłkę wodną, jednorazowo brało udział nawet do 60
osób. Zdarzyło się, że w grach
i zabawach brały udział dzieci
z przedszkoli. I tylko one wrócą do przedszkolnych sal bez
stresu. Dla uczniów zaczyna się
okres pracy. A do kolejnych ferii, wielkanocnych, w tym roku
szczególnie daleko. 
td

Bolimów | Gminny Ośrodek Kultury

Małe zainteresowanie
uczniów
Ukoronowaniem ferii
organizowanych na terenie
gminy Nieborów przez Gminne
Ośrodki Kultury w Nieborowa,
Bełchowa i Bobrownik, był
28 stycznia wspólny integracyjny
wyjazd dzieci do gospodarstwa
agroturystycznego Stajnia
u Kowala w Nieborowie.
Dzieci dowiedziały się wiele
ciekawostek o hodowli koni,
mogły je karmić jabłkami z ręki,
czesać i przejechać się na nich
po parkanie. Odbyły też podróż
wozem traperskim po Puszczy
Bolimowskiej, a na koniec ogrzały
się przy ognisku. tb

Pomimo bogatej oferty feryjnej, którą przygotował GOK
w Bolimowie, zainteresowanie dzieci i młodzieży z gminy
proponowanymi zajęciami było
małe. Na projekcje filmów przychodziło średnio 10 osób, choć
bywało też mniej.
Z powodu niskiej frekwencji
został odwołany czwartkowy
wyjazd na lodowisko do Skierniewic. – Wcześniej przychodziło 7 – 9 osób i jechaliśmy,
ale 27 stycznia nikt się nie pojawił – wyjaśnia dyrektor GOK.
Warto zaznaczyć, że chętni,
którzy chcieliby jechać na lodowisko musieli zapłacić jedynie 3 zł za wypożyczenie łyżew,
a jeżeli posiadali własne, wy-

jazd był za darmo. Nie odbył
się również kulig po Ziemiarach, który miał zakończyć się
ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.
Nieco więcej chętnych przychodziło jedynie na zajęcia plastyczne. – Na pierwszych pojawiło się ponad 20 osób, później
przychodziło po 15 – mówi Irena Śmigiera - Milewska. Zainteresowaniem cieszył się także
bilard. Zawsze było ok. 10 chętnych.
– Daliśmy to, co mogliśmy.
Myśleliśmy, że będzie więcej
chętnych. Nie potrafię określić,
czemu była aż tak słaba frekwencja – podsumowuje dyrektor GOK. 
am
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Okruchy życia
WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

ODESZLI OD NAS | 12.01.–23.01.2011

Bolesław Mostowski (1929-2010)

nB
 olesław

Mostowski
(1929-2010)
Już w latach młodzieńczych
chętnie działał społecznie.
W tym czasie zapisał się do
organizacji wiejskiej Wici.
Przez wiele lat pełnił funkcję
kierownika, a potem dyrektora
szkoły w Mastkach. Za jego
kadencji szkoła została
rozbudowana i wyremontowana.
Należał też do straży, był
radnym gminnym, udzielał
się w Gminnej Spółdzielni. Po
przejściu na emeryturę wraz
z żoną zamieszkał na
os. Bratkowice.

Bolesław Mostowski urodził
się 1 stycznia 1929 roku w Bąkowie Górnym w gminie Zduny jako syn chłopa gospodarującego na 5 hektarach ziemi. Do
siódmego roku życia wychowywał się u rodziców. Później
skończył 7 klas szkoły podstawowej w Bąkowie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uczęszczał do Gimnazjum
Ogólnokształcącego w Zdunach, gdzie ukończył 4 klasy
i uzyskał tzw. „małą maturę”.
Już w latach młodzieńczych
pan Bolesław chętnie działał
społecznie. W tym czasie zapisał się do organizacji wiejskiej „Wici”, a po reorganizacji organizacji młodzieżowych
do ZMP. W 1951 roku ukończył
Liceum Pedagogiczne w Łowiczu i rozpoczął naukę w zawodzie nauczyciela. – Gdy ja
byłam w pierwszej klasie, on
chodził wtedy do tej słynnej
klasy IV A. Słynnej z tego, że
7 osób z tej klasy aresztowała
Służba Bezpieczeństwa – wspomina męża Maria Mostowska.
Przyszła żona, ucząc się w liceum, znała go tylko z widzenia. – W tej klasie było wielu ładnych, wysportowanych
chłopców, a nasze liceum słynęło z osiągnięć sportowych –
wspomina pani Maria. Poznali
się jednak kilka lat później, kiedy został skierowany do pracy
w szkole w Mastkach. Pracę zawodową przerwał w 1952 roku,
gdyż został powołany do Ludowego Wojska Polskiego.
Po skończeniu służby wojskowej wrócił do zawodu nauczyciela. Pani Maria rozpoczęła pracę w Mastkach w 1954
roku, a rok później do pracy
w tej samej szkole trafił pan
Bolesław. – Ja uczyłam języka
polskiego, a Bolek był matematykiem, uczył też geografii
– wspomina żona. Osoby, które
uczył, wspominają go jako dobrego nauczyciela, który potrafił skutecznie nauczać. – Imponował mi, jak uczył geografii.
Uczniowie mieli otwarte atlasy
i wszystko z nich umieli odczytać, wszystko wiedzieli. Dziwiłam się, jak to możliwe – wspomina żona.

JECHALI PO PIJANEMU | 26.01.-31.01.
26 stycznia o godz. 18.40
w Parmie w gminie Łowiczu policja
zatrzymała dwóch nietrzeźwych
rowerzystów. Byli nimi 24-letni
i 23-letni mieszkańcy tej gminy.
Starszy rowerzysta miał 0,39 mg/
dm3 alkoholu w wydychanym
powietrzu, młodszy – 0,35 mg/
dm3.
28 stycznia o godz. 12.20
w Mysłakowie w gminie Nieborów
zatrzymany został 74-letni mieszkaniec tej gminy, który kierował rowerem mając 0,43 mg/dm3 alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Tego
samego
dnia
o godz. 18.20 w Gosławicach
w gminie Bielawy w ręce stróżów
prawa wpadł 54-letni mieszka-

niec tej gminy, który kierował
rowerem mając 0,55 mg/dm3
alkoholu w wydychanym powietrzu.
29 stycznia o godz. 15.55
w Krępie, na trasie nr 14, policja
zatrzymała 33-letniego mieszkańca powiatu iławskiego, który kierował ciężarowym Volkswagenem
Transporterem mając 0,43 mg/
dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.
31 stycznia o godz. 14.20
na ul. Bolimowskiej w Łowiczu
zatrzymany został 24-letni mieszkaniec powiatu łowickiego, który
kierował rowerem mając 1,05 mg/
dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu.

Po dwóch latach pracy
w szkole w Mastkach został powołany na stanowisko kierownika szkoły, po odejściu poprzednika. W wakacje ukończył
kurs przygotowawczy do pełnienia tej funkcji. – Pobraliśmy
się jesienią 1955 roku. Pasowaliśmy do siebie – mówi żona.
Ślub i wesele odbyło się w rodzinnej miejscowości pani Marii – w Łyszkowicach.
Razem z żoną zamieszkali
przy szkole. Od początku nowego roku szkolnego zaczął
myśleć o rozbudowie szkoły. –
Pamiętam, że zbieraliśmy pieniądze po wsiach, mąż załatwiał pozwolenia i materiały
po różnych instytucjach – wspomina pani Maria. Szkoła została rozbudowana w 1961 roku.
W szkole zrobiło się znacznie luźniej i już nie trzeba było
pracować na zmiany. Kilka lat
później – ciągle jeszcze za dyrektorowania Bolesława Mostowskiego – założone zostało
w szkole centralne ogrzewanie.
Jedną z form zarabiania pieniędzy dla szkoły były zabawy
wiejskie organizowane wspólnie ze strażakami.
– Bolek współpracował
z wieloma ludźmi i wszędzie go
chcieli wybierać. Był dwukrotnie radnym w gminie, wybrali
go też do Rady Nadzorczej GSu, został prezesem Ochotniczej
Straży Pożarnej, potem był prezesem honorowym – wspomina
żona. Zainteresowanie działalności w straży pożarnej wyniósł
z domu rodzinnego. Ojciec
pana Bolesława był bowiem gospodarzem remizy.
Był typem społecznika. Robił, co mógł, dla szkoły i dla
gminy. Z tego okresu pochodzi też wiele odznaczeń, które otrzymywał. Było to odznaczenia państwowe, za pracę
nauczyciela oraz strażackie.
– W straży już go nie mieli
czym odznaczać, to w czerwcu 2009 roku otrzymał pamiątkową statuetkę za wieloletnią
działalność na rzecz OSP – powiedziała nam żona Maria.
Dwa razy życie pana Bolesława mogło skończyć się
tragicznie. Po raz pierwszy

w 1976 roku, kiedy to razem ze
swoim zastępcą uczestniczył
w wypadku samochodowym
w drodze do Skierniewic. Jechał w przeddzień Dnia Nauczyciela po odznaczenia dla
pracowników szkoły w Mastkach. – Było wtedy z nim bardzo źle, miał naruszone kręgi szyjne i potłuczoną głowę
– wspomina trudne momenty
żona Maria. Przez około 6 tygodni miał usztywnioną głowę,
część ciała była bezwładna,
potem przez około 2 lata musiał zakładać specjalną kamizelkę na szyję. Wrócił jednak
do pracy i ciągle był dyrektorem w Mastkach.
Od 1979 do 1983 roku pełnił również funkcję gminnego
dyrektora szkół w Chąśnie. Został powołany na to stanowisko
przez urząd wojewódzki.
Na emeryturę przeszedł
po 30 latach pracy, w 1984
roku. Wtedy też państwo Mostowscy przeprowadzili się
na osiedle Bratkowice w Łowiczu. Będąc już na emeryturze, doznał kolejnego wypadku. Został potrącony na
przejściu dla pieszych w pobliżu Liceum Medycznego w Łowiczu. – Miał silny organizm
i doszedł do siebie, ale niedługo później miał pierwszy wylew, potem jeszcze dwa wylewy miał – wspomina żona. Po
drugim wylewie czuł się jeszcze na tyle dobrze, że jeździł
z synem na ryby. Zmarł po długiej chorobie.
Państwo Mostowscy wychowali 2 dzieci – syna Zbigniewa
oraz córkę Elżbietę. Podobnie
jak rodzice – zostali oni nauczycielami. Córka magistrem
nauczania
początkowego,
a syn – biologii. – Zbyszek od
zawsze przyrodą się interesował. Jak był mały, to chciał
pracować w zoo... – wspomina pani Maria. Ostatecznie
skończył Akademię Rolniczą
w Olsztynie, zaocznie zdobył kwalifikacje nauczycielskie i uczył biologii w Błędowie. Przez wiele lat był też
dyrektorem w tej szkole. Pan
Bolesław doczekał wnuka
i wnuczki. 
mak

Łowicz | Wizyty duszpasterskie

Do kogo przyjdzie ksiądz
Parafia katedralna

Czwartek, 3 lutego od
godz. 16 – ul. Arkadyjska, Poprzeczna, Bajana, Warchałowskiego, Skarżyńskiego, Skalskiego, Ikara, Dedala;
 Piątek, 4 lutego i sobota,
5 lutego – wizyt nie będzie;
 Poniedziałek, 7 lutego od
godz. 16 – ul. Żwirki i Wigury;

Wtorek, 8 lutego od
godz. 16 – Al. Sienkiewicza, ul.
Koński Targ, Pijarska, Chopina,
Aptekarska;
 Środa, 9 lutego od godz.
16 – ul. Mostowa, Stary Rynek
i 11 Listopada.

Parafia Chrystusa
Dobrego Pasterza

Czwartek, 3 lutego od
godz. 15 – os. Bratkowice nr 18,
19, 21;
 Piątek, 4 lutego od godz. 15
– os. Bratkowice nr 22;
 Sobota, 5 lutego od godz.14
– os. Bratkowice nr 20, 23, 24;
 Poniedziałek, 7 lutego od
godz. 15 – os. Bratkowice nr 27,
28, 29;
 Wtorek, 8 lutego od godz.
15 – os. Bratkowice nr 30, 31,
32;
 Środa, 9 lutego od godz.
33, 34, 38.
mwk

14 stycznia:
Mirosław Szkup, l.60, Bocheń
20 stycznia:
Adam Dałek, l.85, Łowicz
21 stycznia:
Marian Fortuna, l.73, Piaski
Rudnickie
24 stycznia:
Janina Żabka, l.86
25 stycznia:
Krzysztof Jóźwicki, l.25,
Domaniewice; Henryk
Śnieguła, l.56, Łowicz
26 stycznia:
Wojciech Pająk, l.35,
Domaniewice; Władysława
Malczyk, l.85; Krystyna

REKLAMA

Michowska, l.73, Głowno
27 stycznia:
Stanisław Podkoński, l.70,
Seroki; Aleksandra Kapusta,
l.86, Kalinów
28 stycznia:
Krystyna Skoneczna, l.64
Łowicz
29 stycznia:
Władysława Florczak, l.88,
Głowno; Stefania Zych, l.87,
Głowno
30 stycznia:
Janina Siek, l.94, Głowno;
Stanisław Cieślak, l.89
31 stycznia: Marianna
Stefańska, l.93, Głowno
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Powiat łowicki | Wojskowe medale dla rodziców

Nagroda za wychowanie żołnierzy
18 medali „Za zasługi dla Obronności Kraju” wręczono w ubiegły
czwartek, 27 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Łowiczu. Minister
Obrony Narodowej przyznał je mieszkańcom powiatu łowickiego, którzy
wychowali po kilku synów dla Wojska Polskiego.
pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny – rodzice, których troje lub czworo dzieci pełniło czynną służbę wojskową.
Złotym medalem odznaczeni zostali Marianna i Edward
Gładcy z Płaskocina w gminie
Kocierzew Płd., srebrnymi medalami: Kazimiera i Wacław
Bakalarscy z Bełchowa w gminie Nieborów, Maria i Stanisław
Banasikowie z Leśniczówki
w gminie Bielawy, Marianna
Boryna z Bełchowa, Mirosława
i Stanisław Dałkowie z Piotrowic w gminie Bielawy, Anna
i Marian Jarlachowiczowie ze
Zgody w gminie Bielawy, Helena Kowalska – Sypnia w gmi-

nie Nieborów, Zofia Lesiewicz
z Lipnic w gminie Kocierzew
Płd., Maria i Józef Pankowie
z Osieka w gminie Kocierzew
Płd., Stanisława i Józef Polakowie z Selig w gminie Bielawy, Janina i Edward Rutkowscy
z Bełchowa, Feliksa Siekiera
z Jeziorka w gminie Kocierzew
Płd., Marianna i Henryk Skrzypczyńscy z Piotrowic, Eugenia
Stańczyk z Lipnic, Wiesława
i Jan Szcześniakowie z Mysłakowa w gminie Nieborów, Weronika i Tadeusz Szustakowie ze Stachlewa w gminie Łyszkowice,
Emilia Szwed z Bełchowa, Irena
i Jan Walędziakowie z Osieka w
gminie Kocierzew Płd. opr. mwk

CENTRUM KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI ZIEMI ŁOWICKIEJ

Medale wręczyli ppłk Stanisław Biernat wraz z Magdaleną
Rutkowską. Goście otrzymali
też gratulacje od władz powiatu oraz listy gratulacyjne podpisane przez starostę Janusza
Michalaka, w których wyrażone jest dziękowanie za rodzicielski trud oraz wysiłek związany
z ukształtowaniem prawych
obywateli i wzorowych żołnierzy. W części artystycznej wystąpił Dziecięcy Zespół Ludowy
„Kocierzewiacy”.
Medal złoty mogą otrzymać
rodzice, których co najmniej
pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” wręczał ppłk Stanisław Biernat wraz z Magdaleną Rutkowską.
W niejednym oku osób odznaczonych pojawiły się łzy wzruszenia.

Łowicz | Przedszkole Bajkolandia

Morska wyprawa | Kajakiem zimą przez Bałtyk

Szansa na sprzyjający wiatr

Zaprosili swoich dziadków
– Jestem bardzo dumna z moich wnuczków, choć
wszystkie przedszkolaki stanęły na wysokość zadania – mówiła pani Bożena z Kiernozi
po obejrzeniu występów z okazji Dnia Babci i Dziadka, które
odbyły się 28 stycznia w prywatnym przedszkolu Bajkolandu w Łowiczu.
Pani Bożena jest babcią
5-letniej Michaliny i 3-letniego Mateusza, a 28 stycznia
wzięła dzień wolny w pracy, by
móc dojechać na uroczystości
przedszkolne. Przedszkolaki
zaśpiewały dla swoich dziadków piosenki i wyrecytowały
przygotowane wierszyki. Były
także wspólne tańce i prezenty.

Przedszkolaki podczas
uroczystości.

Na zakończenie dzieci wręczyły swoim dziadkom przygotowane wcześniej kwiatki.

Sochaczewianin Krzysztof
Buczyński, mistrz
taekwon-do, znany również
z prowadzenia zajęć
sportowych w Łowiczu,
kontynuuje przygotowania
do zimowej wyprawy
kajakiem po Morzu
Bałtyckim.

Właścicielka przedszkola,
Marlena Bancerowska powiedziała nam, że dla dzieci to
był bardzo trudny dzień. Po raz
pierwszy występowały w obecności licznie zgromadzonej publiczności i były nieco zestresowane, ale mimo to sprawiły
ogromną radość swoim najbliższym. Podobnego zdania
jest pani Ania, babcia 3-letniej
Róży.
Szczególnie doceniła ona
wkład wychowawców, którzy
wykazali się ogromną cierpliwością i zaangażowaniem. –
To są małe dzieci, więc były
nieco rozkojarzone, ale mimo
to bardzo mi się podobało –
dodała na zakończenie.
am

Na przełomie lutego i marca
chce przepłynąć 100-kilometrowy odcinek z Bornholmu do
Kołobrzegu.
Poprzednia tego typu wyprawa nie udała się z powodu załamania się pogody. Drugi zimowy szturm na Morze Bałtyckie
planuje przeprowadzić z Bornholmu. Da to bowiem większe
prawdopodobieństwo trafienia
na sprzyjające wiatry.
Buczyński ma jednak świadomość, że wariant ten ma i słabe
punkty. – W Kołobrzegu możemy czekać spokojniej. Jest taniej.
Mamy przyjaciół. Jesteśmy pod
opieką Ligi Morskiej, bosmana
portu jachtowego, sprzyja nam
kapitanat i wielu mieszkańców
Kołobrzegu. W Tawernie Wikingów można zjeść smacznie
i niedrogo, a w Straży Granicznej pracuje Sławek – mój były
zawodnik taekwon-do oraz za-

Łowicz | Nie tylko dla miłośników strongmanów

Sławomir Toczek w Łowiczu
Wzrost – 180 cm, waga 120
– 128 kg, biceps 54 cm, udo
78 cm, klatka piersiowa 145
cm – to dane identyfikujące
strongmana Sławomira
Toczka, którego pokazy siły
w Łowiczu będziemy mogli
zobaczyć w piątek, 4 lutego
w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łowiczu przy
ul. Jana Pawła II.

przyjaźniony komandor – uważa
Buczyński.
W Danii jest drożej, więcej kosztują noclegi, wyższe są
opłaty portowe oraz koszt wynajęcia statku, co zmusza do szybkiego startu na Bałtyk. Na ten
wariant został zbudowany nowy
kajak. Według pomysłu Buczyńskiego wykonał go Janek Ścigocki – maratończyk, uczestnik
wielu biegów na 100 km, a poza
tym Sochaczewianin.
– Jest to najbardziej stabilna konstrukcja, trochę ciężka
i powolna, co może być zaletą przy wiatrach z północy.
Będę wtedy wspomagany przez

siły natury. Jeśli Bałtyk będzie
spokojny popłynę wolniej, ale
w szerokim kokpicie mogę odpocząć. Tylko od odporności na
zimno zależy ile wytrzymam.
Jeśli dmuchnie z południa i w
dziób uderzy wysoka fala, trzeba będzie wysiąść na towarzyszący okręt – uważa Buczyński.
W takim przypadku oraz jeśli fundusze pozwolą zamierza
wrócić na Bornholm i spróbować zaatakować Bałtyk ponownie. W przypadku przerwania
wyprawy na wodach polskich
wyląduje w Kołobrzegu. Ale
i w tej sytuacji zamierza odpocząć i ponowić szturm.  mak

Łowicz | PCK pomoże dzieciom z ośrodków

Będą paczki nie choinkowa zabawa

WWW.WIKIPEDIA.PL

Toczek jest w naszym kraju,
równie popularny jak Mariusz
Pudzianowski, choć nie może
się pochwalić tyloma sukcesami. Jego wizyta jest związana
z doroczną łowicką galą sportu, w czasie której władze miasta będą wręczały sportowcom
stypendia oraz nagrody uznania
za osiągnięcia, które osiągnęli
w roku minionym.
Strongman, przyjedzie w towarzystwie kilku siłaczy, by
zademonstrować pokaz swojej
siły pomiędzy kolejnymi elementami spotkania. OSiR zapewnia na imprezę 400 bezpłatnych miejsc.
tb

Zimowy atak na Morze Bałtyckie ma odbyć się w takim kajaku.

Sławomir Toczek – jeden z najlepszych polskich i światowych
siłaczy będzie jutro obecny na łowickiej gali sportu.

Łowicki oddział Polskiego
Czerwonego Krzyża i szkolne koło działające w II LO, nie
zorganizują w tym roku zabawy
noworocznej dla dzieci z rodzin
ubogich, jak to było w zwyczaju
w ostatnich latach. Zamiast choinki będą paczki dla uczniów ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu
oraz z Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Kiernozi. – Zostanie przygotowanych ponad
100 paczek, które trafią do dzie-

ci i młodzieży. Porozumieliśmy
się już z ośrodkami w tej sprawie. Wychowawcy we własnym
zakresie zorganizują dla nich
zabawy, na których zostaną rozdane paczki – powiedziała nam
szefowa biura PCK w Łowiczu,
Jolanta Głowacka.
Przypomnijmy, że młodzież
z II LO oraz Gimnazjum nr 1
w Łowiczu przeprowadziła, pod
koniec ubiegłego roku kwestę
przy pakowaniu zakupów klientom, w markecie Intermarche

w Łowiczu. Uzbierano 1.500
zł, które miały być wykorzystane na zorganizowanie choinki. Dzięki informacjom w mediach, na konto łowickiego PCK
wpłynęło sporo dodatków tak,
że uzbierana kwota praktycznie
się podwoiła. Zmiana przeznaczenia pieniędzy spowodowana
jest chęcią skoncentrowania pomocy na dzieciach i młodzieży,
która najbardziej jej potrzebuje,
a w obu ośrodkach tacy młodzi
ludzi właśnie przebywają.  tb
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Krzysztof Miklas
zawsze chciał być

Aktualności

dziennikarzem sportowym str. 20

Łowicz | Ruch tranzytowy

Inspekcja Transportu Drogowego
zatrzymała rosyjskie TIR-y
Niepokojący sygnał o zatrzymanych w Łowiczu
rosyjskich TIR-ach odebraliśmy od anonimowego
rozmówcy. Mężczyzna utrzymywał, że lokalne
władze, pomoc społeczna i media powinny się
zainteresować losem kierowców, którzy nie mogą
opuścić Polski. Jako miejsce ich „zatrzymania
i koczowania” wskazał parking przy ul. Zamkowej
w Łowiczu. Gdy się tam udaliśmy, tylko część z tej
informacji okazała się prawdą.
27 stycznia na parkingu tym
zastaliśmy dwa pojazdy z Federacji Rosyjskiej z charakterystycznym niebieskim logo przewoźnika „Sovtransavto”. 15
stycznia pojazdom tym skończyła się ważność zezwoleń na przewóz międzynarodowy między
Polską a Rosją i zostały zatrzymane, podobnie jak kilkanaście
innych rosyjskich ciężarówek
w Polsce i setki polskich TIR-ów
w Rosji, które zatrzymano na
granicy. Firmy przewozowe, które są ich właścicielem musiały
zapłacić karę po 10 tys. zł za każ-

dy pojazd. Zatrzymane w Polsce
pojazdy wraz z ładunkiem stały na strzeżonych parkingach.
Zatrzymanych rosyjskich ciężarówek rosyjskich wraz z ładunkiem było w ostatnim czasie na naszym terenie aż 8,
z czego 5 zatrzymanych było
właśnie z powodu wygaśnięcia
pozwoleń. 16 stycznia zatrzymano 2 pojazdy, 18 stycznia kolejne 3.
– Mamy decyzję administracyjną o zatrzymaniu pojazdów w formie poręczenia, co
jest zgodne z ustawą o ruchu

Zatrzymane rosyjskie TIR-y stały w Łowiczu na parkingu przy ul. Zamkowej przez 10 dni.

drogowym – powiedział nam
w czwartek 27 stycznia Kanrad
Stajuda, naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspek-

toratu Transportu Drogowego
w Łodzi. W odpowiedzi na nasze pytania wyjaśnił, że pojazdy zatrzymane są wraz z ładun-

kiem, kierowcy pozostali zaś
w Łowiczu dobrowolnie. Dlaczego zostali? Jak dowiedzieliśmy się, zatrzymane pojazdy

wiozły ładunek do Kazachstanu.
Kierujący nimi nie mieli żadnego wpływu na to, kiedy będą
mogli ruszyć, bo to zależne było
od terminu zapłacenia kar przez
przewoźnika, który jest ich pracodawcą. Gdy Polacy pytali ich,
jak długo będzie to trwać, odpowiadali: Nada żdać! (trzeba czekać). Nie pojechali czekać na
załatwienie formalności do swoich domów, bo musieliby jechać
około 2.300 km w jedną stronę.
Teoretycznie nie powinni
mieć w ogóle dostępu do pojazdów, lecz rozumiejąc ich
trudną sytuację – brak pieniędzy na hotel i brak wpływu
na to, jak długo czekać będą
w Łowiczu, pozwolono, aby
nocowali w kabinach. Kierowcy nie byli uciążliwi i nie sprawili żadnych problemów ani
inspekcji, ani właścicielowi parkingu, dlatego taka sytuacja –
choć nietypowa – miała miejsce.
W piątek, 28 stycznia rosyjskie
TIR-y miały załatwione formalności i opuściły Łowicz.  mwk

Łowicz | Zwolnienia w jednostce wojskowej

Nie wszyscy chcieli
u nowego pracodawcy
19 osób zostało
zwolnionych
w styczniu w łowickiej
jednostce wojskowej
– poinformował nas
Powiatowy Urząd Pracy.

Skrzyżowanie ul. Kurkowej z Sikorskiego i Starzyńskiego. Sygnalizacja przestała działać w niedzielę,
a została naprawiona w poniedziałkowe popołudnie.

Łowicz | Awaria sygnalizacji świetlna na Kurkowej

Kilkanaście godzin bez świateł
Kilkanaście godzin trwała
awaria sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic
Kurkowej, Starzyńskiego
i Sikorskiego w Łowiczu.
Przez ten czas kierowcy zamiast patrzeć na światła, musieli stosować się do obowiązujących na tym skrzyżowaniu
znaków drogowych. Sygnalizacja przestała działać 30 stycznia

w godzinach popołudniowych.
Dzień później około godziny
13. zadzwoniliśmy do Zakładu
Usług Komunalnych, który pośrednio odpowiada za stan sygnalizacji drogowej w Łowiczu
– pośrednio, gdyż za usuwanie
awarii odpowiada Zakład Usługowy Elektryczno-Elektroniczny w Skierniewicach, który ma
podpisaną umowę z ZUK.
Pracownik ZUK dowiedział
się o zaistniałej sytuacji od na-

szego reportera i niezwłocznie zadzwonił do Skierniewic.
Około godziny 15.30 sygnalizacja już działała. – Nie zawsze
o wszystkim wiemy. Jak ktoś
nas nie poinformuje lub nie zobaczy awarii nasz pracownik,
to faktycznie taka awaria może
trochę trwać – powiedziano
nam w ZUK. Warto dodać, że
w podobnych przypadkach
można dzwonić pod numer
46-837-36-62. 
td

Oficjalny powód: racjonalizacja zatrudnienia pracowników wojska i dostosowanie go
do faktycznych potrzeb MON.
Część zwolnionych osób przeszła do firmy ochroniarskiej
Argus, która wygrała przetarg
na ochronę bazy materiałowej
w Łowiczu, część szuka pracy. Warto zaznaczyć jednak,
że wszyscy pracownicy mie-

li możliwość podjęcia pracy
we wspomnianej firmie ochroniarskiej. Płk. Eryk Hoffmann,
dowódca I Bazy Materiałowo-Technicznej w Toruniu, pod
którą podlega skład w Łowiczu, powiedział nam, że polecił, by firma ochroniarska
zatrudniła w pierwszej kolejności zwolnionych wartowników. Zdecydowali się jednakże tylko emeryci, których
zarobki oferowane przez firmę Argus satysfakcjonują, pozostali szukają lepiej płatnej
pracy. Płk. Hoffmann poinformował, że Argus oferował wartownikom 8 zł za godzinę, a wygrał przetarg za sumę 10,39 zł.
– Zostaje im więc 2 zł na utrzy-

Osiedle M. Konopnickiej | Spółdzielnia

Nakładka przed blokami
Nową nakładkę asfaltową
postanowiła wykonać przed
trzema budynkami: 8, 9 i 10 na
osiedlu M. Konopnickiej Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Kalkulacja kosztów została już zlecona łowickiemu
Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjno-Drogowych.
– Stan asfaltu przed tymi blokami jest fatalny. Podczas odwilży okazało się, że odłamują
się duże części nawierzchni i są

coraz większe wyrwy. Stąd decyzja o potrzebie wykonania nakładki – powiedział nam prezes
spółdzielni Armand Ruta. Roboty mają być wykonane wczesną wiosną – w możliwie najszybszym terminie.
Po wyasfaltowaniu osiedlowej drogi przywrócone zostaną progi zwalniające ruch samochodów. Teraz nie spełniały
one swojej roli z uwagi na duże
dziury na tej drodze. 
mak

manie administracji, wyposażenie ochroniarzy i inne opłaty –
dodaje.
Jednostka wojskowa, tzn.
1 Baza Materiałowo-Techniczna, jest jednostką logistyczną.
Zajmuje się głównie gromadzeniem i dystrybucją materiałów
dla potrzeb jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP. Obecnie pracuje w niej ok. 28 osób
– w tym więcej zdecydowanie
pracowników cywilnych niż
zawodowych żołnierzy. W najbliższym czasie skład w Łowiczu ma przejść pod komendę
bazy regionalnej w Krakowie,
ponieważ tworzone są cztery regionalne bazy logistyczne, pod
które będą podlegać składy. am

O zdrowiu
na półkoloniach
Pracownicy łowickiego Sanepidu spotkali się z uczestnikami 2 turnusów półkolonii.
Bożenna Papierowska – pracownik Oświaty Zdrowotnej –
opowiedziała dzieciom o tym,
co wpływa na zdrowie i samopoczucie. Anna Dałek – pracownik Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów
Użytku – mówiła o zdrowym
żywieniu. Dzieci obejrzały też
film „Dr Ząbek i legenda Zębolandii”. 
mak
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Fortuna radzi – rodzinne strategie finansowe

Jak oszczędza rodzina wielodzietna

T

u Wasz aspirant Fortuna.
Dotychczas na tych łamach opisywałem z pozycji funkcjonariusza problemy finansowe różnych
osób, a bywało, że doradzałem, w co
lokować pieniądze. Teraz postanowiłem zajrzeć do domowych budżetów i
przyjrzeć się rodzinnym wydatkom.
Poprosiłem dziesięć rodzin mieszkających w różnych regionach kraju o
prowadzenie bloga finansowego.
Na moich stronach internetowych
www.fortunaradzi.pl znajdziecie
ich codzienne wydatki z grudnia 2010
r. Akurat tak się złożyło, że chętni do
zaprezentowania swoich budżetów
zabrali się za to pod koniec roku. I
choć w okolicy świąt Bożego Narodzenia mamy więcej wydatków, a
grudzień jest przez to nietypowym
miesiącem, to i tak wyraźnie widać,
jak gospodarujemy naszymi środkami, jaka jest struktura wydatków i
czy jesteśmy skłonni do finansowych
szaleństw.
Wspólnie z ekspertami i z internautami postaram się ocenić postępowanie wybranych rodzin i opracować dla nich różne strategie finansowe. Na początek rodzina Adamskich.

Jak gospodarowali Adamscy
Łącznie w grudniu Adamscy wydali ponad 4240 zł, czyli przekroczyli
swój przeciętny budżet o ponad 600
zł. Szczęśliwie dla nich pod koniec
roku udało się powiększyć przychody
o wypłatę z funduszu socjalnego na
święta (845 zł). Dodatkowo małżeństwu pomagają rodzice, wpłacając
po kilkaset złotych na konto, co poważnie zasila rodzinny budżet.
Choć Adamscy spłacają dość wysoką ratę kredytu hipotecznego za
mieszkanie, to dzięki niemu osiągają
stabilne comiesięczne dochody z wynajmu.
Dwoma największymi pozycjami na
liście wydatków Adamskich są koszty
związane z mieszkaniem (ponad 1130
zł) i z zakupem żywności (prawie 1050
zł). Koszty mieszkaniowe (obejmujące
też spłatę kredytu hipotecznego) wyniosły niemal 27 proc. całości i odpowiadały udziałowi wydatków na mieszkanie w strukturze minimum socjalnego w Polsce, opracowanej przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS).
Nieco niższe od przeciętnych (czyli ok.
25 proc., zamiast 32 proc. prognozowanych przez IPiSS) wydatki na żywność
dowodzą, że Adamscy racjonalnie gospodarują i nie kupują za dużo artykułów spożywczych.

Poważnymi obciążeniami dla
Adamskich są utrzymanie samochodu, opłaty za telefon komórkowy i –
tylko w grudniu – jednorazowy zakup
zasilacza do laptopa, które osiągnęły
około 680 zł, czyli prawie 16 proc. całości (wobec szacunków IPiPS na poziomie 10 proc.). Jest to zapewne
spowodowane intensywnymi dojazdami samochodem do pracy i jego
wykorzystaniem do przewożenia
dzieci (w tym niepełnosprawnej córki). Podobny (niemal 15 proc., wobec
ok. 7 proc. przewidywanych przez
IPiPS) udział w grudniowym budżecie stanowiła kultura i rekreacja (ponad 630 zł), co jest zrozumiałe z powodu świątecznych przyjemności i
prezentów, które trafiają do tej kategorii. Ponadprzeciętne wydatki
Adamskich na ochronę zdrowia są
uzasadnione (ponad 6 proc. wobec
szacowanego 3,5 proc.) liczbą dzieci,
a także koniecznością opieki nad
niepełnosprawną córką.
Adamscy niewiele przeznaczają
(nieco ponad 150 zł, czyli 3,6 proc.) na
odzież i obuwie, bo zwykle kupują
ubrania dla dzieci w lumpeksach. Inne pozycje w ich budżecie domowym
mieszczą się w średnich wielkościach dla sześcioosobowej rodziny. I
choć Adamscy wydali w grudniu o
kilkaset złotych więcej, niż spodziewali się zarobić, to dzięki dodatkowym przychodom nie musieli dokładać do bieżących wydatków z listopadowych oszczędności. Udało im
się nawet zaoszczędzić w grudniu
ponad 600 złotych.

Fortuna radzi
selekcjonować odpady
600 zł oszczędności! Brawo. Widać, że rodzina zabiega o swoje bezpieczeństwo finansowe. Można byłoby i przy tych racjonalnych wydatkach poszukać oszczędności. Rodzina jest dość liczna, stąd stosunkowo
wysokie wydatki za wywóz śmieci. Z
wysokich opłat wnoszę, że Adamscy
raczej nie selekcjonują śmieci, co
niekoniecznie jest ich winą. Selekcja
nie jest w naszym kraju zjawiskiem
powszechnym. Przedsiębiorstwa
komunalne nie opanowały jeszcze
problemu logistycznie i nie wszędzie
świadczą tego typu usługi. Z moich
doświadczeń wynika, że po przejściu
na selektywne składowanie śmieci
można sporo zaoszczędzić: śmieci
jest mniej i są rzadziej wywożone
(nawet co drugi tydzień, zamiast cotygodniowo. W naszym domu już kilkanaście miesięcy temu przeszliśmy

na selekcyjną zbiórkę odpadów,
opłaty za wywóz śmieci tradycyjnych
automatycznie spadły o połowę.
Wcześniej płaciłem 64-80 zł miesięcznie za 4-5 worków, a teraz 3248 zł na miesiąc (za 2-3 worki), co
oznacza roczną oszczędność nawet
o 400-500 zł Można byłoby jeszcze
więcej, gdyby firmy odbierające
śmieci były lepiej zorganizowane i
nie miały monopolistycznej pozycji.
Selekcjonować można praktycz-

nie wszystko i w zwykłym pojemniku
prawie nic nie zostaje. Śmieci biologiczne wyrzucam bowiem na kompost ogrodowy i pojemnik jest dosłownie pusty. Interweniowałem w
przedsiębiorstwie komunalnym,
chciałem, aby obniżyli mi opłaty
jeszcze o połowę, ale oni zaczęli się
zasłaniać jakimiś wewnętrznymi
przepisami i teraz widzę, że płacę za
wożenie powietrza. Zwracam uwagę
akurat na te wydatki, bo one w ostatnich latach gwałtownie wzrosły i
wszystko wskazuje na to, że dalej będą znacznie rosnąć.

Oszczędności
szukaj w energii
Podobnie będzie z szeroko rozumianą energią (elektryczną, paliwem itp.). Już dziś trzeba podjąć kroki zmierzające do oszczędzania, bo
wkrótce te opłaty będą jedną z najważniejszych pozycji w budżecie (u
Adamskich jest to ponad 230 zł za
prąd). Ceny energii będą rosły, a
urządzeń pochłaniających prąd będzie przybywać. Nie wiem, kto ma w
tym interes, ale fakt jest faktem, że w
naszych domach marnujemy megawaty energii, np. korzystając z funkcji
standby w telewizorach, drukarkach,
miniwieżach itp. Ktoś policzył, że
gdyby na świecie wyłączyć dzisiaj
funkcje standby we wszystkich urządzeniach, to jutro jedna elektrownia
atomowa mogłaby przestać pracować. Unia Europejska każe nam się

żegnać z tradycyjną żarówką i
przejść na energooszczędne źródła
światła. Mnie akurat przychodzi to z
trudem, ale wiem, że tak trzeba, bo
zasoby energetyczne pierwszej generacji się kończą i wszyscy musimy
sobie przykręcać śrubę.
Na moich internetowych stronach
zbieram wypowiedzi na temat największych pożeraczy rodzinnych pieniędzy. Chodzi oczywiście o zbędne
wydatki. W wielu komentarzach na
pierwszej pozycji pojawiają się wydatki na używki. Ktoś z internautów
słusznie napisał, że palacze w ciągu
swojego życia „przepalają” mercedesa. Tak się składa, że rodziny, które ujawniły swoje wydatki nie wydają
na papierosy ani złotówki, podobnie
zresztą jak na opłaty bankowe. Co do
papierosów to może być to prawdą,
ale co do wydatków bankowych – to
już nie. Kilka z tych rodzin znam i
wiem, że wszelkie płatności załatwiają na piechotę, tzn. idą na pocztę
lub do banku i tam dokonują przelewów. Adamscy akurat korzystają z
przelewów bankowych za pomocą
Internetu i za to należy ich pochwalić.

elektronicznej. Ja za operacje bankowe od kilku lat nie płacę prawie wcale, nie licząc dostępu do Internetu, i
strach pomyśleć, ile musiałbym bulić, gdybym pozostał przy dawnych
przyzwyczajeniach. Przy moich dość
licznych przelewach miesięczne
oszczędności z tego tytułu wynoszą
około 25 zł. Bankowości internetowej
nie trzeba się bać.
Opisywane w prasie przypadki
kradzieży w bankach internetowych
są oczywiście prawdziwe, co nie znaczy, że zaraz padniemy ofiarą hackerów. Jeśli przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, nasze
pieniądze są pewne jak w normalnym
banku.

Lepszy taki biznes niż żaden
Wśród sondowanych rodzin
Adamscy są jednymi z nielicznych,
którzy osiągają dodatkowe dochody
poza zakładami pracy. Wynajęcie
mieszkania to nie jest jakiś specjalnie wyszukany interes – ale zawsze.
Mają z tego tytułu ponad 500 zł miesięcznie, co pokrywa w dużym stopniu ratę kredytu mieszkaniowego.
Nie raz na tych łamach pisałem, że z
pracy na etacie „więcej niż można
wyciągnąć nie można” i trzeba nieustannie szukać dodatkowych dochodów na własną rękę. Tych możliwości na rynku jest całkiem sporo, o
czym napiszę innym razem.
Wasz aspirant Fortuna

Wykorzystaj
bankowość internetową
Tak na marginesie: z moich obserwacji wynika, że jedną z ostatnich
instytucji, w których są kolejki jest
polska poczta. Ilekroć zachodzę na
pocztę, zawsze jest kilka osób przed
okienkiem. Stwierdziłem to empirycznie, że za kolejki odpowiedzialna
jest nie tyle poczta, co jej klienci, którzy przychodzą do okienka „niepotrzebnie”. Większość z nich niesie ze
sobą rozmaite książeczki, dowody
przelewów itp. Tylko po to, aby dokonać płatności za prąd, mieszkanie
itp. Krew mnie zalewa, jak widzę
przed okienkiem ludzi z książeczkami i mogę jeszcze zrozumieć starsze
osoby, ale nie mogę pojąć dlaczego
wśród nich są młodzi ludzie lub osoby na tzw. wysokich stanowiskach.
Wczoraj np. spotkałem znajomego
prezesa spółdzielni, który wszystkie
domowe rachunki regulował właśnie na poczcie, co mu zabrało - oraz
kilku osobom w kolejce - przynajmniej po kilka minut. Jeśli przełożyć
zmarnowany czas na roboczogodziny to uzbiera się około 30 minut.
Opłaty pocztowe są drogie i najłatwiej na nich zaoszczędzić. Wiem, że
Adamscy mają Internet i nie płacą na
piechotę – w przeciwieństwie do
większości rodzin z sondowanego
grona, które obawiają się bankowości

ZAGLĄDAMY DO BUDŻETU ADAMSKICH
Adamscy ze swoimi czterema córkami należą do rodzin wielodzietnych, czyli – według naszych przepisów – posiadających co najmniej
trójkę dzieci. Co szósta rodzina w Polsce ma przynajmniej troje dzieci, a
w rodzinach wielodzietnych wychowuje się co trzecie polskie dziecko.
Wielodzietne rodziny – w tym Adamscy – mają prawo do zasiłku rodzinnego w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504
zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (jak
Marcelinka). Oboje Adamscy pracują, a także uzyskują dochody z wynajmu mieszkań, a ich grudniowe przychody wyniosły 3630,7 zł.
Dwójka pracujących rodziców w wielodzietnej rodzinie jest raczej
wyjątkiem, niż regułą – i choć żona nie zarabia zbyt wiele, to jej przychody pozwalają na zasilenie domowego budżetu i na pokrycie części
wydatków. Gdyby Pani Adamska w ogóle nie pracowała, to zapewne cała rodzina zostałaby zakwalifikowana do tzw. pracujących biedaków.
Według Komisji Europejskiej tak można określić aż 13 proc. wszystkich
zatrudnionych w Polsce. Pracujący biedacy to zresztą kategoria coraz
powszechniej spotykana na świecie, także w krajach rozwiniętych, a jej
rozprzestrzenienie się jest spowodowane niskimi płacami w licznych
zawodach i na wielu stanowiskach.
Mimo, że średnie miesięczne dochody Adamskich na członka rodziny tylko nieznacznie przekraczają 600 zł, to i tak udaje im się odłożyć
pieniądze (prawie 1000 zł zostało im z listopada). A pieniądze odłożone
w listopadzie przydały się Adamskim, bo grudniowe, świąteczne i noworoczne wydatki były większe od spodziewanych. W końcu trzeba
urządzić święta i kupić prezenty aż dla czwórki dzieci… ∑

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

Oszczędzać każdy może
Różne są formy i motywy
oszczędzania ludzi. Ciekawe,
że u państwa Adamskich spotykamy kilka z tych formy.
Najbardziej elementarną formą
jest czasowe deponowanie
(odkładanie) pieniędzy, które
jeszcze nie zostały wydane.
Żeby przeżyć rodzina Adamskich musi rozłożyć
napływające pieniądze na cały
miesiąc. W tym sensie osoby
niezamożne muszą oszczęProf. Tadeusz Tyszka
dzać bardziej starannie niż ludzie
z Akademii
zamożni. Inną formą oszczędzaLeona Koźmińskiego
nia jest trzymanie rezerwy
pieniężnej na wypadek jakiejś nagłej potrzeby (niespodziewana
choroba, pożar itd.). Tę formę nazywa się oszczędzaniem zabezpieczającym. Dochody nadzwyczajne (np. w przypadku państwa
Adamskich wpłata z funduszu socjalnego) stanowią naturalne
źródło tego rodzaju oszczędzania. Jeszcze inną formą oszczędzania jest oszczędzanie spekulacyjne, wyrażające się w
inwestowaniu w celu powiększenia swoich zasobów. U Adamskich ta forma oszczędzania realizowana jest poprzez zakup
mieszkania na wynajem.
Sugerowane przez aspiranta Fortunę drobne oszczędności w
sferze selekcjonowania odpadów, korzystania z energii itd. to
znakomite przykłady przeciwdziałania powszechnemu zjawisku
krótkowzroczności w codziennych decyzjach ludzi. Chodzi o kumulowanie się w całkiem poważne kwoty drobnych, a
niepotrzebnych wydatków. W Stanach Zjednoczonych zauważono na przykład, że niezamożne rodziny tracą rocznie ogromne
pieniądze na losy loterii pieniężnych. Loterie są dla uczestników
skrajnie niekorzystne, a szanse wygrania – znikome. Ludzie kupują je jednak, gdyż losy są stosunkowo tanie, a główna wygrana
jest bardzo duża. Krótkowzroczność kupujących polega na tym,
że nie dostrzegają, iż w skali roku owe niewielkie wydatki kumulują się całkiem duże kwoty. Przytaczane przez Fortunę
możliwości oszczędzania to znakomite przykłady przezwyciężania krótkowzroczności w codziennych wydatkach. ∑
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Punkt zapalny
Stryków – Łyszkowice – Bolimów | Budowa autostrady A-2

Chińczycy przyspieszyli, ale czy zdążą?

Prace mostowe i pierwsze roboty konstrukcyjne
przy budowie autostrady A-2 w pobliżu
Nieborowa i Bolimowa, a więc na odcinku
budowanym przez warszawski Mostostal, trwają
już od kilku tygodni. Tymczasem chińskie
konsorcjum China Overseas Engineering
Co. (Covec), mające budować od Strykowa
przez Łyszkowice po Dzierzgów, na początku
roku szukało nadal części specjalistów robót
mostowych i konstrukcyjnych do realizacji
kontraktu. Opóźnienia są widoczne gołym okiem.
W łódzkim dodatku jednej
z ogólnopolskich gazet ukazało się ogłoszenie o chęci zatrudnienia specjalistów niektórych branż. Chińczycy
chcieli zatrudnić (przy budowie 2 odcinków autostrady):
4kierownikówrobót mostowych,
4 kierowników robót konstrukcyjnych, 5 inżynierów budowy,
3 inżynierów materiałowych,
3 koordynatorów budowy i 3 inżynierów ds. kontraktowych.
W Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad natomiast uspokajają. – Mogłoby
być lepiej, ale tragedii nie ma.
Nawet jak nic się nie działo na
budowie, to trwały prace projektowe – takimi słowami skomentował terminowość robót
przy budowie autostrady A-2 od
Strykowa pod Bolimów przez
konsorcjum 3 firm chińskich
i 1 polskiej Maciej Zalewski
z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Chodzi w tym wypadku nie o projekty budowlane, bo bez nich inwestor nie
otrzymałby pozwolenia na budowę, ale projekty wykonawcze, np. w zakresie palowania,
fundamentowania, podpór itd.
Obydwa pozwolenia na budowę odcinków A i B (Chińczycy i Mostostal) zostały wydane
przez wojewodę Jolantę Chełmińską 21 września 2010 roku.

Podczas gdy Mostostal w październiku rozpoczął pierwsze
prace związane z przygotowaniem terenu, np. wykonywano
podbudowę dróg technologicznych dla potrzeb transportu budowy, zorganizowano objazdy
oraz rozpoczęto przygotowania
pod fundamentowanie obiektów mostowych, chińskie konsorcjum nie prowadziło żadnych prac budowlanych.
Chińczycy wtedy przedkładali kolejne projekty wykonawcze, np. na przebudowę wodociągów i cieków wodnych,
palowanie czy podpory fundamentowe. Pierwsze prace na
chińskiej części autostrady rozpoczęły się w listopadzie i były
prowadzone do pierwszych dni
grudnia. Polegały jednak głównie na usuwaniu humusu, zwożeniu piasku i pierwszej organizacji dróg technologicznych.
Większość robót jednak przerwano 1 i 2 grudnia ze względu
na złe warunki atmosferyczne.
Wznowienie w częściowym zakresie nastąpiło już 6 grudnia.
Miały jednak znacznie mniejszy zakres niż roboty prowadzone w tym czasie na części
B, np. w okolicach Bolimowa.
Tam Mostostal wykonywał już
w listopadzie wykopy i betonowanie ław fundamentowych
podpór, palowanie i zbrojenia terenu. Tym Covec ma za-

Budowa A2 pod Łyszkowicami. Ciężarówki dowożą kruszywo, spychacze gromadzą je na hałdach.

jąć się w najbliższych dniach.
Z informacji, jakie uzyskaliśmy
w GDDKiA, wynika, że chińskie konsorcjum budujące ten
odcinek autostrady zgłosiło do
tej pory 23 podwykonawców
robót. – W kilku przypadkach
jeszcze nie zostały podpisane
końcowe umowy, są one analizowane przez inżyniera kontraktu, który weryfikuje każde zgłoszenie podwykonawcy
– dowiedzieliśmy się w GDDKiA. Dyrekcja bowiem musi
wyrazić zgodę na podpisanie
umówi z podwykonawcami.
Podobne procedury obowiązują również Mostostal. W ostat-

W Dzierzgowie, gdzie autostrada przecina wieś, mieszają się widoki gospodarskich obejść i prac przy
budowie, gdzie królują ciężkie maszyny.

nich kilku przypadkach chińscy
inżynierowie prowadzą jeszcze
rozmowy z podwykonawcami
i jeszcze nie przedstawili ich do
akceptacji przez GDDKiA. –
Dyrektor kontraktu zobowiązał
konsorcjum do szybszego zgłaszania podwykonawców – powiedział nam Maciej Zalewski
z GDDKiA.
Po przestoju spowodowanym
mroźną zimą chińskie konsorcjum przyspieszyło prace na
budowie autostrady. Postęp widać gołym okiem, szczególnie
przy budowie nasypów przy
drodze z Łyszkowic w stronę
Jamna. Do tej pory wykonane

zostało utwardzenie na drogach
tymczasowych, nawierzchnie
z kruszywa łamanego na drogach technologicznych i prowadzących do placu składowego. Trwają roboty związane
z wykonywaniem wykopu
w trasie głównej. W znacznej części trasa główna została
odhumusowana, podobnie jak
zdecydowana większość dróg
tymczasowych. Gotowe są już
rowy odwadniające przy drogach tymczasowych i trasie
głównej.
Aktualnie największym wyzwaniem logistycznym jest
transport materiału w okolicach

Łyszkowic. Tylko w tym miejscu nawiezione ma być około
2 miliony ton kruszywa różnego rodzaju, piachu i innych
materiałów. Największym podwykonawcą zajmującym się
transportowaniem materiałów
jest firma Ol-Trans z Mrzezina
niedaleko Pucka.
Ponieważ samochody z kruszywem muszą poruszać się
również po odcinku drogi wojewódzkiej lub ją przekraczać,
firma została zobowiązana do
utrzymywania czystości na drogach lokalnych, z których korzysta. Co chwilę więc, szczególnie podczas deszczowej

Wzmożony ruch panuje na drogach prowadzących w stronę budowy – tak jak tu, na drodze z Łowicza do
Łyszkowic.
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Joachimów-Mogiły. Widać już filary wiaduktu, którym droga przejedzie nad autostradą.
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Na rampie kolejowej w Bełchowie trwa rozładunek kruszyw, które są transportowane na miejsce budowy.

Joachimów-Mogiły. Tu pracuje Mostostal Warszawa.

aury, po drogach jeździ ciągnik
z zamontowanymi ruchomymi
szczotami i oczyszcza jezdnię.
– Pracują od 6. do 22. W nocy
teren jest oświetlony dodatkowymi halogenami i jest trochę
mniejszy ruch, ale i tak robi to
wrażenie. Uwijają się jakby ich
ktoś gonił – mówią mieszkańcy
Łyszkowic.
Zanim Ol-Trans przystąpił
do wożenia gigantycznych ilości materiałów wykonane zostały prace energetyczne, w tym
stawianie nowych słupów i wykonywanie nowych przyłączeń,
szczególnie w miejscach, gdzie
dochodziłoby do kolizji.

Opóźnień w porównaniu
z kolejnym odcinkiem autostrady (m.in. przez Bolimów) budowanym przez konsorcjum
firm, których liderem jest warszawski Mostostal, nie da się
jednak nie zauważyć. Covec
nie rozpoczął jeszcze np. prac
mostowych, które w okolicach
Bolimowa trwają już od kilku
tygodni. Tam już trwa m.in. wykonywanie platformy roboczej
pod palownicę, wbijanie pali
żelbetowych, ścianki szczelnej,
zbrojenie i betonowanie filarów.
W okolicach Łyszkowic tego
typu roboty mają się dopiero
rozpocząć. 
mak

To zdjęcie też z „chińskiego” odcinka budowy, w pobliżu Łyszkowic. Ruch ciężarówek trwa na okrągło.

Budowa w swej wczesnej fazie. Krajobraz niektórych miejsc jest niemal księżycowy.

Imponujący widok na prace przy budowie autostrady na wysokości Dzierzgowa. Tu prace idą pełną parą.

20

3 lutego 2011

www.lowiczanin.info

nr 5

Rada Miejska
w Łowiczu

Aktualności

obniżyła sobie diety - str. 8

GOK Bobrowniki | Nie tylko o sporcie

Krzysztof Miklas u sąsiadów
O początkach swej dziennikarskiej kariery,
licznych wyjazdach na olimpiady i podróżach,
a także o urokach życia na Ziemi Łowickiej,
pochodzący z Kompiny Krzysztof Miklas
opowiadał mieszkańcom Bobrownik, czyli
swoim sąsiadom z gminy Nieborów.
ELŻBIETA WOLDAN
-ROMANOWICZ
ela.woldan@lowiczanin.info

Spotkanie z dziennikarzem,
radiowym i telewizyjnym komentatorem sportowym zorganizował 29 stycznia Gminny
Ośrodek Kultury w Bobrownikach. Czytelnikom Nowego
Łowiczanina Krzysztof Miklas
jest dodatkowo znany jako felietonista, autor publikowanego
na naszych łamach od lat cyklu „Spoza kadru”. Ale czytać
Miklasa, a słuchać go, to jednak dwie różne rzeczy. O jego
talencie do snucia ciekawych
opowieści na każdy temat mogli przekonać się ci, którzy
w sobotnie popołudnie wybrali się do GOK-u. Tłumów nie
było, ale dzięki temu rozmowa
w kameralnym gronie kilku-

nastu osób przebiegała niemal
w rodzinnej atmosferze i każdy mógł zadawać gościowi pytania. Jego barwne opowieści
i ciekawe anegdoty, obfitowały
w wiele wątków zahaczających
o sport, kulturę, obyczaje...
Spotkanie w Bobrownikach
gość zaczął od wspomnień
z dzieciństwa spędzonego
w Kompinie, gdzie jego ojciec
był organistą. Pewnego letniego dnia 1962 r. do rodzinnej
wsi Miklasów zajechała elegancka limuzyna. Zaintrygowany 15-letni wówczas chłopak podszedł bliżej i dostrzegł
w samochodzie kufry podpisane „Tony Halik”, zapytał więc
podróżnego, czy to on jest właśnie Tonym Halikiem, o którym czytał w piśmie „Poznaj
Świat”. Zaszokowany Halik,
który wtedy pierwszy raz był
w Polsce po wojnie, nie przypuszczał, że może być rozpo-

O olimpiadach, Adamie Małyszu, Justynie Kowalczyk... Znany
dziennikarz sportowy Krzysztof Miklas ciekawie opowiadał o swojej pracy.

znany przez nastolatka z podłowickiej prowincji. Potem
okazało się, że pracujący wówczas dla amerykańskiej telewizji NBC podróżnik i dziennikarz, przygotowywał film na
temat łowickich obyczajów. Rezolutny Krzyś zaprosił niezwykłego gościa do domu rodziców na herbatę i ciasto, potem
podróżnik udał się do księdza,
który w niedzielę ogłosił, by tydzień później mieszkańcy ubrali
się w stroje łowickie. Chodziło
o to, by Tony Halik mógł sfilmować zaaranżowaną procesję
Bożego Ciała. Społeczność odpowiedziała nadzwyczaj ochoczo i stawiła się w pełnej krasie.
Po latach Miklas i Halik spotkali się w drodze do Norwegii.
Podróżnik, wspominając wizytę
w Kompinie opowiadał, że nakręcone wtedy filmy – z procesji i wesela łowickiego bardzo
spodobały się w USA. Ten epizod z wczesnej młodości zwrócił zainteresowania Krzysztofa
Miklasa w stronę poznawania
świata i dziennikarstwa, a że interesował się także sportem, postanowił zostać dziennikarzem
sportowym.
– Ja nie miałem wielkiego talentu do sportu, zresztą nie było
warunków. Gdzie dziecko ze
wsi mogło uprawiać sport, nawet jak miało talent? Przecież
to trzeba trenować od małego w
klubie. Teraz jest łatwiej, nawet
w Łowiczu, wypłynąć. Chciałem być dziennikarzem sportowym i tak marzyłem, żeby
chociaż na jedną olimpiadę pojechać, bo olimpiada to było coś
takiego, co nobilitowało dziennikarza. W czasach PRL-owskich
na olimpiady jeździło tylko 5-6,
czasem 8 dziennikarzy, ekipa radiowa i telewizyjna jeździła liczniejsza, bo ktoś musiał komentować, ale z gazet jeździło kilku
i to jeździli szefowie. A żeby być
szefem w takiej gazecie, to wiadomo, że to byli mocno partyjni faceci. Zwykłemu dziennikarzowi łatwo nie było, bo mógł
jechać na Olimpiadę Młodzieży
do Gdańska albo do Wrocławia,

W kameralnym gronie. Choć słuchaczy nie było zbyt wielu, to ci, którzy do GOK-u przybyli z wielką uwagą
wsłuchiwali się w opowieści gościa.

ale nie na Olimpiadę do Australii czy do Kanady. Potem to się
zaczęło zmieniać... – snuł wspomnienia Krzysztof Miklas, który
w sumie był na dziesięciu igrzyskach olimpijskich. – Wychodzę z założenia, że ja byłem na
dziesięciu i daj Boże, niech każdy komentator pojedzie na dziesięć olimpiad po całym świecie. Było też przecież mnóstwo
innych wyjazdów. Nie mówię
tego, by się tu przed wami chwalić, broń Boże, ale na pewno są
to rzeczy, które nie są dostępne
na co dzień. Dziś ta grupa osób
które jeżdżą, jest znacznie szersza, ale nadal nieduża.
Praca komentatora sportowego wiązała się z poznawaniem
wielu ciekawych ludzi i odwiedzaniem niezwykłych miejsc.
Krzysztof Miklas zawsze przy
okazji pobytu w jakimś egzotycznym zakątku globu starał
się jak najwięcej zobaczyć. Bywał na przyjęciach u prezydentów i premierów, trzy razy widział cesarza Japonii (podczas
Olimpiady Zimowej w Nagano w 1998 r.). W swoim zawodzie Krzysztof Miklas przepracował 30 lat, doświadczając na
sobie wielu przełomów techno-

Powiat łowicki | Ratownictwo medyczne przed zmianami

Radni przeciw rządowym planom
Rada Powiatu Łowickiego przyjęła 26 stycznia
negatywne stanowisko wobec planowanych przez
wojewodę łódzkiego zmian Planu Działania
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
dla Województwa Łódzkiego.
Decyzja jest uzasadniona bezpieczeństwem obywateli, koordynacją i łącznością służb
ratunkowych, ale też troską
o szpitale powiatowe.
O planowanych zmianach
Systemu Ratownictwa Medycznego w całym kraju pisaliśmy
przed 3 tygodniami. Przypomnijmy, że polegać mają one m. in.

na tym, że województwo łódzkie
zostanie podzielone na 4 regiony operacyjne. W tym podziale powiat łowicki znalazłby się
w jednym regionie z powiatami: skierniewickim, zgierskim,
łęczyckim, kutnowskim, rawskim i częściowo brzezińskim.
Dyspozytornia dla tego obszaru,
w którym mieszka ponad

400 tys. zł ma się znajdować
w Skierniewicach.
Celem zmian jest zmniejszenie różnic w ilości pacjentów,
jaka statystycznie przypada na
1 karetkę. Obecnie przy średniej
województwa oscylującej wokół 26 tys. osób wynosi ona od
14 tys. do 30 tys. osób.
W proponowanych zmianach
przewidziany jest podział na
mniejsze obszary działania, do
których zostaną przypisane zespoły ratownictwa medycznego.
Obszary te nie będą się pokrywać z granicami administracyjnymi samorządów. Oprócz odłą-

czonej w ubiegłym roku gminy
Bielawy, która obsługiwana jest
przez karetkę pogotowia stacjonującą w Piątku, odłączone będą
kolejne 2 gminy – Domaniewice
i Łyszkowice. W przypadku tych
gmin mają być ona obsługiwane
nie przez karetki z Łowicza, ale
z Brzezin. Na terenie powiatu łowickiego nadal miałyby stacjonować 3 karetki: 2 w Łowiczu
i jedna z Zdunach.
Powiat łowicki widzi duże
zagrożenie dla mieszkańców,
w przypadku wejścia w życie
tych zmian. Chodzi o koordynację wszystkich służb ratunko-

logicznych. Dość powiedzieć,
że początki to sterty materiału, z którym należało zapoznać
się przed zawodami, by w trakcie ich trwania móc coś ciekawego powiedzieć o startujących
zawodnikach. Najpierw te informacje należało znajdować samodzielnie, potem zapewniali je organizatorzy zawodów,
a obecnie komentator korzysta
z komputerów. Siedząc w specjalnej kabinie równocześnie na
jednym monitorze śledzi przebieg zawodów, a z drugiego odczytuje dodatkowe informacje,
obserwując jeszcze to, co dzieje
się za szybą. Podzielność uwagi
jest tu kwestią wprawy.
– Najbardziej na lekkiej atletyce trzeba mieć podzielną uwagę. Kiedyś, jak Przemek Babiarz
uczył się komentować, wysłali
go ze mną do Oslo na meeting.
Wychodzimy z transmisji i on
mówi do mnie: – „Kurczę, jak
ty to robisz, że to wszystko widzisz?” A ja mówię – Przemek,
popracujesz trochę i też będziesz
widział.
Krzysztof Miklas lubi większość dyscyplin, które przyszło
mu komentować: piłkę nożną,
sporty zimowe, lekką atletykę,

a nawet podnoszenie ciężarów. Nie przepada specjalnie
za boksem, szermierką i zapasami. Poznając w swoim życiu zawodowym wielu sportowców, spędził z nimi także
sporo czasu prywatnie. Anegdoty z tych spotkań „po godzinach” ukazują gwiazdy sportu
jako zwykłych ludzi, czasem
skłonnych do błyskotliwego
humoru, czasem złych na rywali, czasem zadziwiająco
prostolinijnych. Krzysztof Miklas podziwia inteligencję Justyny Kowalczyk, natomiast do
Adama Małysza, którego zna
„od chłopaczka, co to jednego zdania złożonego nie potrafił dobrze sklecić” ma stosunek
nieco cierpki. Docenia jego
ogromne sukcesy sportowe
i rolę w promocji naszego kraju, ale jest przeciwny nadania
mu Orderu Orła Białego.
Swoje przemyślenia i obserwacje, a także różne smaczki
„spoza kadru”, którymi raczył
uczestników spotkania w Bobrownikach, Krzysztof Miklas
zbiera i spisuje, by w niedługiej
przyszłości wydać je w formie
książki. Na pewno będzie szalenie ciekawa.
ewr

wych (policja i straże pożarne
działają przecież w granicach
powiatu), związany z tym system łączności, rozmieszczenie
szpitalnych oddziałów ratunkowych i w ogóle brak spójności
z systemem ochrony zdrowia
w Polsce.
W uzasadnieniu negatywnej
opinii Rady Powiatu wymienione jest też zagrożenie utraty
dotacji unijnych przyznanych
na zakup karetek, bo w sytuacji takiej reorganizacji systemu kolejne szpitale powiatowe
mogą przestać świadczyć usługi pogotowia ratunkowego, bo
ich potencjał będzie zbyt mały,
aby stanąć do konkursu i podpisać umowę z NFZ. W ten
sposób rynek usług pogotowia
ratunkowego może ulec zmonopolizowaniu. 
mwk

Łowicz

Poetycki turniej
w piątek
4 lutego, o godz. 18. w kawiarni Powroty na Starym Rynku odbędzie się 63. Slam, czyli
Turniej Prezentacji Poetycko-Muzycznych.
Zasady są proste: każdy
uczestnik ma 3 minuty na zaprezentowanie swojego utworu,
lub utworów, zwycięzca otrzymuje książkę. Rolę jury pełni
publiczność. – Turniej otwarty
jest dla wszystkich bez względu na wiek i dorobek literacki
– powiedział nam prezes Łowickich Warsztatów Literackich działających przy łowickim ŁOK, Jacek Rybus. 
tb
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ŁOK | Och!Film Festiwal już wystartował

Filmowy miesiąc na Podrzecznej
Już po raz 12., a po raz 4. w budynku przy ul. Podrzecznej w Łowiczu,
sala tego małego, bo liczącego zaledwie 140 miejsc kina, ponownie
wypełnia się miłośnikami kina. Co wieczór o godz. 19.00, kilkadziesiąt
osób spotyka się na filmowych seansach. Dla nich bowiem pokaz tylu
wybitnych filmów w ciągu miesiąca to prawdziwe święto kina.
XII Och!Film Festiwal rozpoczął się 1 lutego. Przez najbliższe 3 tygodnie odbędą się
24 projekcje 12 najlepszych –
w odczuciu organizatorów – filmów minionego roku.
– Staraliśmy się wybrać te,
które zdobyły nagrody na międzynarodowych
festiwalach
oraz filmy, które zdaniem pracowników Łowickiego Ośrodka Kultury były najciekawszymi obrazami minionego roku
– wyjaśnia dyrektor ŁOK Maciej Malangiewicz.
Filmy pokazywane w ramach
Och!Film łączy jedno – wszystkie opowiadają o miłości i jej
różnych odsłonach.
Filmy od Turcji po
Argentynę
Przed nami 10 projekcji filmowych: „Czeski błąd” Jana
Hrebejka, który zostanie wyświetlony 6-7 lutego, „Boso,
ale na rowerze” Felixa Van
Groeningena 8-9 lutego, „Jestem miłością” Luca Guadagnino 10-11lutego, „Schronienie”
Francoisa Ozona 13-14 lutego, „Jej droga” Jasmili Zbanić
15-16 lutego, „Prosta historia
o miłości” Arkadiusza Jakubika 17-18 lutego, „Wyjście przez
sklep z pamiątkami” Bansky’ego 19-21 lutego, „Miód” Semiha Kaplanoglu 22-23 lutego,
„Kobiety bez mężczyzn” Shirin
Neshat 24-25 lutego oraz „Ludzie Boga” Xaviera Beauvois –
26-28 lutego.
W ciągu najbliższego tygodnia zostaną pokazane trzy
pierwsze z wyżej wymienionych filmów. „Czeski błąd”
nie przedstawi widzom ideal-

nego świata. Według czeskiego reżysera szczęście jest iluzoryczne. Bohaterowie jego
filmu wpadają więc w pułapkę własnych tajemnic i niedomówień. Jeden skrywany przez
całe życie sekret rozsypuje poukładane życie kilku osób.
Ludek ukrywa przed żoną romans z koleżanką z pracy. Kiedy prawda o jego zdradzie ma
wyjść na jaw, zbieg okoliczności sprawia, że odkrywa on
największą tajemnicę swojego teścia. Jednak szperanie
w przeszłości otwiera przysłowiową puszkę Pandory.

Filmy pokazywane
w ramach Och!
Film łączy jedno –
wszystkie opowiadają
o miłości i jej różnych
odsłonach.
Kolejny film w ramach festiwalu, „Boso, ale na rowerze” to
autobiograficzny dramat. Opowiada o rodzinnie Strobbe’ów –
czterech braci-wąsaczy, których
ulubionym zajęciem jest picie
na umór. Wśród brudu, potu
i hektolitrów alkoholu dzieją się
dantejskie sceny, których obserwatorem, a zarazem głównym bohaterem filmu Felixa
Van Groeningena jest nastoletni Gunther, najmłodszy z braci.
„Jestem miłością” to portret
rodziny Recchich. Są bogaci,

piękni i uprzywilejowani. Opowieść koncentruje się na Emmie – Rosjance, żonie głowy
rodu. Piękna i dystyngowana
kobieta jest dowodem na to, że
życie może przypominać bajkę. Z surowej rzeczywistości
komunizmu przeniosła się do
przepychu kapitalizmu. Jednak pewnego dnia na jej drodze staje przystojny przyjaciel
syna Antonio Biscaglia, który
jako dziecko właścicieli restauracji i niewielkiej posiadłości
ziemskiej nie należy do tej samej klasy społecznej co Recchi.
Ma jednak talent do gotowania. To właśnie kosztując jego
dań, Emma poczuje na nowo,
że żyje.
Bilet na każdy z seansów
kosztuje 10 zł.
Koncerty i nie tylko
OCH!Film Festiwal to jednak nie tylko filmy. W ciągu
jednego miesiąca czekają nas
trzy koncerty, jeden spektakl
teatralny oraz warsztaty graficzne, które rozpoczęły się już
2 dni temu, a zakończą się jutro.
W zajęciach typograficznych
uczestniczy 12 osób, w tym tylko dwie pochodzą z Łowicza.
Reszta to osoby z Łodzi, Warszawy i Bydgoszczy. Warsztaty prowadzi Franciszek Otto.
Zadaniem uczestników zajęć
typograficznych jest zaprojektowanie własnego, fontu czyli
zestawu czcionek o określonych
cechach, zapisanego w postaci
elektronicznej w jednym pliku.
Franciszek Otto jest projektantem krojów pism. Jest także
laureatem II i IV edycji konkursu International Digital Type

Design Contest. Jest również
nauczycielem
projektowania
graficznego w jednej ze szkół
w Bydgoszczy.
Z kolei Kryzys – zespół
z punkową tradycją wystąpi
w łowickim klubie w Łowiczu już jutro, w piątek 4 lutego
o godz. 19.00. Bilet na koncert
kosztuje 15 zł. Ten polski zespół to jedna z pierwszych polskich grup punkowych. Powstał
w Warszawie w 1978 r. jako
Brygada Kryzys. W 1980 r. ukazała się we Francji płyta długogrająca zespołu, która szybko
zyskała status kultowego wydawnictwa – osiągając na aukcjach internetowych cenę ok.
500 zł. Najnowszy album zespołu to „Kryzys komunizmu”,
na którym znalazły się największe przeboje tej grupy.
Imprezami
towarzyszącymi w tegorocznym festiwalu,
oprócz wyżej wymienionych,
jest również koncert Janka Młynarskiego, Ani Dąbrowskiej
oraz spektakl teatralny w wykonaniu Ewy Kasprzyk. Co je
łączy? Przede wszystkim to, że
były jednymi z ważniejszych
wydarzeń minionego roku oraz
to, że przynajmniej część z nich
wiąże się z tematyką filmową. 27 lutego Ania Dąbrowska
przedstawi piosenki ze swojej
najnowszej płyty „Ania movie”
z przebojami muzyki filmowej.
Mimo że koncert odbędzie się

RZUT OKIEM | MSZA ŚWIĘTA Z LUDOWYM AKCENTEM

dopiero pod koniec lutego, już
z końcem stycznia sprzedano
wszystkie bilety w cenie 40 zł.
Można liczyć na to, że podczas
występu w Łowiczu wokalistka
zaprezentuje m. in. „Sound of
Silence” Simona & Garfunkela, „Strawberry Fields Forever”
The Beatles czy „Bang Bang”
Sonny & Cher.
Natomiast monodram Ewy
Kasprzyk, który będzie można obejrzeć w łowickiej sali
widowiskowej 20 lutego opiera się na postaci stworzonej
przez hiszpańskiego reżysera
Pedro Almodovara, która była
pierwotnie pomyślana jako
alter-ego autora. Gwiazdka porno Patty Diphus, bo
o niej mowa, stała się bohaterką pisanych przez Almodovara felietonów publikowanych
w latach 80. w tygodniku „La
Luna”. To właśnie w nią wcieli się Ewa Kasprzyk. Hiszpański reżyser nigdy nie godził
się na wystawienie tych tekstów w teatrze. Ale polska aktorka wspólnie z autorem adaptacji, Remigiuszem Grzelą,
przekonała Almodovara do
zrobienia wyjątku. Spektakl
zostanie wystawiony w łowickiej sali widowiskowej o godz.
19.00. Cena biletu – 30 zł.
Ciekawym wydarzeniem będzie też, zdaniem dyrektora
ŁOK Macieja Malangiewicza,
koncert Janka Młynarskie-

go, który wystąpi z projektem
„Młynarski plays Młynarski
i Gaba Kulka” w łowickim kinie 12 lutego o godz. 19.00. Bilety kosztują 20 zł.
– Widziałem ich występ na
żywo, podczas telewizyjnej
transmisji wręczania Paszportów Polityki – dodaje Malangiewicz – i to potwierdziło moje
bardzo dobre zdanie o tym projekcie.
Janek Młynarski jest synem
Wojciecha Młynarskiego. Piosenki ojca opracował w nowej
aranżacji. Na płycie „Rebeka
Nie Zejdzie Dziś na Kolację”
znalazły się m.in. „Lubię Wrony”, „Jesteśmy na Wczasach”,
„Róbmy Swoje”, „Nie Ma Jak u
Mamy” czy „Ogrzej Mnie”. Janek Młynarski śpiewa i gra na
perkusji. Oprócz niego będzie
można posłuchać także śpiewu
Gabi Kulki, która już występowała w Łowiczu.
***
W trakcie festiwalu planowane jest także wydanie gazetki związanej z 15-leciem łowickiego Dyskusyjnego Klubu
Filmowego oraz prelekcja polskiego reżysera Arkadiusza Jakubika, przed pokazem jego filmu „Prosta historia o miłości”.
– Kiedy dokładnie to będzie na
razie nie mogę powiedzieć, ale
na pewno o tym poinformujemy
– zapewnia Malangiewicz.  jr

Kocierzew Pd.| Zespół Kocierzewiacy

Intensywna praca
i jeden występ

Młodzieżowa Kapela Ludowa
z Łowicza uświetniła mszę świętą
odprawioną 30 stycznia o godzinie
10 w kościele pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy na osiedlu
Korabka w Łowiczu. Młodzi artyści
zagrali kilka utworów podczas
mszy świętej
i kilka po jej zakończeniu. Były to
głównie kolędy i pieśni kościelne
w ludowym wydaniu, ze
skrzypcami w rolach głównych. td

Kilka intensywnych prób
odbył Dziecięcy Zespół
Ludowy Kocierzewiacy
w drugim tygodniu
ferii zimowych. Był też
występ w Starostwie
Powiatowym w Łowiczu
i dwie wycieczki.
W poniedziałek 24 stycznia
szlifowano nowy program zespołu „Pasterskie łowickie zabawy dziecięce”. We wtorek
35 dzieci z 45-osobowego składu wyjechało poszaleć na łyż-

wach w Sochaczewie. W środę odbyły się kolejne próby, ale
była też wycieczka do „Stajni
u kowala” w Nieborowie, gdzie
odbył się kulig i ognisko.
W czwartek zespół wystąpił w łowickim starostwie dla
osób, które zostały odznaczone „Za zasługi dla obronności
kraju”. – Z fragmentem nowego
programu wystąpiła 35-osobowa grupa dzieci, miejsca na wysęp było dość mało, ale dzieci
i my byliśmy bardzo zadowolone z tego występu – mówi Renata Piórkowska z Gminnej Biblioteki w Kocierzewie, przy
której działa zespół. 
mwk
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Rodzice uczniów
z Bochenia oczekiwali
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Łowicz | Szkoły pijarskie

Koncert charytatywny poruszył serca
„Żadnego smutku, żadnego bólu nikt z nas nie wybiera sobie sam, a jednak
przychodzą i jakoś musimy sobie z nimi radzić. W jaki sposób – nie wiem
(...) ale wiem jedynie to, że w chwili cierpienia trzeba być razem” – mówił
diakon Piotr Wiśniowski otwierając w szkole pijarskiej koncert charytatywny
na rzecz poszkodowanej w wypadku samochodowym Beaty Murawskiej –
matki jednej z uczennic.
Koncert
zorganizowano
w sobotę 29 stycznia na sali
gimnastycznej Szkół Pijarskich
Królowej Pokoju w Łowiczu
z inicjatywy przyjaciół i szkolnych kolegów Martyny Murawskiej – córki poszkodowanej.
Pani Beata 1 stycznia br. uległa
bardzo poważnemu wypadkowi samochodowemu, w którym
doznała m.in. skomplikowanego urazu twarzy. Kobieta nadal przebywa w szpitalu, czeka ją kilka operacji, a następnie

długa rehabilitacja. Nie wszystkie zabiegi, zwłaszcza te z zakresu plastyki rekonstrukcyjnej,
są finansowane przez NFZ, dlatego po to, by pani Beata miała szansę na powrót do zdrowia,
potrzebna jest pomoc ludzi dobrej woli. W odpowiedzi na tę
potrzebę zrodziła się inicjatywa
koncertu charytatywnego połączonego ze zbiórką funduszy na
leczenie.
Idea połączyła szkolnych
przyjaciół Martyny, jej bliskich

Świetny wokal. Przemysław Pawłowski zaśpiewał m.in. fragment
musicalu „Koty”.

Słowa i muzyka nie
wystarczą do życia,
potrzeba czegoś
więcej. Każdy
z nas może coś dać,
wystarczy tylko chcieć.
i grono utalentowanych muzycznie znajomych, z którymi
dziewczyna śpiewała w oratorium „Pieśni Jerozolimskie”.
Jednym z głównych inicjatorów
zorganizowania koncertu był
Jakub Nowak, absolwent pijarskiego LO, a prywatnie – chłopak Martyny. To on, energiczny i pełen pozytywnej energii
młody człowiek, nad wszystkim czuwał, kiedy dziewczyna
wraz z rodziną wsłuchiwała się
w grę i śpiew artystów. W rozmowie z „Nowym Łowiczaninem” mówił:
– Zaprosiłem do udziału
w koncercie różnych artystów.
Mój przyjaciel Przemek Pawłowski, inżynier od paru dni,

„Scherzo a’la Chopin” zagrali Paulina Krakowian i Łukasz Walda (chłopak o charakterystycznym
„chopinowskim” profilu).

pochodzi z Łowicza, a obecnie
uczy się w studium muzycznym przy Teatrze Muzycznym
w Gdyni. Sam wybrał swój repertuar na dzisiejszy koncert.
Jest ekipa „Pieśni Jerozolimskich”, z której wyłonił się dodatkowo kwartet. Zespół Tau
sam się do nas zgłosił – chciał
zagrać charytatywnie dla pani
Beaty. Wszyscy chcieli pomóc.
Konferansjerkę poprowadził
pijarski diakon Piotr Wiśniowski, autor tekstów do oratorium
„Pieśni Jerozolimskich”. Już na
wstępie, zwracając się do licznej publiczności, podkreślał: –

REKLAMA

PRYWATNA PRAKTYKA

Konsultacje
po uzgodnieniu
telefonicznym

dr n. med. Krzysztof Szram
spec. położnictwa i ginekologii 601-372-551

 operacje - Centrum Medyczne WSInf
GŁOWNO
Głowno ul. Wojska Polskiego 32/34
ul.
Kopernika
19
 operacje laparoskopowe
 operacje histeroskopowe
poniedziałek
 operacje wypadania narzadu rodnego
14.00-16.00
 leczenie nietrzymania moczu
z wyjątkiem pierwszego
 leczenie nieplodnosci
poniedziałku miesiąca
153689

Mamy słowa i muzykę, którą
chcemy dać pani Beacie Murawskiej, ale słowa i muzyka
nie wystarczą do życia, potrzeba czegoś więcej i o to więcej
będziemy chcieli Państwa prosić. Każdy z nas może coś dać,
wystarczy tylko chcieć i wasza
obecność tutaj jest już dowodem na to, że my wszyscy chcemy coś z siebie dać, nawet jeżeli
nie znamy osoby, którą obdarowujemy.
Na widowni siedzieli bowiem nie tylko bliscy chorej,
czy znajomi jej córki. Było tam
też wiele osób, które po prostu

odpowiedziały na apel i tego
wieczoru ofiarowały cierpiącej
rodzinie swoją bezinteresowną
pomoc i wsparcie.
Artyści zaprezentowali szeroki repertuar, od klasyki przez
standardy rocka, fragmenty musicali i własne kompozycje, po
„Pieśni Jerozolimskie” w finale.
Spotkanie z muzyką zainaugurował duet skrzypcowo – gitarowy
Weroniki Mońki i Michała Janochy. Po nich rockowo zagrał zespół TAU, który wykonał m.in.
„Yesterday” z repertuaru The
Beatles. W gorących, południowych rytmach zagrał kwartet
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muzyczny z Łowicza w składzie Weronika Mońka, Norbert
Bruc, Rafał Trzoska i Michał
Janocha, a spotkanie z poezją
śpiewaną zafundował słuchaczom duet Pauliny Krakowian
(skrzypce) i Łukasza Waldy
(gitara, śpiew). Wielkie brawa
zebrał Przemysław Pawłowski,
który solo zaśpiewał „Pamięć”
z musicalu „Koty” oraz piosenki „Podróżą każda miłość jest”
i „Lubię wracać tam, gdzie byłem”.
Na koniec wykonano „Pieśni Jerozolimskie”. Dla łowiczan była to już trzecia okazja,
by wysłuchać tego wyjątkowego oratorium, w którym wzięło
udział około 40 osób. Są wśród
nich muzycy, chórzyści i soliści – uczniowie i absolwenci
łowickich szkół ponadgimnazjalnych. Teksty „Pieśni Jero-

zolimskich” autorstwa diakona
Piotra Wiśniowskiego powstały w nawiązaniu do fragmentów Pisma Świętego, w którym
opisana jest Męka Pańska, natomiast twórcą muzyki, łączącej w sobie kilka gatunków,
jest Michał Janocha.
– Jesteśmy bardzo wdzięczni
za wszelką pomoc wszystkim
znajomym, którzy zaangażowali się w organizację koncertu
– mówiła nam wzruszona córka chorej, Martyna Murawska.
Jej ojcu, mężowi pani Beaty –
Grzegorzowi, inicjatywa szkolnych kolegów córki udowadnia, że są na świecie dobrzy
ludzie. W krótkiej rozmowie
z nami wyjaśniał, że zebrane
w czasie koncertu pieniądze,
zostaną przeznaczone na leczenie z zakresu chirurgii plastycznej.
ewr

JESZCZE JEDEN KONCERT DLA TEJ SAMEJ OSOBY
Zespół Mazovia zaprasza
5 lutego na godz. 17. do sali
kina Fenix w Łowiczu na
koncert charytatywny, także
na rzecz Beaty Murawskiej
– której córka Martyna
występuje w Mazovii.
To już drugi koncert na
rzecz tej samej kobiety,
o koncercie który odbył
się 29 stycznia w szkole
pijarskiej piszmy obok.
– Chcemy zrobić coś
podobnego – powiedziała
nam podczas tego koncertu
Aleksandra Kapusta, której
rodzina występuje w Mazovii.
Kierownik zespołu Stanisław

Wielec zaprasza na
koncert dodając –
w charakterystyczny dla
nauczyciela fizyki sposób –
że członkowie zespołu
chcą pomóc zgodnie
a prawem synergii, które
mówi, że współdziałanie
kilku czynników daje większy
efekt niż pojedyncze,
oddzielne działania tych
czynników. Jednocześnie
zapowiada, że będzie można
obejrzeć fragment Suity
łowickiej i posłuchać wierszy
Joanny Bolimowskiej.
W roli konferansjera wystąpi
Eligiusz Pietrucha. mwk

Pastorałki i kolędy po łowicku
Pieśni, pastorałki, kolędy
i tańce ludowe – tak
wyglądał występ Zespołu
Pieśni i Tańca Blichowiacy
z Łowicza, który odbył się
30 stycznia w kościele p.w.
Chrystusa Dobrego Pasterza
na Bratkowicach
w Łowiczu.
Istniejący od 1948 roku
w szkole rolniczej na Blichu zespół ludowy zaprezentował żywiołową mieszankę pastorałek,
ludowych historii, polskich kolęd i tańców ludowych. Ponad
półgodzinny występ obserwowało około 200 osób, nagradzając poczynania artystów gromkimi brawami.

– Takie koncerty są bardzo
fajne. Przyszłam tu z dwóch
powodów – dla podtrzymania
atmosfery świąt i z sentymentu. Mój syn swego czasu tańczył i śpiewał w tym zespole.
Chciałam więc zobaczyć, jak
teraz wyglądają występy Blichowiaków i muszę przyznać,
że jestem pod wrażeniem, gdyż
ten występ jest naprawdę znakomity – mówiła podczas występu Krystyna Wojda z Łowicza.
– Zaprezentowaliśmy pastorałki i kolędy, bo mimo faktu,
że od świąt Bożego Narodzenia
minęło już trochę czasu – to ciągle jest taki świąteczny okres,
sprzyjający tego typu występom – powiedziała nam jedna
z „Blichowianek”. 
td

RZUT OKIEM | WYSTAWA W ZDUNACH

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

Blichowiacy wystąpili w kościele. Na ich repertuar złożyły się pastorałki
i kolędy.

Powiat łowicki | Nagroda Łowicka Róża

Kogo wyróżnić z twórców
ludowych i działaczy kultury
Wnioski o przyznanie
nagrody Łowicka Róża
można składać do 15 lutego
w sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Łowiczu.

NZOZ

Stryków, ul. Kopernika 29a
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Tel. 42 719 88 49
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Do końca lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domu Kultury
Gminy Zduny można oglądać wystawę numizmatyczną Pawła
Jędrachowicza.
Wśród wystawionych eksponatów znajdziemy: banknoty polskie z lat
1916-1924, 1940-1975 oraz 1975-1996, banknoty z krajów ZSRR oraz
monety kolekcjonerskie z serii: „Poczet Królów Polskich”, z okres PRL-u,
obiegowe z lat 1923-1990, a także numizmaty Królewskiego Skarbca
Mennicy Polskiej. td

REKLAMA

Jest ona przyznawana za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania działalności kulturalnej
oraz ochrony dóbr kultury.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: mieszkańcy
powiatu (potrzeba minimum
50 podpisów), organy jednostek samorządu terytorialnego
z naszego terenu, instytucje
kultury, związki i stowarzyszenia społeczno-kulturalne, inne
podmioty prowadzące działalność kulturalną.

Wnioskodawca może dokonać zgłoszenia tylko jednego
kandydata w danej kategorii.
Więcej informacji na temat nagrody takich jak regulamin przyznawania czy wniosek
o przyznanie nagrody dostępnych jest na stronie www.lowickie.eu.
W ubiegłym roku nagroda
wręczana była po raz pierwszy,
otrzymały ją wówczas: w kategorii upowszechnianie działalności kulturalnej – Zofia Mycka
ze Strzelcewa, w kategorii twórczość artystyczna Zofia Czubik
z Łowicza – śpiewaczka ludowa, zgłoszona przez Muzeum
w Łowiczu, w kategorii ochrona dóbr kultury – Małgorzata
Kosińska – rzeźbiarka z Zabostowa Małego, zgłoszona przez
Urząd Gminy Łowicz.
mwk
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Z sali sądowej
Łowicz | Proces byłego radnego

Jeszcze czterech świadków
do przesłuchania
Jeszcze 4 świadków pozostało do przesłuchania w procesie
toczącym się przed Sądem Rejonowym w Łowiczu
w sprawie, w której jednym z 10 oskarżonych jest
Dariusz M. – były radny miejski i powiatowy. Jest on
oskarżony o popełnienie 8 przestępstw – łapownictwa
i płatnej protekcji. Sam oskarżony również zamierza złożyć
oświadczenie.
Przypomnijmy, że w toku
postępowania
prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi ustalono, że Dariusz M. żądał przekazania
27.600 zł, zaś przyjął korzyści majątkowe w wysokości
19.100 zł. Dariusz M. nie przyznaje się do winy i na jednej
z poprzednich rozpraw odmówił składania wyjaśnień.
Różnica pomiędzy składaniem wyjaśnień, a wygłoszeniem przed sądem oświadczenia przez oskarżonego jest
bardzo duża. Sąd, ani też strony postępowania, nie będą bowiem mogły oskarżonemu zadawać pytań.

Aktem oskarżenia objęty został również Henryk S. z Łowicza, któremu postawiono
3 zarzuty, w tym pomocnictwa
w łapownictwie. Oprócz niego zarzuty tzw. czynnej płatnej
protekcji przedstawione zostały jeszcze 8 osobom. Oznacza
to, że osoby te miały wręczać
korzyść majątkową, a nie ją pobierać. Dariusz M. został zatrzymany 26 września 2007 r.
pod zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych w zamian
za pośrednictwo w załatwieniu spraw urzędowych. Miał się
tego dopuścić w okresie od lutego 2006 roku do sierpnia 2007 r.
Podczas zatrzymania M. wysko-

czył z okna na IV piętrze bloku
na osiedlu Starzyńskiego w Łowiczu. Na ostatniej rozprawie
przesłuchanych zostało 2 świadków: 25-letnia Karolina A. oraz
doprowadzony pod eskortą policji z więzienia 46-letni Bogdan
G. Ich zeznania nie wniosły wiele nowego do sprawy. Świadkowie nie pamiętali nic, co by rzuciło nowe światło na zdarzenia
sprzed lat. Karolina A. starała się 5 lat temu o mieszkanie
komunalne, poszła na spotkanie z burmistrzem i tam usłyszała, że takie nie należy jej
się, ponieważ nie spełnia kryteriów finansowych i powierzchniowych. Więcej nie starała się
o mieszkanie komunalne.
Niedługo później wraz z mężem kupili mieszkanie. W postępowaniu przygotowawczym
kobieta zeznała, że dowiedziała się od znajomej Anny W.,
że Dariusz M. pomaga w załatwianiu mieszkań. Zeznała, że znajoma mówiła jej, że
robi to bezinteresownie. Kobie-

ta nie dawała nikomu łapówki
i nie kontaktowała się z żadnym
z oskarżonych.
Świadek Bogdan G. jest dalszym powinowatym Jolanty G.,
która oskarżona jest o wręczenie
Dariuszowi M. łapówki. Świadek nie pamiętał nic o sprawie,
więc odczytane zostały zeznania
z postępowania przygotowawczego. Okazało się, że znał on
Dariusza M., ponieważ mieszkali na tym samym osiedlu. –
Siostra teściowej chciała zamienić mieszkanie i ja spytałem
Dariusza M., czy to będzie w
biurze notarialnym. Powiedział,
że tak – zeznał wtedy świadek.
Po przesłuchaniu świadków
obrońca Dariusza M. podtrzymał wniosek o przesłuchanie
dwóch świadków obrony, którzy
nie zgłosili się na dzisiejszą rozprawę. Sąd ich wezwie ponownie. Prokurator również podtrzymał wniosek o przesłuchanie
dwóch świadków oskarżenia.
Rozprawa została kolejny raz odroczona.
mak

Łowicz | Policja

Spada ilość wypadków,
rośnie ilość kolizji
Spada ilość wypadków drogowych na drogach powiatu łowickiego. – Rok 2010 i 2009
przyniósł sporą poprawę w tej
materii – twierdzi rzecznik KPP
w Łowiczu Urszula Szymczak.
W roku ubiegłym na terenie naszego powiatu odnotowano 99 wypadków drogowych, w których zginęło 18
osób, a 127 zostało rannych.
Rok wcześniej zanotowano 96
wypadków, w których zginęły
22 osoby, a 115 zostało rannych.
– W stosunku do 2 lat wcześniejszych nastąpił spadek ilości wypadków. W 2008 roku
odnotowaliśmy 128, a w 2007
roku 165. Rok 2007 to 25 ofiar
śmiertelnych, a 2008 to 21 ofiar
– wylicza Urszula Szymczak.
Jej zdaniem wpływ na to miały
przede wszystkim działania policji. Kontrole na drogach i działania profilaktyczne poprzez
media, mające na celu poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jej zdaniem wypadki najczęściej są powodowane przez
wymuszanie
pierwszeństwa
przejazdu,
nieprzestrzeganie
bezpiecznej odległości od pojaz-

REKLAMA

IWONA OLEJNIK
specjalista pediatra

PIOTR OLEJNIK
specjalista
chorób wewnętrznych

USG  EKG

Głowno, ul. Kilińskiego 25
(róg Piątkowskiej)
tel. 42 710-74-00
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

Zmniejsza się lość wypadków,
ale ciągle giną w nich ludzie.
16 czerwca w Łowiczu zginął
kierowca tego autobusu, ktory
wiózł uczestników koncertu
Metallicy w Warszawie.

du do pojazdu i zbyt dużą prędkość. Zwiększyła się za to ilość
kolizji. W 2009 roku zanotowano ich 648, w minionym roku
856. – Wpływ na to ma fakt, że
przez Łowicz biegną dwa ważne
ciągi komunikacyjne oraz to, że
jest coraz więcej samochodów
– mówi Szymczak, zauważając
jednocześnie, że coraz większy
jest udział w wypadkach osób
pieszych. W 2009 roku stanowili oni 4,3 % ogółu wypadków
drogowych, a w roku ubiegłym,
10,1%. 
td
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Prezent z programu
lojalnościowego apteki
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Gmina Bielawy | Szkoła w Gaju do likwidacji

Początek rewolucyjnych zmian w szkołach
Z dniem 31 sierpnia tego roku ma zostać
zamknięta Szkoła Podstawowa w GajuWojewodzy w gminie Bielawy. Zdaniem wójta
i większości radnych – szkoła zostanie zamknięta
ze względów ekonomicznych.
Uchwała intencyjna w tej
sprawie została podjęta podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bielawy, 28 stycznia 10
głosami za i przy 4 wstrzymujących się. Przeciwko nie opowiedział się żaden z radnych.
Zdaniem wójta Sylwestra
Kubińskiego – szkoła musi
być zlikwidowana ze względów ekonomicznych. – Musimy podjąć radykalne środki, gdyż niebawem będziemy
musieli zaciągać kredyty, żeby
utrzymać szkoły. W tej placówce dzieci z roku na rok jest coraz mniej, a pensje nauczycieli rosną – mówił na kilka dni
przed sesją.
Do szkoły w Gaju-Wojewodzy uczęszcza w tej chwili 31
uczniów, a do oddziału przedszkolnego – 6 uczniów. Tamtejsza szkoła skupia dzieci
z Gaju-Wojewodzy, Chruślina,
Piotrowic, Walewic i Trab. Co
ciekawe, 21 osób z okręgu należącego do SP w Chruślinie
uczęszcza do szkół z innych obwodów. Rodzice wolą posyłać je
do podstawówki w Bielawach
lub do Skaratek w sąsiedniej
gminie Domaniewice.
Placówka posiada 4-oddziałową strukturę organizacyjną
wraz z oddziałem przedszkolnym, opierającą się zasadniczo
na łączeniu klas. W szkole za-

trudniony jest dyrektor, 6 etatowych nauczycieli i 4 nauczycieli pracujących w niepełnym
wymiarze godzin. Do tego dochodzą pracownicy obsługi,
na co składa się 1 etat woźnej
i 3 etaty sezonowych palaczy
centralnego ogrzewania. Jak wynika z uzasadnienia do uchwały
intencyjnej – do likwidacji szkoły
w dużej mierze zmuszają finanse, wzrastają bowiem drastycznie koszty utrzymania
8,81 etatów nauczycielskich,
które w tej szkole wyniosły
w roku minionym prawie 540 tysięcy, czyli ponad 62 tys. zł na
jeden etat. Do tego dochodzi
70 tys. na pozostałych pracowników. Ponadto gmina poniosła
koszty w wysokości ponad 30
tys. zł na wydatki rzeczowe.
Odliczając subwencję oświatową, szkoła w Gaju-Wojewodzy kosztowała gminę Bielawy
w ubiegłym roku prawie 640
tys. zł.
Podjęta uchwała zakłada, że
od przyszłego roku szkolnego dzieci uczęszczające do tej
pory do zlikwidowanej szkoły
zostaną przeniesione do podstawówki w Bielawach. Gmina ma zapewnić dowóz wszystkim uczniom, a także podjąć
działanie mające na celu przejęcie do pracy – w miarę możliwości – nauczycieli i pra-

Dyrektor SP w Gaju-Wojewodzy Małgorzata Żelazkiewicz rozumie decyzję radnych. Choć nie ukrywa smutku
po niej.

cowników obsługi do szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę. Co
do samego budynku – to gmina przez rok ma szukać inwestora. – W tym budynku mógłby powstać np. ośrodek dla
osób starszych. Jeśli inwestor
się jednak nie znajdzie, to wtedy najprostszym, ale i ostatecznym rozwiązaniem zostanie zamiana tego budynku na
mieszkania komunalne – mówi
wójt gminy Bielawy.
Dyskusja dotycząca likwidacji placówki nie była zbyt gorąca, a dyrektor i zainteresowane

osoby były już jakby pogodzone z tą informacją. Najwięcej
słów sprzeciwu miała prezes
oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielawach,
Krystyna Jercha. – Tam są nauczyciele po 48-49 lat. Gdzie
oni znajdą pracę? Nie róbcie
bezrobocia na terenie gminy.
Jeśli zlikwidujecie szkołę, nauczyciele nie będą pracować, to
też podatki nie będą wpływały
do waszej kasy – mówiła Jercha. Spokojnie do całej sprawy
podeszła natomiast dyrektor
likwidowanej placówki Małgorzata Żelazkiewicz. – Nie

będę mówiła tu o emocjach,
bo każdy z nas to przeżywa.
Rozumiem natomiast względy ekonomiczne, bo uczniów
jest coraz mniej. Mam tylko
nadzieję, że nasze dzieci będą
miały dobrze w innej szkole,
a nasi nauczyciele znajdą pracę
– mówiła.
Szkoły społeczne
w Oszkowicach
i Sobocie
Więcej kontrowersji wywołała natomiast informacja
o możliwej likwidacji szkół
podstawowych w Sobocie

i Oszkowicach, które w 2012
roku zostałyby zastąpione
przez szkoły społeczne – na
wzór szkoły w Starym Waliszewie. – Ja nic nie słyszałam
o takim pomyśle. Nikt się ze
mną nie kontaktował w tej
sprawie. A tu nagle słyszę, że
sprawa jest już przesądzona.
Myślę, że jak przyjdzie odpowiedni czas, to rada podejmie
jednak inną decyzję. My swojej szkoły będziemy bronić do
końca. Zgodzimy się na takie
zmiany wówczas, gdy już nie
będzie innego wyjścia – mówiła dyrektor SP w Oszkowicach
Elżbieta Czubatka.
– To nie jest tak, że sobie
przekształcacie szkołę, bo najpierw trzeba ją zlikwidować,
a dopiero po tym otworzyć na
nowo i założyć stowarzyszenie – dodawała Jercha, zaznaczając, że może okazać się to
sporym problemem. Wójt Sylwester Kubiński zaznaczył jednak, że jeśli nie uda się założyć
stowarzyszeń – szkoły nie zostaną zlikwidowane.
– Jest trochę czasu, żeby
przygotować środowisko do
tych zmian. Z pewnością nie
zostawimy szkół bez pomocy.
Planujemy, że takie szkoły zaczęłyby działać od września
2012 roku, a z tego, co wiem
– rodzice uczniów uczęszczających do tych placówek mogą
być zainteresowani powstaniem stowarzyszenia prowadzącego szkołę – mówił Kubiński. Zaznaczył także, że
przy takich placówkach gmina
dopłaca mniej do szkoły. Niższe są też tam pensje nauczycieli. 
td

Łowicz | Oklaskiwani i podziwiani

Ciężka praca została
wynagrodzona
Jak zawsze po zakończeniu zimowych ferii w I Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Chełmońskiego w Łowiczu uroczyście podsumowano wyniki uczniów
po pierwszym semestrze nauczania.
Najlepszą uczennicą została Dominika Brzezińska, która uzyskała średnią 5,10. Warto dodać, że Dominika jest też
stypendystką Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki
w nauce za ubiegły rok i zostanie zgłoszona po tym semestrze do stypendium Stypendysta Zarządu Starostwa Powiatu
Łowickiego. Przypomnijmy, że
w semestrze zimowym to stypendium otrzymała Marta Nowak. Najlepszą klasą okazała się 2c, uzyskując średnią
4,09. Wicedyrektor I LO Renata Stajuda powiedziała nam, że
w czołówce utrzymują się
przede wszystkim klasy o profilach matematycznych, zaś klasy

humanistyczne radzą sobie nieco gorzej.
Podczas apelu zostały przedstawione również inne dokonania uczniów. Wiele osób w trakcie tego semestru brało udział
także w olimpiadach, odnosząc
sukcesy. Maria Kalińska i Marta Nowak zostały laureatkami
XVI Ogólnopolskiego Konkursu „O Literacki Laur Arbuza
2010”. Anna Guzek została laureatką ogólnopolskiego konkursu „Tu mieszkam, tu działam”,
organizowanego przez Instytut
Obywatelski. Do drugiego etapu w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej przeszli: Marcin Lisiecki, Magdalena Gajek
i Jakub Dałek. Swoich zmagań

nie zakończyli jeszcze uczniowie, którzy biorą udział w XL
Olimpiadzie Biologicznej: Karolina Owczarczyk i Zbigniew
Kazimierski. Trwa jeszcze LVII
Olimpiada Chemiczna, w której do II etapu zakwalifikowali
się Paulina Talarowska, Łukasz
Łaziński i Maciej Małolepszy. Do eliminacji okręgowych
XXXVII Olimpiady Historycznej II stopnia zakwalifikował się
także Wojciech Jarota. Do finału 47 Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof.
A. Swinarskiego dostali się Magdalena Gajek, Marcin Lisiecki
i Łukasz Łaziński.
Reneta Stajuda uważa, że
uczniowie, którzy wzięli udział

Stypendyści szkoły: Dominika Brzezińska, Marta Nowak i Marcin Lisiecki.

w olimpiadach i przeszli do kolejnych etapów, odnieśli już
ogromny sukces. – Trzeba włożyć wiele wysiłku i własnej pracy, by przejść chociażby etap
szkolny – dodaje. W rozmowie

z nami powiedziała, że uczniowie sami chętnie biorą udział
w olimpiadach i innych konkursach. Nie trzeba ich namawiać,
czasem tylko należy dodać im
pewności siebie, że mają szan-

sę i że warto spróbować. Poza
tym wygrana w olimpiadzie
wiążę się z uzyskaniem 100%
na maturze z przedmiotu, z którego uzyskało się zwycięstwo
w olimpiadzie. 
am
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samochodowe

DAEWOO

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

kupno

DAEWOO

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

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.
Absolutnie,

aktualnie auto w każdym
stanie, tel. kom. 609‑027‑388.
Auto

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

skup, tel. kom. 886‑802‑487.
Europejska

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

DAEWOO

Leganza 2.0 16V 1998
rok, fuul opcja + skóra, w cenie koła
zimowe, 7.700 zł do negocjacji, tel. kom.
608‑295‑838.
DAEWOO

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

Tico 1997 rok, tel. kom.
661‑162‑567.
DAEWOO

Tico 1998 rok, ciemna
zieleń, tel. kom. 609‑249‑030.
DAEWOO

Tico SX 1998 rok, tel. kom.
726‑288‑002.
DAEWOO

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

85 1998 rok, wywrot, 20 ton, tel.
kom. 602‑445‑248.

Lucar

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

FIAT

126p 1998 rok, tel. kom.
667‑988‑983.

Rozbity

kupię, tel. kom. 514‑924‑815.

FIAT

126p 1996 rok 77.000 km
tel. (46) 895‑60‑17.

Skup

aut za gotówkę, atrakcyjne ceny,
dojazd do klienta, tel. kom. 793‑390‑074.
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
ALFA

ROMEO 156 1.6 benzyna
1999 rok, sprowadzona, tel. kom.
663‑561‑245.
AUDI

80 B4 2.0e 1992 rok, 4600 zł,
115 KM, tel. kom. 602‑343‑498.
AUDI

A4 kombi 2002 rok, czarne,
bogate wyposażenie, tel. kom.
601‑157‑630.
AUDI

A4 Sport TDI 2002 rok, tel. kom.
509‑912‑840.
AUDI

1.6 1997/1998 rok, granatowa,
stan bdb, tel. kom. 792‑083‑193.
AVIA

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

316 1996 rok, tel. kom.
601‑464‑849.
BMW

318 gaz sekwencja XII 1996 rok,
klimatronic, 2 poduszki, komplet opon
zimowych, tel. kom. 601‑327‑660.
BMW

530 diesel 1999 rok, kombi,
mod lift00r. granat metalik, jasna
tapicerka, 18.900tys. zł do negocjacji!,
tel. kom. 503‑112‑184.
BMW

E36 1.8 benzyna+gaz, tel. kom.
503‑159‑044.
BMW

E46 sedan 2000 rok, czarny, tel.
kom. 694‑253‑576.

FIAT

126p 1998 rok, tel. kom.
691‑645‑784.
FIAT

126p 1994 rok, tel. kom.
886‑153‑729.
FIAT

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

CC 700, tel. kom.
605‑725‑429.
FIAT

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

CC 700 1998 rok, 2.100 zł, tel.
kom. 605‑695‑882.
FIAT

CC 700 1995 rok, do remontu
blacharskiego, tel. kom. 787‑233‑812.
FIAT

CC 1997 rok, srebrny metalik,
zadbany, garażowany, tel. kom.
664‑724‑350.
FIAT

Cinquecento 700 1998 rok,
stan dobry, tel. kom. 782-191-999,
887‑839‑136.
FIAT

Ducato 2.8 JTD Maxi 2003 rok,
tel. kom. 608‑049‑180.
FIAT

Ducato 1.9 1998 rok, tel. kom.
660‑789‑719.
FIAT

Marea 1.6 gaz 1998 rok, kombi,
tel. kom. 796‑199‑706.

www.lowiczanin.info
FIAT

Seicento 1.1 1999 rok, lekko
uszkodzony, tel. kom. 793‑220‑583.

LUBLIN

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

FIAT

Seicento 900 +gaz 1999 rok,
stan bdb., tel. kom. 793‑577‑918.

LUBLIN

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

FIAT

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

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

Uno 1.4 1995 rok, tel. kom.
605-695‑882, 1.200 zł.
FIAT

Uno 1998 rok, tel. kom.
512‑181‑380.
FIAT

Uno 1.0 1992 rok, 1.000 zł, tel.
kom. 666‑386‑311.
FIAT

Uno 1.0 +gaz 1998/99 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 605‑535‑396.
FORD

Cougar 2.5 V6 1999 rok,
srebrny, tel. kom. 603‑242‑799.
FORD

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

Escort 1.6 1996 rok, tel. kom.
607‑306‑247.
FORD

Escort kombi 1998 rok, tel.
kom. 606‑586‑484.
FORD

Escort 1.6 16V 1999 rok,
4.400 zł, 5-drzwiowy, klimatyzacja,
wspomaganie, poduszka powietrzna.
FORD

Escort 1.3 1998 rok, tanio, tel.
kom. 691‑090‑215.
FORD

Focus kombi 2004 rok, 12.700
xł, tel. kom. 790‑351‑091.
FORD

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

Galaxy 2005 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 602‑587‑341.
FORD

Mondeo 2.0 TDDI 2002 rok, tel.
kom. 500‑252‑143.
FORD

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

Mondeo 1.8 TDI 1999 rok,
lekko uszkodzony prawy błotnik,
atrakcyjna cena 3800 zł.
FORD

Transit 1992 rok, tel. kom.
663‑028‑767.
FORD

Transit 2.5 D 1995 rok,
9-osobowy, tel. kom. 886‑218‑982.
HONDA

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

Civic 1.4 2000 rok, tel. kom.
604‑555‑575.
HONDA

Civic 1.4 benzyna + gaz 1997
rok, tel. kom. 694‑200‑136.

OPEL

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

MAN

wywrot 3-stronny, ładowność 8t,
tel. kom. 696‑035‑281.

OPEL

Vectra A 1995 rok, tel. kom.
696‑496‑955.

MAZDA

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

OPEL

Vectra B 1996 rok, tel. kom.
603‑444‑431.

MAZDA

323F +gaz 1992 rok, tel. kom.
609‑980‑134.

OPEL

Vectra B kombi 1.8 16V
benzyna+gaz 1999 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 602‑362‑910.

MAZDA

326 1996 rok, automat, tel.
kom. 696‑602‑147.
MERCEDES

208D BUS, tel. kom.
693‑299‑439.
MERCEDES

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

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

Carisma 1.8 1999 rok, tel.
kom. 691‑166‑647.
MITSUBISHI

Pajero 3.2 DiD 2001 rok,
I właściciel, pełna opcja, 7-osobowy, tel.
kom. 605‑884‑584.
NISSAN

Micra 1.0 1996 rok,
4.300 zł, 3 drzwi, wspomaganie, tel.
kom. 502-679-946, 604‑610‑577.
NISSAN

Note 2008 rok, tel. kom.
697‑220‑032.
OPEL

Astra gaz 2003 rok, tel. kom.
790‑351‑091.
OPEL

Astra 1.4 1996 rok, tel. kom.
600‑394‑592.
OPEL

Astra F 1.4 benzyna+gaz 1998
rok, 180000 km, tel. kom. 607‑197‑614.
OPEL

Astra II 1.8 6V 1998 rok, tel.
kom. 503‑039‑369.
Opel

Astra III 2007 rok, 1,7 D. kombi,
srebrna, salon PL, serwisowana do
końca, bezwypadkowa w 100%, tel. kom.
694‑470‑470.

OPEL

Vectra 1.6 sedan, srebrny,
bezwypadkowy, tanio, tel. kom.
512‑354‑610.
OPEL

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

Vectra 2.0 16V benzyna
1999 rok, po liftingu, klimatyzacja, 4
AirBag, elektryczne szyby, tel. kom.
607‑343‑338.
OPEL

Vectra 1994 rok, w całości lub
na części, tel. kom. 728‑350‑098.

CITROEN

C15 1997 rok, cena
do uzgodnienia, tanio, tel. kom.
602‑445‑248.

FIAT

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

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

FIAT

Seicento 900 2000 rok, bordo
metalik, tel. kom. 512‑462‑205.

LAND

ROVER FREELANDER 2.0
TD 2000 rok, 19.400 zł, tel. kom.
607‑677‑869.

FIAT

Seicento 1.1 2002 rok, tel. kom.
600‑394‑592.

DAEWOO

Espero gaz 1998 rok, 1.900
zł, hak, tel. kom. 605‑695‑882.

FIAT

Seicento 900 +gaz
2000 rok, niebieski, tel. kom.
728‑317‑875.

DAEWOO

Lanos 1999 rok
tel. (46) 838‑75‑20.

FIAT

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

JELCZ

wywrotka tel.
(46) 861‑12‑92.

LUBLIN

1998 rok, tel. kom.
600‑594‑230.

RENAULT

Thalia 1.4 2002 rok, 9.900
zł, salonowa, wyposażona, tel. kom.
604‑392‑876.
RENAULT

Traffic BUS 1993 rok, tel.
kom. 507‑348‑335.
SEAT

Cordoba 1.9 TDI 2000r.,
110 KM kombi, pełne wyposażenie,
komputer, klimatronic, stan bdb, tel.
kom. 508‑148‑152.

PEUGEOT

205 benzyna+gaz 1996
rok, tanio, tel. kom. 691‑090‑215.

SEAT

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

PEUGEOT

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

SEAT

Ibiza 1.4 1999 rok, wyposażony,
zarejestrowany, tel. kom. 604‑392‑876.

PEUGEOT

306 gaz sekwencja 1995
rok, tel. kom. 609‑618‑976.
PEUGEOT

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

SEAT

Leon D 2006 rok, tel. kom.
696‑312‑242.
SEAT

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

Toledo 1997 rok, pilnie, tel. kom.
727‑536‑305.

PEUGEOT

307 1.6 benzyna 2003
rok, full opcja bez skóry, tel. kom.
501‑611‑303.

SEAT

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

OPEL

Astra 1.4 +gaz 2001 rok, stan
bdb., tel. kom. 793‑390‑074.

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.

SKODA

Fabia kombi 1.4 2003 rok,
13.900 zł, zielony metalik, I właściciel,
serwisowana, bardzo ładna, tel. kom.
600‑226‑519.

OPEL

Astra 1.6 gaz 1995 rok,
wspomaganie, hak, tel. kom.
502‑507‑768.

PEUGEOT

406 2.0 HDI 2002 rok,
srebrny metalik, full opcja, tel. kom.
509‑162‑369.

OPEL

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

Astra 1.4 +gaz 1992 rok, hak,
3300 zł, tel. kom. 696‑949‑469.

PEUGEOT

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

FIAT

Scudo 1.9 D 1998 rok, stan
dobry, zarejestrowany na 3 osoby, tel.
kom. 501-299-709 504‑343‑334.

RENAULT

Scenic 1.6 1997 rok,
wspomaganie, centralny zamek,
elektryczne szyby, immobiliser, tel. kom.
605‑535‑396.

OPLE

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

OPEL

Corsa 1.5 diesel 2000 rok, tel.
kom. 790‑602‑012.

CHEVROLET

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

RENAULT

Megane 1.4 gaz 1996 rok,
hak, szyberdach, tel. kom. 665‑726‑760.

RENAULT

Scenic 1.6 16V 2001 rok,
stan bdb., bogata wersja, tel.
kom. 501-299-709; 504‑343‑334.

HYUNDAI

Atos 1.0 1999 rok,
mały przebieg, stan bdb, tel. kom.
500‑791‑512.

JAGUAR

XJ 1999 rok, 26.000 zł, do
uzgodnienia oraz Audi 80, 1.8 + gaz,
1990 rok, Bus Peugeot J-5, 2.5 D, 1993
rok, tel. kom. 606‑818‑288.

RENAULT

Megane Scenic 1.9
DTI 2000 rok, 13.500 zł, tel. kom.
604‑610‑577.

OPEL

Vectra sedan 1.8 16V +gaz
1998 rok, tel. kom. 509‑732‑602.

PEUGEOT

Boxer 1998 rok, stan bdb,
tel. kom. 603‑061‑866.

FIAT

Punto 1.1 + gaz 1998 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 697‑689‑872.

RENAULT

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

RENAULT

Scenic 1.6 16V 2000 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 606‑586‑484.

OPEL

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

IVECO,

o ładowności całkowitej
3,5t, stan dobry, tel. kom.
606‑991‑367.

RENAULT

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

OPEL

Vectra kombi 2.0 DTI 2001 rok,
8.500 zł, tel. kom. 607‑065‑164.

HONDA

Concerto 1994 rok,
I właściciel, stan bdb, tel. kom.
691‑129‑532.

FIAT

Punto 1.2, tel. kom. 604‑953‑340.

RENAULT

Megane 1.4 +gaz 1997 rok,
tel. kom. 792‑893‑172.

RENAULT

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

FIAT

Panda 1.1 2005 rok, 77.500 km,
biały, tel. kom. 508‑794‑978.
FIAT

Panda Active 1.1
2004 rok, 75.000 km, I własciciel,
garażowany, bezwypadkowy, tel. kom.
608‑083‑876.

RENAULT

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

OPEL

Vectra B 2.0 DTL 1998 rok,
kombi, elektryczne szyby, alufelgi,
wspomaganie, tel. kom. 605‑128‑019.

HONDA

Civic 1.3 12V gaz 1987 rok,
500 zł, tel. kom. 605‑445‑079.

FIAT

Punto 2001 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 790‑351‑091.

CITROEN

Xara Piccasso 2.0 HDI
2004 rok, tel. kom. 604‑489‑929.

OPEL

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

FIAT

Palio 1.6 16V gaz 1997
rok, bogate wyposażenie, tel. kom.
509‑061‑449.

CHEVROLET

Captiva, odstąpię
leesing na dobrych warunkach, tel. kom.
782‑714‑381.

CITROEN

Evasion 1997 rok
tel. (46) 837‑95‑95.

LUBLIN

I 1994 rok, stan bdb.,
tel. (46) 861-13-13, tel. kom.
697‑964‑831.

OPEL

Omega B kombi 3000M
V6 1994 rok, 2.000 zł, full opcja,
uszkodzony silnik, tel. kom. 691‑561‑121.

OPEL

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

Corsa 1.2 gaz 1996 rok, tel.
kom. 606‑586‑484.
OPEL

Corsa B 1.0 1998 rok,
srebrny metalik, stan bdb., tel. kom.
606‑330‑976.
OPEL

Corsa C 1.2 16V gaz 2006
rok, 5-drzwiowy, klimatyzacja, tel. kom.
509‑369‑540.
OPEL

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

Corsa 1.2 16V 1998 rok,
5-drzwiowy, bogate wyposażenie, tel.
kom. 889‑722‑699.

Lublin

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

OPEL

Corsa 1.0 1997 rok, bogate
wyposażenie, stan bdb., tel. kom.
600‑970‑598.

LUBLIN

II 1997 rok, tel. kom.
600‑148‑643.

OPEL

Corsa 1.6 2002 rok, salon
Polska, tel. kom. 664‑225‑197.

PEUGEOT

J5 1993 rok, tel. kom.
668‑361‑286.

SKODA

Fabia kombi 1.4 gaz
sekwencja, 2004 rok, 13.900 zł,
możliwa zamiana na tańszy, tel. kom.
604‑706‑309.
SKODA

Fabia 1.2 12V 2003 rok,
10.500 zł, do poprawy błotnik, tel. kom.
606‑628‑981.
SKODA

Fabia 1.2 12V 2004 rok,
12.500 zł, tel. kom. 604‑557‑182.
SKODA

Felicia 1.3 +gaz 2000 rok,
94.000 km, tel. kom. 607‑547‑591.

POLONEZ

Caro tuning benzyna/gaz
1995 rok, 2.500 zł, stan bdb., tel. kom.
787‑167‑144.

SKODA

Felicia 1.3 benzyna 1998 rok,
3.500 zł, 5-drzwiowy, stan dobry, tel.
kom. 782‑152‑916.

POLONEZ

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

SKODA

Felicja 1.3 gaz 2000 rok, stan
idealny, tanio, tel. kom. 509‑637‑975.

POLONEZ

2000 rok, Fiat 126p,
tel. (46) 838‑02‑15.

SKODA

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

RENAULT

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

SKODA

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

RENAULT

Clio 1994 rok, 1.400 zł, tel.
kom. 783‑235‑537.
RENAULT

Kangoo 1.9 D 2000 rok, tel.
kom. 668‑220‑180.
RENAULT

Kangoo 1.2 16V gaz
2003 rok, klima, 5-osobowy, tel. kom.
502‑507‑768.
RENAULT

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

SUZUKI

Swift 993 cm3 1997 rok,
89.000 km, 3-drzwiowy, stan dobry, tel.
kom. 880‑080‑766.
TOYOTA

Avensis 1.6 1999 rok, 9.800
zł, tel. kom. 604‑610‑577.
TOYOTA

Corolla 1.3 gaz, 1.300 zł, hak,
tel. kom. 605‑695‑882.
TOYOTA

Rav 4 1.8 benzyna 2003 rok,
31.000 zł, tel. kom. 506‑188‑508.
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TOYOTA

Yaris 1.0 benzyna 2004 rok,
srebrny metalik, salon Polska, 
I właściciel, bezwypadkowy, tel. kom.
601‑288‑852.
Volkswagen

Passat, 1,9d
1991rok, uszkodzony silnik, tel. kom.
608‑845‑436.
VOLVO

440 Turbo 1.7 benzyna 1993
rok, czerwony, tel. kom. 691‑243‑248.
VOLVO

Golf IV SDI 1998 rok, tel. kom.
660‑789‑719.
VOLVO

S40 benzyna+gaz 1998 rok,
8.200 zł, pilnie, tel. kom. 699‑280‑133.
VOLVO

V40 1.9 TDI 2001 rok, tel. kom.
503‑044‑755.
VW
 Bora 1.6 1998 rok, tel. kom.
506‑713‑289.
VW
 Bora 1.6 16V 2000 rok, salonowy,
tel. kom. 606‑586‑484.
VW
 Golf III 1.8, tel. kom. 727‑534‑450.
VW
 Golf III 1.9 TD 1993 rok, tel. kom.
605‑206‑761.
VW
 Golf III kombi TD 1993/94 rok, tel.
kom. 504‑019‑557.
VW
 Golf III kombi 1.9 diesel 1994 rok,
3.300 zł, tel. kom. 796‑199‑706.
VW
 Golf III 1997 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 605‑535‑396.

VW
 Transporter T5 2.5 DDi 130 PS
2003 rok, srebrny, 6-osobowy, tel. kom.
605‑884‑584.

motorowe

inne

kupno

Pomoc

drogowa 24h, tel. kom.
608‑532‑321.

Kupię

silnik do motoru WSK 125, tel.
kom. 697‑825‑807.

MTU

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

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

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

Escort, Mondeo, tel. kom. 
660-405‑414, Arkadia.
Przyczepka

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

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

Junak,

SHL, Jawa, WSK i inne, tel.
kom. 603‑444‑431.

sprzedaż
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.
MZ
 ETZ-150, 1986 rok, tel.
504‑178‑884.
Sprzedam

Komarka, tel. 783‑131‑185.
Romet

Ogar 1990 rok, torby, 
kufer, owiewka, opłacony, 1.100 zł, tel.
kom. 787‑167‑144.
Honda

Varadero, 2000 rok, 11.000 zł,
tel. kom. 692‑018‑934.
Skuter

Otello 4-suwowego, 50 cm3,
2010 rok, na gwarancji, tel. kom.
664‑713‑405.
Kawasaki

ZX-750M 1995 rok, tel. kom.
509‑912‑840.

Sprzedam

części Nexii, tel. kom.
693‑944‑451.

inne

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

alternatory.
Rozruszniki,

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

Lakierowanie

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

VW
 Golf IV 2000 rok, stan bdb,
garażowany, tel. (46) 838-17-76, tel. kom.
695‑680‑686.

Sprzedam

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

instalację gazową 2008 rok
DRC, części blacharskie Uno, tel. kom.
697‑014‑269.

VW
 Golf III 1.9 D 1992 rok, zadbany,
tel. kom. 603‑549‑592.

VW
 Golf kombi IV 1.9 TDI 2001 rok,
tel. kom. 785‑622‑500.
VW
 Golf 1.8 benzyna, gaz 1993 rok,
4.800 zł, 5 drzwi, tel. kom. 502-679-946,
604‑610‑577.
VW
 Golf 1.4 1994r., benzyna +
gaz, stan dobry, 3500zł, tel. kom.
513‑958‑823.
VW
 Golf TD, stan dobry,
tel. kom. 699-236-688; 885‑254‑501.
VW
 Passat 1.9 D 1991 rok, tel. kom.
604‑359‑109.
VW
 Passat kombi 1.9 TDI 1992 rok,
tel. kom. 889‑590‑245.
VW
 Passat sedan 1.9 TDI 1999 rok,
tel. kom. 790‑351‑091.
VW
 Passat 1.8 16V 1993 rok, bordo
metalik, stan bdb, w rozliczeniu 
przyjmę Doewo Matiz, tel. kom.
604‑706‑309.
VW
 Polo 1.9 SDI 2001 rok, tel. kom.
506‑713‑289.
VW
 Polo 1.4 benzyna 2002/2003 rok,
tel. kom. 781‑346‑448.
VW
 Polo 1.4 16V benzyna 2000 rok,
tel. kom. 509‑030‑602.
VW
 Polo Classic 1.4i 1996 rok, 
(w zamianie mogę przyjąć Matiz lub
Seicento), tel. kom. 604‑706‑309.
VW
 Polo Classic 1997 rok, 7.700
zł, 75.000 km, bardzo ładny, zielony
metalik, wspomaganie, tel. kom.
600‑226‑519.

Szybkie,

profesjonalne, kompleksowe
świadczenie usług w zakresie
regeneracji pneumatycznych zacisków
hamulcowych do samochodów
osobowych, ciężarowych, naczep,
przyczep, tel. kom. 604‑903‑918.
Sprzedam

lekką przyczepę
kempingową 5-osobową z przystawką
namiotową, tel. kom. 698‑349‑492.
Sprzedaż

przyczepek
samochodowych, różne typy, tel. kom.
608‑171‑821.
używane, tel. kom.
Opony

602‑133‑182.
Sprzedam

silnik VW Golf II 1.6
diesel, skrzynia 5 biegowa, tel. kom.
515‑266‑219.
Sprzedam

opony 1100 R20
Kormoran, mało używane, 350 zł/szt.,
tel. kom. 603‑368‑701.

Sprzedam

błotniki do przyczepy
samochodowej, tel. kom. 600‑953‑269.

REKLAMA

Mieszkanie

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

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

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

Mieszkanie

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

Sprzedam

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

Sprzedam

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

Ziemia

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

Sprzedam

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

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

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

Sprzedam

działkę budowlaną w
Otolicach 2000mkw. lub mniejszą, tel.
kom. 785-539‑534 po 15.00.
Sprzedam

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

Zielkowice, tel. kom.
602‑504‑924.

Wyważanie

kół motocyklowych, tel.
kom. 506-155‑410, Łowicz.

Sprzedam

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

Sprzedam

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

garaże
wynajem

Sprzedam

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

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

Garażu

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

Sprzedam

dom z działką 1000 mkw.,
+ budynki gospodarcze, Zielkowice 98,
tel. kom. 664‑299‑869.

Wynajmę

garaż w Dmosinie, tel. kom.
880‑443‑777.

Pilnie

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

Garaż

do wynajęcia, tel. 606‑970‑760.
Do
 wynajęcia garaż w centrum, tel.
kom. 660‑230‑318.

Sprzedam

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

nieruchomości

Pilnie

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

kupno

Sprzedam

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

Bloki,

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

Kupię

ziemię, działkę, bloki, tel. kom.
607‑809‑288.

VW
 Transporter 2003 rok, tel. kom.
509‑912‑840.

M-4;

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

Atrakcyjna

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

Pół
 bliźniaka w Głownie, tel. kom.
505‑065‑629.

Sprzedam

części Fiat Seicento 900,
tel. kom. 604‑140‑038.

Części

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

Sprzedam

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

Działka

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

Sprzedam

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

Kupię

gospodarstwo rolne; okolice
Głowna, tel. kom. 608‑815‑516.

VW
 Transporter 2.4 D 1995 rok, tel.
kom. 693‑538‑189.

M-5,

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

Dom

w Głownie, tel. kom.
504‑516‑979.

Naprawa

skuterów i silników 2- 
i 4-suwowych, dojazd na miejsce, części,
tel. kom. 691‑201‑650.

Sprzedam

opony z felgami, 4 zimowe,
4 letnie, R13, tel. kom. 609‑559‑190.

Części

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

Dom

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

Zduny

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

Kawalerka

34 mkw., do remontu,
Łowicz, tel. kom. 691‑961‑162.

Kupię

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

Sprzedam

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

Dom

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

Działka

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

Dom

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

Wciągarka

od Stara 66, tel. kom.
784‑458‑659.

Sprzedam

dokumentację przyczepki
SAM 1000kg.

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.

Kupie

mieszkanie, do remontu lub
zadłużone, powyżej 40 mkw., tel. kom.
510‑972‑994.
Kupię

bądź wydzierżawię ziemię,
gmina Kocierzew bądź Chąśno, tel.
kom. 724‑551‑112.

sprzedaż
Mieszkanie

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

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

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

Sprzedam

działkę 0,1400 ha, ul.
Katarzynów 39, tel. (46) 837‑82‑36.
M-4,

Dąbrowskiego, tel. kom.
607‑360‑186.
Sprzedam

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

na mieszkanie w blokach
lub sprzedam gospodarstwo rolne 2,7
ha; dom mieszkalny 100 mkw.; 2 garaże,
budynek gospodarczy, stodoła, tel. kom.
669‑034‑202.
Gospodarstwo

5,5 ha z
zabudowaniami, Sierżniki, gmina
Chąśno, tel. (46) 830-31-11, tel. kom.
605‑947‑686.
Bratoszewice

ul. Szkolna 16/5,
kawalerka 25m2, (pokój, kuchnia,
łazienka, CO własne) parter, 2 komórki,
własność hipoteczna, tel. kom.
606‑427‑102.
Działka

rekreacyjna „Relaks”, tel. kom.
607‑197‑802.

Łowicz,

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

Sprzedam

działkę rolno-budowlaną
w Mysłakowie, 691-871-532, tel. kom.
665‑759‑204.

Hala

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

Sprzedam/zamienię

mieszkanie
50mkw, tel. kom. 782‑740‑638.

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.
Mieszkanie

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

Mieszkanie

60 mkw., Głowno, tanio,
tel. kom. 501‑139‑408.
Ziemia

2 ha, Waliszew Dworski, tel.
kom. 604-544‑453 po 17:00.
Mieszkanie

26m2, Głowno, tel. kom.
513‑876‑739.
Rolno-budowlana

15.500 mkw., prąd,
woda, Bielawy, tel. kom. 662‑067‑043.
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Sprzedam

grunty orne o pow. 4,66ha,
gmina Domaniewice Strzebieszew, tel.
kom. 506‑758‑461.
Sprzedam

dom, Łowicz, stan surowy,
tel. kom. 606‑701‑271.
Działkę

budowlaną 840 mkw. Głowno,
Cebertowicza 8, tel. kom. 515‑132‑167.
Działka

budowlana 2 ha z domem w
surowym stanie, szerokość 52,8 długość
386, media, ogrodzona, ZielkowiceCzajki, tel. kom. 693‑902‑999.
Sprzedam

działkę Czajki-Zielkowice,
tel. (46) 838-90-98, tel. kom.
788‑798‑700.
Sprzedam

pawilon z towarem
na Targowicy w Łowiczu, tel. kom.
694‑272‑724.
Działka

rolno-budowlana 1,40 ha;
Bednary, tel. kom. 782‑152‑923.
Działka

rolno-budowlana, 1,29 ha,
Zawady, 18m szeroka, 11 zł/mkw.,
tel. (46) 838‑92‑33.
Mieszkanie

pilnie 72,5 mkw.,
4-pokoje, II piętro, os. Bratkowice,
tel. kom. 604-105-685 608‑306‑154.
Sprzedam

działkę 54 ary, budowlaną,
przy trasie nr 14, tel. kom. 603‑591‑544.
Działki

o powierzchni 84 arów i 25
arów, tel. (46) 838-45-08 wieczorem,
Gągolin Zachodni.
Dom

w Łowiczu, tel. kom. 
665-464-794; 667‑766‑612.
Dom

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

189 mkw., Sochaczew, os.
Malesin, tel. kom. 602‑392‑824.
Budynek

handlowo-usługowy 
w Głownie, pow. 360 mkw, tel. kom. 
503-054-009, 513‑100‑436.
Sprzedam

działkę budowlaną 22 ary
w Bednarach, tel. kom. 664‑766‑039.
Pawilon

handlowy na targowicy (biały,
od strony warzyw), tel. (46) 837‑60‑05.
Działka

rolno-budowlana 6700
mkw., 4 km od Łyszkowic, tel. kom.
608‑641‑402.
Pół
 bliźniaka na Zabrzeźni, tel.
kom. 507‑036‑632.
Sprzedam

atrakcyjną działkę leśną,
domek letniskowy, ogrodzoną 4588
mkw., media, zagospodarowana,
rozpoczęta budowa, Głowno, tel. kom.
603‑754‑597.
Siedlisko,

tel. kom. 795‑203‑316.
Mieszkanie

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

dom jednorodzinny 160
mkw. z dwoma niezależnymi wejściami
na działce 750 mkw. w Łowiczu, tel.
kom. 663‑300‑435.
Działki

budowlane w miejscowości
Strzelcew, tel. kom. 600-723‑972 po
18.00.
Sprzedam

funkcjonujący sklep
dziewiarski w centrum Łowicza, tel.
kom. 602‑593‑995.
Sprzedam

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

z domem, tel. kom.
784‑909‑994.
Działka

pod lasem, 0,86a, tel. kom.
784‑909‑994.
Sprzedam

lub zamienię 36 mkw.,
IV piętro, os. Bratkowice, na większe,
tel. (46) 837‑07‑11 po 19.00.
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M-3,

IVp., Dąbrowskiego, tel. kom.
606‑312‑048.
Działka

rolno-budowlana przy lesie
w Bratoszewicach. Media w drodze,
tel. kom. 519‑561‑625.

Mieszkanie

72 mkw., osiedle
Sikorskiego, Głowno, tel. kom.
512‑152‑365.
M-4,

60 mkw., IIp., os. Kopernika,
Głowno, tel. kom. 796‑746‑176.

Mieszkanie

58mkw, Głowno os.
Kopernika, tel. kom. 601‑533‑087.
Do
 wynajęcia lokal 35 mkw., centrum
Łowicza, tel. kom. 600‑415‑454.
Lokale

do wynajęcia na biuro lub
sklep, tel. kom. 880‑948‑664.

Poszukuję

do wynajęcia małego,
umeblowanego mieszkania, tel. kom.
603‑984‑880.
Wynajmę

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

Sprzedam

gospodarstwo rolne,
Mysłaków, tel. kom. 695-054-148
609‑838‑727.

Siedlisko

(dom +budynki
gospodarcze), tel. (42) 719-56-65, tel.
kom. 726‑625‑843.

Trzy

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

Sprzedam

M-4, 63 mkw., os.
Bratkowice, II piętro, tel. kom.
693‑489‑574.

Do
 wynajęcia 30 mkw, umeblowane,
Głowno, tel. kom. 607‑974‑219.

Wynajem

sali na imprezy
okolicznościowe; Łowicz, Łęczycka 107,
tel. kom. 600‑626‑789.

Dom,

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

Dom

parterowy 116 mkw. z działką
1.100 mkw. Zabrzeźnia, tel. kom. 607760‑453 po 16:00.

Wynajmę

kawalerkę w centrum
Łowicza osobie samotnej, tel. kom.
609‑502‑572.

Do
 wynajęcia M-3, 47 mkw., z C.O.,
centrum, tel. kom. 501‑149‑020.

Działki

budowlane w tym leśne
w centrum Domaniewic, wokół las i
rzeczka, tel. kom. 606‑193‑215.

Wynajmę

lokal na sklep, biuro,
25 mkw., (z możliwością i zaplecza
12 mkw.,), ul. Mostowa 12, tel. kom.
535‑210‑333.

Sprzedam

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

Tanio

wynajmę pokój uczniom studenktom, os. Starzyńskiego, tel. kom.
535‑210‑333.

Centrum,

Ciemna, 58 mkw.,
II pietro, środkowe, tel. kom.
507‑469‑760.

Dwa

lokale użytkowe po 23
mkw. Nowy Rynek 20, tel. kom.
660‑463‑499.

Mieszkanie

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

pokoje, Nieborów, tel. kom.
Wynajmę

782‑186‑637.

wynajem

Do
 wynajęcia lokale w budynku
administracyjno-biurowym w Łowiczu,
tel. kom. 605‑539‑256.

Wynajmę

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

Do
 wynajęcia mieszkanie, tel. kom.
662‑736‑603.

Sprzedam

3,6 ha we wsi
Dachowa, plan przestrzennego
zagospodarowania, teren pod
budownictwo mieszkaniowe lub
działalność przemysłową, tel. kom.
602‑481‑722.
Sprzedam

działkę 0,70 arów,
Goleńsko przy Kiernozkiej i
dojarkę i kwotę 6.900 kg, tel. kom.
609‑513‑353.
Mieszkanie

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

mieszkanie o
powierzchni 34 mkw., os. Kostka,
parter, tel. kom. 697-183‑006 po
16.00.
Sprzedam

działkę budowlaną na
wsi k. Łowicza (pow. 21.300 mkw.,
woda, prąd), cena 77.000 zł do
negocjacji, tel. kom. 609‑541‑325.
Ziemia

1 ha w Zakulinie, tel. kom.
501‑504‑663.
Działka

40 arów Łyszkowice,
tel. (46) 838-84-07 (46)831‑29‑24.
Sprzedam

działkę budowlaną,
3000 mkw., w Bełchowie, tel. kom.
693‑999‑200.
Mieszkanie

48 mkw., os. Kostka, tel.
kom. 691‑961‑280.
Dom,

pół bliźniaka po remoncie,
Łowicz ul. Radziecka, tel. kom. 603755‑728 po 16.00.
Sprzedam

działkę budowlano-rolną
na ul. Czajki, tel. kom. 889‑274‑823.
Odstąpię

lokal gastronomiczny
lub sprzedam wyposażenie, tel. kom.
782‑714‑381.
Sprzedam

dom mieszkalny
-gospodarczy; Bąków Górny 46,
tel. (46) 838‑22‑18.

Noclegi,

Głowno, tel. (46) 874‑64‑68.
Do
 wynajęcia lokal 40 mkw.,
w pawilonie róg Warszawskiej/
Dworcowej, tel. (46) 837-42-46, tel.
kom. 605-578‑502, Łowicz.

Do
 wynajęcia lokal, ulica Zduńska,
tel. (46) 837-36-86, tel. kom.
669‑827‑954.
Do
 wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie,
os. Kopernika, Głowno lub sprzedam,
tel. kom. 518‑594‑375.

Wynajmę

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

Głowno

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

Wydzierżawię

4ha w Nagawkach,
tel. kom. 609‑534‑719.

Garaże

pod usługi, hale
magazynowe wraz z biurem, Głowno,
tel. kom. 516‑180‑211.

Do
 wynajęcia mieszkanie 33 mkw.
(2 pokoje z kuchnią), I piętro, os.
Starzyńskiego, tel. kom. 784‑052‑790.

Głowno,

do wynajęcia na działalność
90 m2 (po byłej szwalni), tel. kom.
665‑452‑952.

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.

Lokal

do wynajęcia: 50 mkw.; Aleje
Sienkiewicza 34, tel. kom. 603‑441‑292.

Wynajmę

tanio pokoje dla 15
robotników. Łazienka z prysznicem,
sypialnia z telewizorem, kuchnia, tel.
kom. 794‑198‑458.

Mieszkanie

35 mkw. Głowno,
Swoboda, tel. (42) 719‑59‑94.

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

Sprzedam

60 mkw. „pod Kurantem”
+garaż, 883-970‑776, Głowno.

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

Sprzedam

działkę w Kiernozi z
materiałem na budowę, tel. kom.
606‑786‑748.

Uczciwej,

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

Sprzedam

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

Wynajmę

lokal w centrum Głowna, tel.
kom. 514‑543‑999.

Do
 wynajęcia lokale użytkowe (różne
powierzchnie), ścisłe centrum Łowicza,
tel. kom. 509‑659‑963.

Do
 wynajęcia mieszkanie dla firmy lub
rodziny, tel. kom. 602‑832‑738.
Lokal,

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

2-pokojowe z kuchnią, wynajmę,
może być dla pracowników, tel. kom.
603-641‑489, Głowno.
Kawalerka,

tel. kom. 692‑101‑989.
Wynajmę

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

pokoje noclegowe,
Łowicz, Plac Przyrynek 11 oraz
pomieszczenie na działalność,
tel. (046) 837-99-16, tel. kom.
0512‑098‑358.

REKLAMA

HURTOWNIA
KOSMO-TAR

ARMII KRAJOWEJ 51

SPRZEDAŻ:

ekogroszek luz-workowany,
materiały budowlane,
węgiel.

Tel. 46 837-39-83
664-920-342

Poszukuję

domu z ogrodem w
Głownie, tel. kom. 602‑323‑966.

Młode,

bezdzietne małżeństwo
wynajmie mieszkanie, tel. kom.
696‑414‑908 po 14.

zamiana
Zamienię

dom parterowy 120mkw
w Głownie z działką 700 mkw i
garażem na M3, I piętro z balkonem,
tel. (42) 719‑29‑58.
Do
 wynajęcia hala z wiatą o
powierzchni 500 mkw., na działce 4500
mkw., w Łowiczu, tel. kom. 600‑824‑451.

Topole,

tel. kom. 506‑202‑161.
Kupię

stare drzwi, tel. (24) 285-82-05,
tel. kom. 697‑933‑208.

sprzedaż różne

Sprzedam

wózek widłowy i Ostrówek,
tel. kom. 692‑824‑327.
Sprzedam

topole, tel. kom.
601‑991‑325.
Piec

c.o. 30 kW, tel. kom.
692‑481‑645.

Sprzedam

agrowłókninę, tel. kom.
693‑177‑813.

Sprzedam

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

Sprzedam

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

Rury

z demontażu, tel. kom.
514‑924‑815.

Mleko

kozie, tel. (46) 838‑15‑04.
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.
Sprzedam

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

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

Sadowniczy

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

kominkowe, tel. kom.
785‑333‑971.
Sprzedam

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

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

stalowa, tel. kom. 669‑034‑201.
Topolę

na pniu sprzedam,
tel. (46) 838‑47‑78.

Namiot

foliowy, tel. kom.
507‑046‑414.

Rębak

do gałęzi, tel. kom.
600‑541‑185.

Węgiel

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

Materac

przeciwodleżynowy, tel.
kom. 697‑957‑992.

Rękawiczki

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

Betoniarki,

części, remonty, tel.
kom. 603‑072‑751.

Zbiornik

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

Zaginarka

do blachy, tel. kom.
663‑319‑196.

kupno różne

Dłużyca- części,

tel. kom.
605‑142‑474.

Drewno

kominkowe i opałowe, tel.
kom. 605‑769‑985.

Skupujemy

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

Piec

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

Wyprzedaż

rolet okiennych!, tel.
kom. 602‑370‑470.

Przyjmę

ziemię, tel. kom. 607‑890‑145.

Sofa

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

Likwidacja

sklepu mięsnego
sprzedam całe wyposażenie, tel. kom.
663‑235‑107.

Wynajmę

lokal o powierzchni ok. 50
mkw., przy ul. Armii Krajowej 14A, przed
Poznańską. Sprzedam lady chłodnicze,
wagi uchylne, tel. kom. 600‑822‑294.
Zamienię

mieszkanie 48 mkw., os.
Bratkowice, parter na większe, os.
Bratkowice, parter, I lub II piętro, tel.
kom. 668-501‑944 po 14.00.

Kupię

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

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

Regały

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

Sprzedam

opryskiwacz, tel. kom.
694‑543‑780.

Kupie

betoniarkę, tel. kom.
692‑282‑949.

Meble

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

Kupię

rozruszniki, alternatory, silniki
elektryczne, uszkodzone, tel. kom.
600‑317‑640.

Wyposażenie

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

Kupię

spawarkę wirową, tel. kom.
796‑222‑310.

Pług

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

Wózek

dziecięcy głęboki, nosidełko
gratis, tel. kom. 660‑470‑372.

Lady

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

Wełniak

Łowicki, damski,
Zielkowice Drugie 104.

Sofa

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

Sprzedam

piec c.o. 25kW, tel. kom.
668‑374‑464.

WC

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

Sprzedam

drewno opałowe, sosna,
tel. kom. 783‑332‑856.

Sprzedam

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

Sprzedam

łóżko piętrowe, dywany,
zamrażarkę, dojarkę, wypoczynki,
RTV i inne, tel. (46) 838‑56‑09.

Przyjmę

ziemię, gruz, tel. kom.
602‑681‑062.
Kupię

używany opryskiwacz
sadowniczy, tel. kom. 609‑384‑502.
Kupię

perkusję, tel. kom. 602‑170‑154.
Style

do Rolanda E-86 kupię,
tel. (46) 837‑15‑61 po 20.00.
Kupię

gruz, ziemię lub piasek, tel.
kom. 787‑527‑060.
Kupię

sekatory pneumatyczne wraz z
całym osprzętem, tel. kom. 660‑711‑908.

Meble

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

Paletopojemniki

1000l, tel. kom.
697‑677‑530.
Segment

młodzieżowy, tel. kom.
693‑253‑063.
Piec

c.o. 15 kW, tel. (46) 838‑92‑31.

Sprzedam

bramę używaną, tel.
kom. 603‑975‑411.
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Sprzedam

pustaki kramzytowe 12, tel.
kom. 603‑591‑544.
Wózek

widłowy Mitshubishi benzyna,
gaz, stan bdb, tel. kom. 696‑135‑962.
Brykiet

bukowy, tel. kom. 501‑936‑675.
Sprzedam

krzesełko do karmienia,
matę edukacyjną i nawilżacz powietrza,
tel. kom. 509‑934‑642.
Krajzega,

stan bdb, tel. kom.
696‑415‑829.
Szafa,

komódka rustykalna,
maszyna Łucznik walizkowa, tel. kom.
694‑192‑007.

Sprzedam

wypoczynek 3+2+1,
rozkładany, na sprężynach, tel. kom.
668‑975‑000.

praca

Drewno

kominkowe, tel. kom.
665‑243‑231.

dam pracę

Sprzedam

tokarkę TUD 50/500,
wiertarkę stołową WS-15, tel. kom.
608‑241‑841.

Zwrot

podatku z pracy, rodzinne,
Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia,
Dania, Norwegia, Belgia, Europa,
tel. (71) 385‑20‑18.

Sprzedam

tunel foliowy 30/7,
tel. (46) 838‑61‑51.

Zatrudnię

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

Sprzedam

piłę Stihl i obornik
lub zamienię na zboże, tel. kom.
607‑889‑255.

Przyjmę

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

Kuchnia,

lodówka, tel. kom.
723‑891‑513.

Sprzedam

suknię ślubną, białą,
z trenem, roz. 46/48, tel. kom.
723‑528‑078.

Syntezator

Korg 01/W, tel. kom.
661‑488‑439.

Sprzedam

wózek inwalidzki, tel.
kom. 605‑896‑130.

Kocioł

na Eko-groszek 25kW używany,
tel. kom. 602‑587‑341.

Budy

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

Dąb

ścięty, tel. kom. 888‑822‑173.

Siatka,

słupki ogrodzeniowe,
konstrukcje, hale, wiaty, tel. kom.
660‑789‑719.

Generator

prądotwórczy, nowy, moc:
2 kW (maksymalnie 2,4 kW), 230V, tel.
kom. 787‑584‑004.
Sprzedam

meble sypialniane „Bodzio”
w bardzo dobrym stanie (łóżko, szafa,
toaletka, 2 małe szafki), tel. kom.
501‑609‑517.
Sprzedam

śrutownik walcowy młyński,
pług grudziądzki 4-skibowy, tel. kom.
605‑139‑221.
Oddam

za darmo elektryczną
maszynę do szycia, tel. (46) 837‑50‑44
po 16:00.
Okna

PCV używane i nowe,
gospodarcze, różne. Drzwi sklepowe,
przeszklone, metalowe, duży wybór,
niskie ceny, raty; Piątek, tel. kom.
602‑617‑895.
Koparka

budowlana Białoruś lub
-Jumz; w całości lub na części, tel. kom.
602‑617‑895.
Atlas

do ćwiczeń wielofunkcyjny, tel.
kom. 608‑263‑951.
Wełniak

łowicki, tel. (46) 838‑16‑66.
Pianina,

fortepiany, tel. kom.
604‑443‑118.

Materac

antyodleżynowy, zmiennociśnieniowy, na gwarancji, tel. kom.
691‑730‑155.
Sprzedam

akwarium narożne
380L z szafką i wyposażeniem, tel.
kom. 782‑714‑381.
Sprzedam

profesjonalny sprzęt
car-audio, tel. kom. 782‑714‑381.
Cegła

pełna, tel. kom.
506‑202‑161.

Zatrudnię

szwaczki - dzianina, tel.
kom. 603‑610‑884.
Płacę

50 zł/m-c: opieka kotem, tel.
kom. 606‑377‑448.
Zatrudnię

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

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

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

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

operatora koparki,
koparko-ładowarki, walca, tel. kom.
609‑111‑509.
Firma

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

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

Drewno

opałowe; najtaniej, tel.
kom. 512‑694‑692.

Zatrudnię

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

Pilnie

sprzedam dwa fotele
kosmetyczne Wapozon, stolik pod
aparaty, stolik do maniciure, taboret
obrotowy, segment meblowy,
krzesła, tel. kom. 721‑109‑032.

Zatrudnię

szwaczki, tkanina,
Głowno, tel. kom. 509‑571‑801.

Silnik

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

Avon -konsultantki,

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

Sprzedam

wersalkę, telewizor
Samsung 21”, lodówkę, 2 stoliki RTV,
kredens, stół, część regału koloru
jasnego, tel. kom. 512‑278‑721.

Zatrudnię

kierowcę kat. C+E,
wysokie zarobki, tel. kom.
502‑605‑719.

Przyjmę

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

Pojemniki

do mięsa, wędlin,
drobiu, schabu 30, 15, 10, tel. kom.
605‑884‑584.

Zatrudnimy

mężczyznę do 35 lat,
wymagania podstawowa znajomość
obsługi komputera, prawo jazdy kat.
B. Oferty ze zdjęciem, CV kierować na
rekrutacja@studiomovie.pl.

Skrzynki

plastikowe nowe, polskie, 15
kg, tel. kom. 500‑385‑907.

Nóż

krawiecki, taśmowy, pionowy,
stębnówka Textima i dwuigłówka
Textima, beczka ocynk na płozach,
poj. 2000l, tel. kom. 693‑833‑090.

Zespół

szuka wokalisty, tel. kom.
603‑560‑607.

Skrzynki

uniwersalne mało używane,
tel. kom. 694‑122‑716.

Spawarka

Esab C-170, tel. kom.
530‑079‑377.

Krzesła,

tel. (46) 837‑55‑87.

Suknia

ślubna, kolor ecru, roz. 3840, tanio, tel. kom. 691‑243‑248.

Trzyletnie

meble do salonu:
kanapa, 2 pufy, ławostół, komoda,
stolik RTV i żyrandol. Cena 2100zł,
tel. kom. 516‑061‑816.

Sprzedam

przyczepkę, tel. kom.
721‑706‑140.
Sprzedam

wózek dla bliźniaków, tel.
kom. 606‑634‑729.
Duży

narożnik, tel. kom. 608‑696‑275.

REKLAMA

Sprzedam

tapczany
jednoosobowe, tel. kom.
663‑145‑177.
Sprzedam

drewno opałowe, tel.
kom. 663‑145‑177.

Dynamicznie

rozwijająca się firma
zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenie,
możliwość rozwoju, również dla
studentów, tel. kom. 515‑236‑056.
PKO

BP BANKOWY PTE SA
zatrudni osoby do pracy z klientem,
bezpłatne szkolenie, także dla
studentów, tel. kom. 515‑236‑056.
Zatrudnię

pracowników fizycznych i
operatora z prawem jazdy C, tel. kom.
606‑939‑170.
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inne

w Głownie zatrudni szwaczki,
Zakład

overlock, stębnówka, dwuigłówka, z
możliwością zakwaterowania i dowozu
do pracy, tel. kom. 602‑241‑867.

Poszukuję

uczciwej, pogodnej osoby
do opieki nad dwójką dzieci, najlepiej z
terenu łowicza, praca 5 dni w tygodniu,
tel. kom. 506‑000‑285.

Firma

produkująca skarpetki zatrudni
dziewiarza na maszyny komputerowe i
dwucylindrowe, tel. kom. 668-479-265
poniedziałek-piątek 8:00‑15:00.

Zatrudnię

mężczyzn (do lat 40-stu),
do pracy przy wymianie podkładów
kolejowych (praca na wyjazdach), tel.
kom. 692‑018‑934.

Imprezy

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

Renomowana

sieć fryzjerska Trendy
zatrudni fryzjerów w Łowiczu, daje
możliwość bezpłatnego podnoszenia
kwalifikacji, atrakcyjne wynagrodzenia,
tel. kom. 501-664-554 692‑453‑094.

Zatrudnię

solidnego pracownika
stacji CPN, Sierakowice Prawe, tel. kom.
664‑183‑326.

Masaż

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

Zatrudnię

kierowców C+E na kraj, tel.
kom. 601‑807‑123.
kierowcę na zestaw - 
Zatrudnię

chłodnia, tel. kom. 513‑019‑005.
Zatrudnię

elektromechanika
samochodów ciężarowych na 1/2 etatu,
tel. kom. 608‑059‑817.
Zatrudnię

mechanika samochodów
ciężarowych, z doświadczeniem, tel.
kom. 608‑059‑817.
Avon,

możliwość zarobku i awansu,
tel. kom. 609‑251‑040.
Aktywnego

sprzedawcę - obsługa
komputera, prawo jazdy kat. B,
budowlanka, tel. kom. 668‑422‑789.
Poszukuję

osoby do opieki nad
dzieckiem i do prowadzenia domu.
Praca w Warszawie, możliwość
zamieszkania. Bardzo dobre
wynagrodzenie. Poszukuje osoby
odpowiedzialnej w wieku 20-45 lat, tel.
kom. 510‑633‑640.
Zatrudnię

kierowcę C+E, kraj, tel. kom.
513‑108‑890.
stażystę/stażystkę w
Przyjmę

charakterze kelnera/kelnerki do
restauracji, tel. kom. 507-159-811 w
godz. 12.00‑21.00.
Zatrudnię:

obsługa klienta,
wystawianie faktur, tworzenie ofert,
odpisywanie na maile, praca w
magazynie. CV +foto: 
praca@odziez-robocza.com.
Przyjmę

do pracy przy instalacjach
antenowych, tel. kom. 723‑588‑521.
Zatrudnię

mechanika do maszyn
skarpetkowych, tel. kom. 668‑479‑265.
Pilnie

zatrudnię szwaczki, Brzeziny,
możliwość transportu, tel. kom.
798‑601‑944.
Poszukuję

opiekunki do dziecka,
Głowno, tel. kom. 609‑310‑923.
Zatrudnię

szwaczki na dwuigłówkę
łańcuszkową, Głowno, tel. kom. 608496-344; (42)710‑73‑31.
Zatrudnię

szwaczki na szwalnię
oraz chałupniczki, tel. (42) 719-3063, tel. kom. 604‑475‑553.
Szwaczki

do szycia bielizny zatrudnię.
Praca na 1 zmianę. Łódź, refundacja
przejazdów, tel. kom. 502‑603‑447.

młodą, dyspozycyjną,
Zatrudnię

ze znajomością obsługi komputera,
w charakterze sprzedawcy w sklepie
spożywczym w Łowiczu przy ul. 11-ego
Listopada 14. Proszę o CV.
Zatrudnię

z własnym samochodem do
rozwozu jedzenia. Kontakt Krakowska
11.

Salon

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

Catering

z obsługą, wszelkie imprezy,
ciasta domowego wypieku, tel. kom.
696-387-915; 691‑937‑227.

usługi wideo

kierowcę kat. C+E, kraj,
Zatrudnię

Łowicz, tel. kom. 601‑385‑525.

Cyfrowe

wideofilmowanie,
fotografowanie, HD, Blue-ray,
obróbka komputerowa, tel. 46/83794-85, tel. kom. 608‑484‑079.

Agencja

Ochrony zatrudni: emerytów,
rencistów, uczniów; Stryków-Bielawy, tel.
kom. 605-998-279; 667‑998‑392.

Wideofilmowanie

cyfrowe, obróbka
komputerowa, Blue-ray- tanio, tel. kom.
606‑852‑557.

Zatrudnię

spedytora w transporcie
międzynarodowym, z doświadczeniem,
mile widziany język obcy, angielski lub
niemiecki, tel. kom. 600‑203‑111.

Foto-Video

www.studionadachu.
pl, tel. kom. 604‑101‑516.

Zatrudnię

mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 604‑237‑423.
Firma

SOX poszukuje osoby do
pracy na stanowisku sitodrukarz
(druk bezpośredni, transfer), tel. kom.
697‑808‑109.
Pizzeria

w Łowiczu zatrudni kelnerkę,
tel. kom. 797‑270‑899.

szukam pracy
Przeszyję

chałupniczo - tkanina, tel.
kom. 889‑264‑977.
Podejmę

każdą pracę chałupniczą,
tel. kom. 517‑259‑480.
Przyjmę

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

dyspozycyjny, prawo jazdy
kat. B, C poszukuje pracy, tel. kom.
793‑914‑123.
ambitna, dyspozycyjna,
Młoda,

wykształcenie średnie, podejmie każdą
pracę, oprócz towarzyskich, tel. kom.
723‑529‑468.
murarza z doświadczeniem,
Przyjmę

tel. kom. 691‑736‑552.

Studio

Wideo „Kadr”, tel. kom.
607‑916‑001.
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) 837-52-03, tel. kom.
606‑447‑777.
Studio

Master -obsługa filmowa
imprez okolicznościowych (wesela,
śluby itp.), doświadczenie, tel. kom.
606‑506‑609.
Fotografowanie;

śluby, plenery
www.fotoslomski.pl, tel. kom.
606‑630‑448.
Wesela:

profesjonalnie, tanio, tel. kom.
606‑312‑048.
Fotografia

ślubna, www.fotograff.
com.pl, tel. kom. 606‑295‑590.

Mechanik

samochodów ciężarowych
szuka pracy, umiejętność spawania, tel.
kom. 665‑455‑810.

Videofilmowanie

Full HD, Blu-Ray,
zdjęcia gratis, tel. kom. 502‑163‑788.

Młoda,

dyspozycyjna poszukuje pracy,
tel. kom. 794‑000‑320.

Fotoreportaże

ślubne, www.
fotoimprezy.eu, tel. kom. 698‑129‑195.

Magister

inżynier biotechnolog
Politechniki Łodźkiej poszukuje pracy
na stanowisku laboranta, technologa,
inżyniera. Oferty proszę kierować na
adres werynus@gmail.com, tel. kom.
603‑952‑635.

Wideofilmowanie,

fotografia, tel. kom.
600‑447‑843.
Profesjonalna

fotografia ślubna,
www.macromagic.pl, tel. kom.
608‑372‑976.
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Fotografia

ślubna, tel. kom.
604‑330‑036.
Fotoreportaż

ślubny: wolne terminy
2011, www.mk-fotografiaslubna.
blogspot.com, tel. kom.
663‑561‑243.

remontowobudowlane

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.
Murowanie,

tynkowanie tradycyjnie,
tynki agregatem gipsowym, faktury vat,
tel. kom. 692‑382‑852.
Usługi

remontopwobudowlane+układanie kostki, tel. kom.
667‑189‑382.

usługi
Układanie

kostki brukowej,
prace ogólnobudowlane, tel. kom.
508‑286‑519.
Tynki

wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 516‑131‑973.

Gipsy,

malowanie, wykończenia
wnętrz, tel. kom. 728‑133‑118.
Malowanie,

tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. (46) 837-32-41 po
20:00, tel. kom. 608‑685‑867.
Tynki,

tel. kom. 503‑077‑863.

Wylewki

agregatem mech.
zacierane, tel. kom. 518‑910‑336.

Gładzie

bezpyłowe, wykończenia
wnętrz, tynk japoński, tel. kom.
607‑721‑933.

Brukarstwo,

tel. kom.
606‑774‑310.

Projektowanie

budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (46) 837-78-38, tel. kom.
502‑086‑592.

Tynkowanie,

murarstwo, tel. kom.
668‑489‑577.
glazurnictwo, www.
Brukarstwo,

wietesbruk.pl, tel. kom. 785‑296‑194.
Usługi

koparko-ładowarką, tel.
kom. 665‑525‑555.

Remonty-wykończenia,

niedrogo oraz
kosztorysy budowlano-instalacyjne, tel.
kom. 531‑867‑052.

Gładź,

płyta K/G, malowanie,
panele ścienne, podłogowe, glazura,
terakota, tel. kom. 516‑131‑973.

Malowanie,

gipsowanie, tel. kom.
886‑805‑757.

Dachy,

pokrycia dachowe,
konstrukcje, obróbki, tel. kom.
609‑846‑316.

terakota, gładzie,
Glazura,

malowanie, zabudowy k/g, panele,
parkiety, docieplenia, kominki, tel. kom.
604‑166‑988.

Docieplenia

poddaszy, montaż
płyt gipsowo-kartonowych, tel. kom.
609‑846‑316.

układanie parkietu, tel.
Cyklinowanie,

kom. 668‑750‑437.

Glazurnictwo,

gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.

Glazura,

terakota, zabudowa k/g,
malowanie, gipsowanie, tel. kom. 
600-917-292; 507‑431‑463.

Stal

nierdzewna, poręcze,
balustrady, tel. kom. 665‑147‑488.

Docieplenia

budynków, niskie ceny,
tel. kom. 600-917-292; 507‑431‑463.

Docieplanie

budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele
podłogowe i ścienne, glazura,
terakota, tel. kom. 607‑343‑338.

Profesjonalne

układanie i
cyklinowanie parkietów (bezpyłowe),
tel. kom. 505‑072‑638.

Profesjonalne

wykończenia
wnętrz, tel. kom. 600‑265‑999.

Stawianie

budynków gospodarczych,
przeróbki, remonty, tel. kom.
785‑333‑971.

Profesjonalne

odśnieżanie
dachów, tel. kom. 600‑265‑999.

bramy, balustrady,
Ogrodzenia,

produkcja, montaż, tel. kom.
506‑771‑822.

Kanałowe

docieplanie budynków
granulatem styropianowym,
kondygnacja 800 zł, tel. kom.
602‑570‑424.

Budowa

domów, remonty,
wykończenia, tel. kom.
601‑662‑944.

Tynki

gipsowe agregatem - 
solidnie, tel. kom. 502‑370‑226.

Usługi

remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, docieplenia
budynków, tel. kom. 880‑542‑743.

Tynki

tradycyjne maszynowe,
gładkie, wylewki agregatem, super,
tel. kom. 514‑142‑855.

Dachy,

przeróbki, roboty murarskie,
tel. kom. 508‑213‑801.

Tynki

wszystkie rodzaje, wylewki,
solidnie, tel. kom. 501‑931‑961.

Dachy

kompleksowo, tel. kom.
790‑403‑988.

Cyklinowanie,

polerowanie,
układanie parkietu, tel. (46) 
837-42-55, tel. kom. 501‑249‑461.

i kompleksowe wykończanie
Remonty

wnętrz, tel. kom. 600‑744‑821.

Usługi

ogólno-budowlane od podstaw,
tel. kom. 691‑736‑552.

Okna,

rolety, żaluzje, moskitiery,
parapety, tel. kom. 607‑343‑357.

Malowanie,

panele, gwarancja, tel.
kom. 607‑349‑995.

Tynki

maszynowe agregatem
tynkarskim, tel. kom. 607‑343‑357.

Montaż

płyt kartonowo-gipsowych, tel.
kom. 607‑349‑995.

Tynki

maszynowe gipsowe 
i cementowo-wapienne, tel. kom.
505‑138‑185.

Remonty

łazienek, tel. kom.
0604‑199‑840.
Remonty

mieszkań, sufity
podwieszane, podbitki dachowe,
malowanie elewacji, docieplenie
budynków, tel. kom. 605‑119‑768.

Glazura,

terakota, wykańczanie
wnętrz, tel. kom. 508‑313‑799.
Dachy,

podbitki, tel. kom.
500‑076‑158.
Docieplenia,

tel. kom. 500‑076‑158.

Tynki,

remonty, docieplenia,
montaż okien i drzwi, tel. kom.
607‑343‑357.

Wykończenia

wnętrz, poddasza,
tel. kom. 500‑076‑158.

Z. profesjonalnie wykonuje
Piotr

usługi wykończenia wnętrz, tel. kom.
515‑305‑268.

WIĘŹBA

DACHOWA, POKRYCIA
DACHOWE, DOCIEPLANIE
BUDYNKÓW - KONKURENCYJNE
CENY, TEL. KOM. 507‑056‑578.

terakota, wykańczanie
Glazura,

wnętrz, tel. kom. 508‑313‑799.
Glazura,

terakota, malowanie,
panele, zabudowy gipsowokartonowe, 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. 
668-026-851; 796‑524‑777.
Malowanie

i inne, tel. kom.
602‑808‑507.
tel. kom.
Piaskowanie,

608‑372‑254.
Docieplenia

budynków, łazienki,
glazura, terakota, panele ścienne,
podłogowe, montaż stolarki okiennej,
gładzie, klinkier i montaż ogrodzeń, tel.
kom. 725‑277‑449.
Glazura,

terakota, panele,
malowanie, tel. kom. 607‑728‑362.
Kompleksowe

usługi remontowobudowlane, wolne terminy. Faktury
VAT, tel. kom. 602‑370‑470.
Docieplanie

budynków, remonty, tel.
kom. 728‑133‑118.
Remonty

kompleksowe, tel. kom.
698‑261‑843.
dachowe, konstrukcje
Więźby

drewniane, rzetelne wykonawstwo,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
503‑955‑975.

Usługi

w zakresie układania
paneli podłogowych, ściennych,
gipsowanie, malowanie, glazura,
terakota, tel. kom. 608‑410‑972.
Remonty

adaptacje, tel. kom.
607‑196‑356.
Remonty

profesjonalnie, tel. kom.
691‑774‑281.
Remonty

kompleksowo, tel.
kom. 600‑614‑490.
Remonty

www.conkretremonty.
pl, tel. kom. 785‑989‑913.
Docieplenia

budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota,
adaptacja poddaszy, kompleksowe
wykończenia wnętrz, faktury VAT, tel.
kom. 606‑737‑576.
Budowa

domów, tynkowanie, tel.
kom. 512‑335‑940.
Gipsowanie,

malowanie,
wykończenia wnętrz, tel. kom.
0606‑364‑518.
poddaszy, płyta g/k,
Zabudowa

malowanie, gipsowanie, tapeta,
sufity podwieszane -pułki i inne
nietypowe zabudowy, tel. kom.
518‑905‑611.
Glazura,

terakota, adaptacja
poddaszy, sufity, scianki, tynki
mozajkowe, kamień dekoracyjny,
gładź, malowanie, szafy, pawlacze,
schody. Wymiana okien i drzwi, tel.
kom. 605‑562‑651.

Ogrodzenia,

balustrady, bramy,
elementy kute. Łowicz, tel. kom.
782‑978‑931.

Sprzedam

nową bramę ozdobną
plus furtka. Zrobię na zamówienie
bramy, ogrodzenia, balustrady, tel.
kom. 796‑788‑221.

malowanie, płytki,
Gipsy,

zabudowa k/g, poddasza, tel. kom.
608‑372‑976.

Kompleksowe

wykończenia wnętrz
od A do Z, adaptacja poddaszy, tel.
kom. 602‑717‑207.

Układanie

kostki brukowej; tanio!,
tel. kom. 667‑837‑817.
Dachy

kompletne, nowe i stare,
wykonam solidnie i tanio, tel. kom.
0725‑919‑624.

Malowanie,

gipsowanie, płyta
k/g, panele podłogowe, glazura,
terakota, tel. kom. 790-329-790,
662‑736‑801.

usługi
instalacyjne

Balustardy,

stal nierdzewna, inne
konstrukcje, tel. kom. 504‑959‑338.

Instalacje

elektryczne: nowe,
przeróbki, tel. kom. 696‑081‑582.

Usługi

wykończeniowe,
malowanie, gładź, montaż płyt
g/k, sufity podwieszane, glazura,
terakota, panele, adaptacja
poddaszy, tel. kom. 693‑138‑503.

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.

Adaptacja

poddaszy,
podwieszane sufity, płyty G/K,
wykończenia wnętrz budynków, tel.
kom. 508‑283‑019.
Murowanie,

tynkowanie,
wykończenia wnętrz, glazura,
terakota, docieplenia, tel. kom.
504‑019‑557.
Docieplenia,

elewacje,
kompleksowe wykończenia wnętrz,
tynki maszynowe, wylewki, budowy
domów, tel. kom. 514‑723‑688.
Wylewki

maszynowe, tel. kom.
605‑443‑826.
Gładzie

gipsowe 13 zł/mkw.,
malowanie, tel. kom. 796‑689‑987.
Adaptacja

poddaszy, płyty k/g, tel.
kom. 796‑689‑987.
Ocieplanie

styropianem,
elewacje,od zaraz, solidnie, tanio, tel.
kom. 789‑349‑228.
Malowanie,

gipsowanie, panele
podłogowe, od zaraz, tel. kom.
789‑349‑228.
Cyklinowanie,

olejowanie,
sprzedaż parkietów i schodów,
montaż, faktury VAT, tel. (46) 830-2254, tel. kom. 502‑321‑194.
Posadzki

maszynowe, tel. kom.
697‑607‑801.
Firma

remontowo-budowlana
oferuje usługi budowlane,
wykonujemy: przeróbki elektryczne 
i hydrauliczne, instalacje wodnokanalizacyjne, gładź gipsową,
malowanie, kompleksowo łazienki,
kuchnie itp. glazura, terakota, gres,
k/g, sufity podwieszane, tel. kom.
606‑633‑490.
Krycie

dachów od A do Z, tel.
kom. 880‑689‑422.
Krycie

dachów od A do Z, tel.
kom. 603‑129‑375.
Domofony:

tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.

Hydraulika,

tel. kom. 608‑263‑951.
Instalacje,

usługi elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364;.
hydrauliczne, tel. kom.
Usługi

508‑862‑015.
Vertal -żaluzje

poziome, pionowe.
Rolety materiałowe i antywłamaniowe.
Siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602-736-692;
512‑342‑751.
hydrauliczne, pełny zakres,
Usługi

tanio, solidnie. Spróbuj przekonasz się
sam!, tel. kom. 500‑308‑858.
Usługi

hydrauliczne, pełen zakres,
szybko, tanio, tel. kom. 693‑441‑034.
Instalacje

elektryczne, tel. kom.
607‑079‑386.
hydrauliczne: instalacje wodnoUsługi

kanalizacyjne; centralnego ogrzewania,
montaż kotłów, tel. kom. 504‑324‑929.
Hydraulika,

tel. kom. 602‑832‑738.
Hydraulika,

Głowno, tel. kom.
795‑516‑224.
hydrauliczne,
Usługi

tel. (46) 837‑50‑43.
Montaż

anten satelitarnych,
ustawianie przy pomocy
profesjonalnego miernika, tel. kom.
609‑700‑765.
hydrauliczne, pełen zakres
Usługi

wodno-kanalizacyjny, C.O., tel. kom.
783‑811‑203.
alarmowe,
Instalacje

bezprzewodowe, tel. kom. 601‑207‑689.
Instalacje

i centralki telefoniczne,
domofony, bramofony, videofony.
Montaż, naprawy, konserwacja, tel.
kom. 601‑207‑689.
Profesjonalne

instalacje sygnalizacji
włamania, pożaru, kontroli dostępu,
nadzoru wizyjnego (monitoring), tel.
kom. 601‑207‑689.

sprzedaż

usługi inne

Glazura,

terakota, tel. kom.
602‑717‑207.

Kotły

C.O.,artykuły hydrauliczne,
montaż, 8% VAT, tel. kom. 504‑324‑929.

Przeprowadzki,

transport, FVAT, tel.
kom. 695‑885‑953.

bezpyłowe nowymi
Cyklinowanie

maszynami 220V, układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 697‑892‑966.

Sprzedam

75 mkw., Dąbrowskiego,
blok 16, parter, cegła, tel. kom.
502‑375‑482.

Masz

problem z komputerem:
zadzwoń. Fachowo. Szybko. Tanio!, tel.
kom. 504‑070‑837.
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Meble

kuchenne, szafy.
Projekt, pomiar, montaż, tel. kom.
660‑424‑578.
okolicznościowe sal
Dekoracje

weselnych i kościołów, tel. kom. 
697-952-091, 601‑353‑657.
Zabytkowym

autem do ślubu.
Zdjęcia www.slubauto.pl, tel. kom.
604‑131‑581.
muzyczny-wesela, tel. kom.
Zespół

601-854-670 607‑992‑169.
Wynajem

samochodu Hyundai
Tocsun śluby i inne imprezy, tel. kom.
600‑447‑843.
Regulacja

i konserwacja okien - 
montaż, tel. kom. 501-930-953
Śluby:

czarne Audi Q7; www.slubyq7.
republika.pl, tel. kom. 790‑699‑445.
Odnawianie

wanien, tel. kom.
600‑979‑826.
Śluby,

inne imprezy okolicznościowe,
Chrysler C300, tel. kom. 607‑328‑028.
Przeprowadzki.

Transport. Najtaniej!,
tel. kom. 500‑812‑312.
Zespół

muzyczny, tel. kom.
693‑543‑604.
pod wymiar: kuchenne,
Meble

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.
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.
Usługi

transportowe Renault Master,
tel. kom. 880‑964‑952.
Dekoracja

sal weselnych i kościołów,
tel. (46) 837-95-67, tel. kom. 512‑250‑166.
Zespół,

wesela, tel. kom. 606‑632‑267.
Klucze,

zamki i inne usługi, Głowno
Plac Wolności 17, tel. kom. 606‑319‑335.
Kominki,

budowa, montaż, serwis,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837-84-92,
tel. kom. 602‑282‑415.
Komputery,

naprawa, serwis,
składanie, tel. kom. 728‑666‑780.
Śluby:

BMW5, Volvo XC90, tel. kom.
508‑909‑732.
Zespół

ANTRAKT bale, weselawieloletnie doświadczenie, tel. kom.
697‑470‑575.
Usługi

kucharskie, katering, obsługa,
tel. kom. 725‑710‑246.
Dekoracje

sal weselnych, tanio 
i pięknie, tel. kom. 790‑827‑513.
Dekoracja

sal weselnych, tel. kom.
784-487-536, 513‑748‑813.
Przeprowadzki,

cały kraj, tel. kom.
605‑303‑836.
Muzyka

na małe imprezy
okolicznościowe, tel. kom. 607‑768‑477.
Zespół,

wesela, tel. kom. 696‑315‑910.
Naprawa

pralek automatycznych
i AGD, dojazd do klienta, tel. kom.
509‑428‑521.
Transport

do 1,5t, przeprowadzki,
nawiążę stałą współpracę, faktura VAT,
tel. kom. 602‑370‑470.

Usługi

krawieckie, ul. Legionów 26,
tel. kom. 501‑649‑072.
Walenty

Buniewicz masaż leczniczy,
terapia manualna, tel. (46) 830-20-84,
tel. kom. 794‑431‑775.
Zespół

muzyczny, tel. kom. 0726170-591, 0601‑574‑548.
Pranie

dywanów, wykładzin, tapicerki
meblowej, samochodowej, tanio, tel.
kom. 698‑305‑917.

komputeropisanie
Komputeropisanie,

szybko, tanio, tel.
kom. 791‑062‑292.

nauka

rolnicze – kupno

Kupię

kombajn Anna w stanie bdb,
tel. (24) 260‑77‑82.

Sprzedam

pszenicę, żyto,
tel. (46) 838‑78‑46.

płody rolne

Kupię

Zetora 3320 lub 5320, tel. kom.
517‑824‑586.

Słoma

żytnia w belach okrągłych
i sianokiszonka w belach, tel. kom.
721‑021‑177.

Kupię

pszenżyto, jęczmień, mieszankę
zbożową bez owsa. Przy dużych
ilościach własny transport, tel. kom.
692‑292‑969.

Kupię

C-328, C-330, C-360, C-4011,
T-25 Władimirec, stan obojętny, tel. kom.
880‑353‑819.
Kabina

C-360, tel. kom. 512‑544‑156.

Cięcie

płyt i oklejanie PCV, tel. kom.
500‑112‑216.

Chemia,

tel. kom. 508‑186‑335.

Kupię

pszenżyto, jęczmień,
mieszankę z małą ilością owsa, tel. kom.
504‑561‑585.
Kupię

żyto, tel. kom. 883‑054‑611.

Koparka

Białoruś, odśnieżanie,
pieńki i inne. Gmina Dmosin, tel. kom.
785‑534‑988.

Biologia,

tel. kom. 665‑110‑977.
Matematyka,

tel. (46) 837‑53‑15.

Kupie

słomę i siano, tel. kom.
693‑729‑472.

Zespół

„Rytm”, 695-761-385, tel. kom.
661‑937‑393.

Język

angielski, nauczyciel,
egzaminator maturalny, tel. kom.
662‑611‑189.

Kupię

pszenżyto, każdą ilość, tel. kom.
695-102-426, 603‑573‑567.

Zespół

muzyczny, tel. kom. 
721-502-525, 667‑257‑460.

Prezentacje

maturalne, solidnie,
niedrogo, tel. kom. 509‑766‑108.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
605‑370‑062.

inne

Naprawa

telewizorów,
tel. (46) 837‑56‑20.

Matematyka,

tel. kom. 606‑655‑691.

Skup

żyta, wymiana na otręby, tel.
kom. 501‑713‑862.

Kupię

opony rolnicze 13,6/24 lub
360/70/24, tel. kom. 668‑355‑034.

Zespół

muzyczny, wieloletnie
doświadczenie, tel. kom. 606‑908‑346.
Usługi

projektowo - kosztorysowe,
nadzory, tel. kom. 509-299-685;
509‑299‑676.
muzyczny umili każdą imprezę,
Duet

tel. kom. 609‑054‑760.
Zespół

Active, wokalistka, wesela,
bale, imprezy taneczne, tel. kom.
661‑488‑439.
Potrzebujesz

pomocy przy
komputerze? Dzwoń, tel. 693‑025‑899.
Profesjonalne

ścinanie drzew wysięgnik, tel. kom. 888‑312‑392.
Profesjonalne

ścinanie drzew wysięgnik, tel. kom. 888‑312‑392.
Wypieki

domowe, tel. kom. 
696-387-915; 691‑937‑227.
Śluby

-Chrysler 300C Hemi nowy
model, dekoracja gratis, tel. kom.
728‑348‑420.
Uczeszę

na studniówkę oraz
tipsy i makijaż na telefon, tel. kom.
664‑712‑504.
Ścinanie

drzew, tel. kom. 792‑027‑388.
Kapela,

tel. kom. 692‑101‑989.
Dekoracja

sal weselnych, tanio,
szybko, kompleksowo, tel. kom.
501‑030‑086.
Dekoracje

wnętrz, tel. kom.
693‑543‑657.
Transit, blaszak, ład. 1,6t,
Ford

podejmę współpracę, faktura VAT, tel.
kom. 502‑665‑492.
Naprawa

sprzętu AGD, tel. kom.
691‑961‑244.
kwasówki, tel. kom.
Spawanie,

530‑079‑377.
Toczenie,

ślusarstwo, spawanie, tel.
kom. 698‑052‑917.
Usługi

muzyczne zespołu „Matrix”
wesela, zabawy, przyjęcia, ewenty dobre
terminy, profesjonalny sprzęt, atrakcyjne
ceny, zapraszamy, tel. kom. 511‑303‑576.

matrymonialne
Poznam

szczupłą panią po 40-stce,
bez zobowiązań, tel. kom. 606‑319‑335.
Samotny,

wysoki, szczupły, po 50,
bez nałogów, z dużym temperamentem,
praca, własne M + S szuka Pani do
stałego związku, wiek bez znaczenia,
tylko SMS, tel. kom. 696‑657‑217.

Matematyka,

tel. (46) 837‑85‑96.

Matematyka,

fizyka, tel. kom.
886‑315‑034.
Język

niemiecki -korepetycje, tanio, tel.
kom. 668‑963‑922.
Polski

- przygotowanie do matury,
korepetycje, prezentacje maturalne.
Fachowo, 603‑246‑033.

Kupię

jęczmień, pszenicę,
pszenżyto, tel. (46) 838-47-78, tel. kom.
601‑662‑905.
Kupię

zboże paszowe od 1 do
25 ton, transport, gotówka, tel. kom.
668‑478‑617.
Kupię

zboże, tel. kom. 667‑566‑276.

Korepetycje

matematyka, tel. kom.
723‑606‑706.
Angielski

- korepetycje, tel. kom.
604‑461‑803.
Korepetycje

-język niemiecki, tanio, tel.
kom. 691‑270‑734.
Matematyka:

gimnazjum, średnie,
wyższe; przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.

Kupię

każde zboże. Ilość min 23t.
Zapewniam transport, płacę przed
załadunkiem, tel. kom. 509‑942‑079.

Statystyka - zadania,

analizy i prace
zaliczeniowe, tel. kom. 691‑961‑143.
Język

polski-korepetycje, prace
zaliczeniowe, prezentacje maturalne, tel.
kom. 601‑265‑225.
Korepetycje:

język niemiecki z
dojazdem, tel. kom. 693‑705‑617.
Zgubiono

legitymację studencką
UŁ na nazwisko Marta Wilk, tel. kom.
693‑241‑056.
Język

niemiecki korepetycje, tel. kom.
508‑186‑351.
Angielski,

studentka, tanio, tel. kom.
510-208‑317, Głowno.
Prezentacje

maturalne, wypracowania,
prace zaliczeniowe, tel. kom.
785‑909‑653.
Angielski,

wszystkie poziomy, tel. kom.
606‑295‑590.
Kanadyjczyk

polskiego pochodzenia,
nauka języka angielskiego i
francuskiego, wszystkie poziomy.
Tłumaczenia, tel. kom. 784‑898‑250.
„Native

speaker” daje korepetycje 
z angielskiego i francuskiego dla
uczniów szkół podstawowych i średnich,
tel. kom. 784‑898‑250.
Intensywny

kurs angielskiego 
i francuskiego dla wyjezdzających za
granicę prowadzi „native speaker”, tel.
kom. 784‑898‑250.
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Annę

i cyklopa, tel. kom. 
508‑364‑849.
Kopaczkę

ciągnikową, tel. kom.
789‑454‑456.

rolnicze - 
sprzedaż

Kupię

żyto, pszenżyto oraz inne.
Dobrej i złej jakości, duże i małe ilości,
tel. kom. 669‑886‑188.

hodowlane
Skup

macior, knurów. 
Wysokie ceny, tel. kom.
603‑711‑760.
Kupię

bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.
Skup

bydła rzeźnego, hodowlanego,
pourazowego; maciory, knury, cielęta,
tel. kom. 502‑460‑724.
Kupię

knurka 50-80 kg, tel. kom.
888‑822‑173.
Kupię

byczki do 300 kg, Skowroda
Południowa, tel. kom. 667-257-268
603‑610‑717.
Prosięta,

warchlaki kupię, tel. kom.
886‑741‑029.

maszyny
Wał

tnący do orkana, tel. kom. 
507-205-343, 695‑917‑280.
Kupię

ciągnik, tel. kom. 692‑387‑028.
Kupię

podwójny wał do agregatu,
szerokość 1,80m, tel. (46) 838‑43‑86
po 16.00.
Warfama-543,

tel. kom. 668‑162‑199.

Owies

i lej do nawozu, tel. kom.
600‑696‑318.
Pszenica

5t, tel. (46) 839‑13‑27 po
20.00.
Siano

w kostkach, tel. kom.
601‑181‑642.
Pszenżyto

i pszenicę sprzedam, tel.
kom. 606‑901‑931.
Irga

ziemniaki drobne, 3,5 do 5 cm, 
I rok po odnowie, tel. kom. 606‑901‑931.
Sprzedam

siano w kostkach, tel. kom.
604‑089‑021.
Pszenżyto,

owies, mieszanka,
tel. (46) 838‑44‑77.
Sprzedam

bób Bachus, tel. kom.
662‑095‑386.
Pszenżyto,

tel. kom. 609‑111‑254.

Siano

w kostkach, w balotach,
sianokiszonka w balotach. Łowicz, tel.
kom. 608‑659‑507.

Sprzedam

sianokiszonki 100 szt., tel.
kom. 664‑992‑011.

Ziemniaki,

tel. kom. 788‑306‑544.

Kukurydzę

sprzedam, tel. kom. 
606-294‑284 wieczorem.

Kupię

żyto każdą ilość, tel. kom.
601‑251‑529.

Sprzedam

baloty sianokiszonki, siano
w dużych belach, pszenżyto i żyto, tel.
kom. 605‑094‑174.

płody rolne

Kupię

każdą ilość zboża na
paszę, tel. (24) 277-92-40, tel. kom.
698‑535‑722.

Kupie

każde zboże, gryke, lubin min
23t, zapewniam swój transport oraz
100% przedpłaty, tel. kom. 501‑459‑374.

Matematyka:

tanio, tel. kom.
601‑303‑279.

Glebogryzarki,

talerzówki, inne, tel.
kom. 794‑113‑931.

Sprzedam

trawę do siewu kupkówkę,
Goleńsko, tel. kom. 661‑880‑458.

Kupię

burak czerwony, tel. kom.
608‑719‑223.

Angielski-korepetycje,

tel. kom.
698‑795‑113.

Kupię

każdy ciągnik i maszyny
rolnicze, tel. kom. 607‑809‑288.

Kupię

zboże paszowe, tel. kom.
603‑610‑717.

Kupię

ziemniaki jadalne, cebulę, tel.
kom. 696‑312‑242.

Prezentacje

maturalne, tel. kom.
793‑298‑987.
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Słoma

w kostkach, tel. kom.
606‑461‑989.
Sprzedam

słomę i łubin do siewu, tel.
kom. 693‑692‑539.
Pszenica

zimowa; siano w kostkach,
tel. kom. 508‑192‑016.

Sprzedam

pszenice, pietruszkę.
Świeryż, tel. kom. 504‑962‑113.
Sprzedam

mieszankę zbożową
bardzo dobrej jakości, tel. (24) 277-91-85
po 18.00, tel. kom. 603‑061‑866.
Sprzedam

żyto, mieszankę, tel. kom.
668‑407‑362.
Siano

w kostkach, tel. kom.
728‑468‑577.
Sprzedam

zboże: jęczmień, owies,
żyto, tel. (46) 874-76-69, tel. kom.
604‑634‑249.
Sprzedam

siano i sianokiszonkę 
w balotach, tel. kom. 880‑099‑514.

Zboża

jare, sadzeniaki ziemniaka,
trawy, kukurydzę oferuje: Firma
Nasienna „Granum” Sp.j. Łowicz, ul.
Katarzynów 46, tel. (46) 837‑23‑05.

Sprzedam

cebulę, tel. kom.
887‑606‑872.

Sadzeniaki

Vineta, tel. kom.
693‑552‑235.

Sprzedam

siano w kostkach. Popów
146 k/Łowicza, tel. kom. 602‑587‑434.

Ziemniaki,

piec c.o. nowy, tel. kom.
693‑574‑400.

Sprzedam

siano, tel. kom.
661‑220‑527.

Sprzedam

ziemniaki Irga, tel. kom.
669‑775‑344.

Siano,

tel. kom. 792‑615‑902.

Sianokiszonka;

siano w balotach, tel.
kom. 600‑730‑218.
Pszenżyto

z żytem, pszenica, tel. kom.
607‑584‑399.
Słoma

z mieszanki, tel. kom.
607‑168‑196.
Sprzedam

bób, kuchnie elektryczną,
nową, parnik elektryczny nowy, tel. kom.
604‑349‑007.
Sprzedam

zboże paszowe, jęczmień,
pszenżyto - duże ilości, tel. kom.
506‑173‑625.

Sprzedam

ziemniaki sadzeniaki Irga,
tel. kom. 725‑291‑393.
Kiszonkę

z kukurydzy, kiszonkę z
lucerki, tel. kom. 605‑278‑719.
Sprzedam

owies, tel. kom.
501‑632‑719.
Sprzedam

zboże, tel. kom.
603‑523‑912.
Sprzedam

żyto, pszenżyto, tel. kom.
696‑496‑955.
Sprzedam

owies, tel. kom.
508‑328‑397.

Sprzedam

sianokiszonkę w balotach,
Wygoda, tel. kom. 697‑689‑881.

Sprzedam

ziemniaki Irga, tel. kom.
515‑182‑587.

Sprzedam

ziemniaki Irga, sadzeniaki,
tel. (46) 861-65‑78 wieczorem.

Sprzedam

siano w kostkach, tel. kom.
602‑583‑481.

Sprzedam

pszenzyto, żyto i owies,
Zielkowice II 104.

Kapusta

pekińska, słoma, tel. kom.
510‑229‑551.

Zboże-mieszanka

zbożowa, duża
ilość, tel. kom. 504‑335‑941.

Mieszankę

zbożową i pszenżyto, tel.
kom. 887‑039‑970.

Owies,

sianokiszonka, kopaczka
elewatorowa, tel. kom. 510‑514‑012.

Siano

w kostkach i baloty, tel. kom.
505-025-511, Janów k/Ruszk.
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Sprzedam

pszenżyto, jęczmień, owies,
tel. (24) 277‑63‑81.

Sprzedam

mieszankę- jęczmień +
pszenica, tel. kom. 605‑554‑660.

Sprzedam

ziemniaki Irga, jadalne
i drobne, tel. kom. 606‑485‑033.

Ciągnik

Ursus 3512, 1995 rok, tel.
kom. 691-166‑943 po 17:00.

Fergusson-3060

z Turem, siewnik do
kukurydzy, tel. kom. 699‑920‑781.

Owies,

tel. kom. 666‑737‑054.

Sprzedam

kukurydzę, ziemniaki, tel.
kom. 660‑789‑719.

Jęczmień

i pszenżyto, tel. kom.
696‑425‑214.

MF
 255 z turem, C360 10.500 zł,
C330 11.500 zł, tel. kom. 667‑491‑487.

Basen

330l i dojarka bezprzewodowa,
tel. kom. 721‑021‑177.

Bum,

tel. kom. 696‑356‑496.

Pszenżyto,

mieszanka, owies siewny,
tel. kom. 692‑993‑249.

Śrutownik

walcowy, tel. kom.
509‑112‑148.

Sprzedam

ciągnik Escort-335, 2002
rok, tel. kom. 468‑131‑513.

Adapter

pionowy do rozrzutnika,
przyczepa do słomy duża, pług
5-skibowy Unia Grudziądz, 2004 rok, tel.
kom. 510‑420‑824.

hodowlane

Kombajn

Bolko Z-643 1995 rok,
dwukółka ciągnikowa, tel. kom.
608‑220‑222.

Sprzedam

ciągnik Fenat-310 z Turem,
1990 rok, 4x4, C-360 3P z Ture, Cyklop
i sadzarka do ziemniaków, tel. kom.
605‑094‑174.

Sprzedam

prasę John Deere-550,
Claas Arobal-44, siewkę do nawozu
Kuhn, hydrauliczną, tel. kom.
606‑641‑506.

Sprzedam

Orkan Tarub, tel. kom.
601‑390‑574.

Sprzedam

Orkan IIA, 1989 rok,
rozrzutnik dwuosiowy, tel. (46)
839-10-12, tel. kom. 692‑644‑112.

Ziemniaki

Irga, cebula, pekinka, tel.
kom. 785‑240‑260.
Sprzedam

sianokiszonkę, tanio, tel.
kom. 505‑929‑983.
Siano

w kostkach. Urzecze, tel. kom.
601‑239‑800.
Owies

i jęczmień do siewu, tel. kom.
606‑939‑170.
Siano

w kostkach, tel. kom.
788‑342‑568.
Sprzedam

nasiona bobu, tel. kom.
695‑052‑871.
Paszowe

owies, pszenicę, żyto,
pszenżyto, tel. kom. 668-852‑130,
Głowno.
Słomę

w kostkach, zboże jęczmień,
pszenżyto, mieszanka, sadzeniaki
Denar, tel. kom. 667‑927‑971.

Sprzedam

pszenżyto, pszenicę
paszową, słomę żytnią w kostkach,
siano luzem, tel. kom. 696‑930‑205.
Sprzedam

owies, tel. kom.
694‑821‑539.

Sprzedam

krowę, tel. kom.
601‑328‑131.

Sprzedam

siano prasowane, kostka,
tel. kom. 608‑721‑730.

Sprzedam

prosiaki, tel. kom.
790‑534‑871.

Ziemniaki

jadalne, żółte, tel. kom.
600‑323‑947.

Jałówka

do zacielenia 17-miesięczna,
tel. kom. 661‑610‑153.

Sprzedam

owies, tel. (24) 277‑72‑79.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 603‑596‑390.

Sprzedam

siano w kostkach lub
balotach, tel. kom. 663‑382‑189.
Siano,

duże bele 400 zł/szt., tel. kom.
788-551-990, okolice Głowna.
Sprzedam

słomę, tel. (46) 861‑12‑92.

Kwota

mleczna 3725kg Ozorków, tel.
kom. 785‑337‑435.
Dwie

jałówki, cena do uzgodnienia,
tel. (42) 719-48-38, tel. kom. 721‑105‑237.

Kukurydza,

tel. kom. 784‑785‑930.

Sprzedam

siano, tel. (46) 861‑12‑92.

Sprzedam

kwotę mleczną, tel. kom.
516‑330‑718.

Sprzedam

siano i słomę w kostkach,
tel. kom. 665‑489‑174.

Owies

Sławko; I-y odsiew, tel. kom.
793‑718‑288.

Jałówka

na wycieleniu, 3000 zł,
Trzcianka 36, tel. (46) 838‑83‑17.

Sprzedam

żyto z pszenżytem, tel. kom.
504‑064‑991.

Sprzedam

sianokiszonkę w balotach,
tel. (24) 277‑37‑50.

Jałówka,

wycielenie luty, tel. (46)
838-83-41, tel. kom. 661‑723‑043.

Siano

w belotach 120x120, tel. kom.
698‑536‑386.

Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
508‑678‑424.

Słoma

jęczmienna i maszyny,
tel. (46) 838‑72‑76.

Sprzedam

1200 kg żyta i pszenżyta,
tel. (46) 838‑43‑42, Boczki.

Sprzedam

marchew odpadową, tel.
kom. 608‑719‑223.

Prosiaki

sprzedam, tel. kom.
785‑932‑796.

Łubin

wąskolistny niebieski, tel.
kom. 693-531-568 695‑922‑887.

Oddam

kolby od brukselki, tel. kom.
722‑922‑478.

Krowa,

7-letnia, po wycieleniu, tel.
kom. 692‑101‑976.

Sprzedam

pszenicę, tel. kom.
697‑634‑097.

Słoma

w belkach, tel. kom.
607‑809‑703.

Byczki

do dalszego chowu, tel. kom.
604‑432‑909.

Siano

w kostkach, tel. kom.
607‑403‑261.

Zboże

paszowe, tel. kom.
668‑953‑463.

Loszki

prośne sprzedam, tel. kom.
793‑024‑030.

Mieszanka,

tel. kom. 504‑672‑586.

Jęczmień

i inne zboża,
tel. (24) 277‑95‑51.

Sprzedam

3 byczki, od 200 do 250
kg, tel. kom. 693‑157‑163.

Sprzedam

jęczmień Stratus, tel.
kom. 791‑189‑495.

Sprzedam

krowę 4-miesiące cielną,
tel. kom. 723‑637‑445.

Siano,

tel. kom. 696‑604‑979.
Sprzedam

żyto i pszenżyto, tel. kom.
796‑610‑417.
Siano

w kostkach, tel. (46) 837‑27‑05
po 17-ej.
Sprzedam

marchew odpadową,
tel. (046) 838‑11‑62.

Sprzedam

słomę w belach, tel. kom.
728‑924‑555.

Sprzedam

krowę, tel. kom.
724‑922‑478.

Zboże:

pszenżyto, owies,
tel. (46) 874‑61‑85.

Jałówki

cielne, tel. kom. 888‑895‑150.
Sprzedam

krowę na wycieleniu,
w lutym, tel. (46) 838‑31‑23.

Ursus

C360, 1987 rok, tel. kom.
508‑985‑884.
Rozrzutnik

1-oś, kultywator, rozsiewacz
nawozów, tel. (46) 874‑72‑36 po 17.00.
Przyczepa

3-tonówka sztywna,
dwukółka, cyklop 1996 rok, tel. kom.
605‑684‑574.
Sprzedam

prasę zmienno-komorową
John Deere 550-odrzutnik bel, tel. kom.
698‑371‑521.
Rozrzutnik,

ciągnik, pług 2-skibowy,
tel. kom. 501‑835‑258.
Rozrzutnik

obornika 1 osiowy, stan
bardzo dobry, tel. (46) 874‑52‑26.
Prasa

Sipma Z-224 1984 rok;
pług „grudziądzki” 2+1, tel. kom.
603‑993‑039.

Sprzedam

zbiornik plastikowy
1000l, tel. kom. 604‑411‑266.

Sprzedam

prasę zwijającą Warfama
i prasę kostkującą Sipma, agregat
Gruber i słoneczko do siana 5, tel. kom.
693‑552‑221.

C-360,

pług 3-skibowy, kultywator,
brony 5, przyczepa 3.5t wywrotka,
opryskiwacz, tel. kom. 662‑182‑714.

Sprzedam

komplet wspomagania
kierownicy do ciągników Ursus C-330,
C-360, T25, tel. kom. 692‑335‑998.
Tury

nowe na linkę lub hydrauliczne
II i III sekcyjne do C-330, 360, T-25, MF255, 3512 i 2812, 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.

Siano

w kostkach, Arkadia 49,
tel. (46) 838‑59‑58.

Sprzedam

jałówki, termin wycielenia
kwiecień, tel. kom. 503‑163‑721.

Zboże,

poidła dla świń, tel. kom.
514‑544‑041.

Ziemniaki

sadzeniaki Irga, tel. kom.
600‑950‑290.

Sprzedam

jałówkę cielną,
tel. (46) 838‑14‑37.

Cyklop,

siewnik zbożowy, głębosz,
zgrabiarka, przetrząsarka -zachodnie,
tel. kom. 601‑272‑521.

Sprzedam

zboże, tel. kom.
880‑263‑930.

Siano

w kostkach, młody knur, tel.
kom. 506-833-114 798‑160‑940.

Sprzedam

jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 669‑439‑117.

Likwidacja

gospodarstwa sprzedaż
maszyn, tel. kom. 506‑115‑015.

Sianokiszonka

w balotach, tel. kom.
600‑068‑542.

Sprzedam

siano, Karasica k./Głowna,
tel. kom. 601‑564‑760.

Jałówka,

krowa wysokocielna, tel.
kom. 792‑061‑562.

Sprzedam

9t mieszanki paszowej, 700
zł/t, tel. kom. 508‑770‑744.

Sprzedam

zboże, tel. kom.
602‑781‑330.

maszyny

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.

Sprzedam

pszenżyto i żyto, tel. kom.
781‑592‑703.

Sprzedam

mieszankę, tel. kom.
505‑243‑493.

Prasa

Claas-Roland 250RC, rozrzutnik
tandem, stan bdb., tel. (46) 838‑77‑55.

Sprzedam

siano w kostkach, tel. kom.
508‑586‑263.

Pszenica,

pszenżyto, jęczmień,
mieszanka, tel. kom. 504‑501‑038.

Sprzedaż

maszyn rolniczych
z zachodu, tel. (24) 277‑85‑77.

Sprzedam

bób, tel. kom. 693‑569‑671.

Mieszanka,

tel. kom. 600‑594‑230.

Sprzedam

żyto, tel. kom. 798‑834‑661.

Pszenica

jara cytra, łubin sonet,
wymiana ze Strzelec, siano, tel. kom.
696‑425‑214.

Ciągnik

T-25A z turem, tel. kom.
698‑179‑395.

Ursus

5314, 1996 rok, idealny, tel.
kom. 607‑813‑558.

REKLAMA

Siewnik

Poznaniak, 1989 rok, tel.
kom. 693‑737‑059.

Pług

4-skibowy, kultywator 2,20m
z wałem doprawiającym i Orkan do
zielonek, tel. (46) 838‑34‑57.

Sprzedam

siano, tel. kom.
512-249‑592, Kadzielin.

Sprzedam

mieszankę zbożową, tel.
kom. 695‑999‑522.

Prasa

niemiecka K-442, tel. kom.
502‑906‑384.

Sprzedam

żmijkę do zboża
i przyczekę do ciągnika na resorach, tel.
kom. 693‑036‑673.

Pszenica

15t, tel. kom.
607‑235‑989.

Pszenica

i żyto,
tel. kom. 695‑068‑710.

Sprzedam

dwie jałówki wysokocielne,
tel. (46) 838‑30‑50.

Rozsiewacz

Kos, brony 5, silnik 10 kW,
tel. kom. 668‑472‑081.

Ciągnik

T-25, stan bdb, tel. kom.
697‑605‑770.

Sprzedam

słomę, siano, burak,
tel. (46) 838‑95‑20.

Sprzedam

pszenżyto, łubin, tel. kom.
694‑070‑413.

Sprzedam

pług do śniegu na tył do
traktora, tel. kom. 693‑278‑969.

Ciągnik

ruski T-25, 1989 rok, tel. kom.
530‑838‑513.

Sprzedam

prasę kostkującą Sipma
Z-224/1, tel. kom. 724‑095‑651.

Bizon

56 90R, prasa Class-46, osobno
urządzenie do siatki i rozrzutnik 3,5t, tel.
kom. 607‑168‑196.

Jałówka

na samym wycieleniu,
tel. (46) 839-68-47, tel. kom.
782‑787‑279.

Sprzedam

żyto, tel. kom. 607‑321‑268.

Kombajn

zbożowy Class Dominator
80 1986 rok; pług Rabewerk
zabezpieczenie sprężynowe 3-skibowy
obracany, tel. kom. 607‑545‑603.

Prasa

z drabinką Z-224, 2005 rok,
tel. kom. 502‑042‑547.

Ogórki

kwaszone, bardzo smaczne,
tel. kom. 724‑551‑112.

Sianokiszonkę

w balotach, tel. kom.
604‑178‑976.

Siewnik

do kukurydzy 4-rzędowy
z podsiewaczem, tel. kom. 607‑545‑603.

Agregat

ścierniskowy Kos 2,1
Unia Grudziądz, 2003 rok, tel. kom.
782‑277‑320.

Maszt

bel do ciągnika i silnik C-360,
tel. kom. 600‑820‑374.

Pszenica

6t, tel. (46) 838‑81‑06.

Agregaty

uprawowe, opryskiwacze,
kabiny ciągnikowe, kosiarki rotacyjne,
kultywatory, brony talerzowe, gałęziary,
pługi, tury, żmijki, karuzele, rozrzutniki,
tel. kom. 608‑684‑292.

Siewnik

do cebuli i warzyw,
tel. (24) 277-93-89, tel. kom.
504‑517‑015.

MF
 235 z ładowaczem czołowym
+ widły do balotów ze stabilizatorem, tel.
kom. 693‑253‑063.

Ursus

C-360 3P, 1988 rok, tel. kom.
607‑385‑462.
Pług

Kverneland zagonowy
i obrotowy, tanio, tel. kom. 601‑272‑521.

Kombajn

ziemniaczany Anna,
przyczepa zbierająca, czyszczarka do
cebuli, tel. kom. 785‑543‑614.
Fendt

108 SL Turbomatic 1983 rok 87
KM 4x4, tel. kom. 728‑890‑565.
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.
Kombajn

John Deere-1075, 1984
rok, Bizon Z-56, 1986 rok, tel. kom.
604‑178‑976.

Sprzedam

rozrzutnik dwuosiowy, stan
bdb, tel. kom. 665‑528‑516.
Przewracarki

siana Fella, Stoll,
hydraulicznie składane, tel. kom.
606‑324‑970.
Gruber

7 i 9 łap, tel. kom.
606‑324‑970.
Pług

4 obrotowy, tel. kom.
606‑324‑970.
Sprzedam

ciągnik Zetor-9540 1996
rok, pług 5-skibowy Unia Grudziądź, tel.
kom. 506‑552‑043.

Sprzedam

przyczepę
samozbierającą, z rotorem, 3 wałki
rozdrabniające + taśma do zadawania
pasz firmy Mengele, tel. kom.
601‑794‑204.
Maszyny

do łuskania bobu, 400
zł/1 szt., kompletne koła balonowe
10x15 (4 szt.), tel. kom. 605‑591‑610.
Beczka

metalowa 1000l i 600l, tel.
kom. 605‑591‑610.
Sprzedam

ciągnik C-355,
tel. (46) 839‑22‑21.
Sprzedam

ciągnik T-25, lekko
uszkodzony, tel. kom. 669‑066‑581.
Przyczepa

rolnicza D-732, stan bdb,
tel. kom. 692‑146‑594.

Prasę

zwijającą pasową Feraboli
FF44H, tel. kom. 510‑814‑552.

Sadzarka

do ziemniaków
2-rzędowa, tel. (46) 838‑92‑33.

Rozrzutnik

3,5t, Czarno-Białostocka,
do remontu, talerzówka Bomet 9 talerzy,
kultywator 18, tel. (46) 838‑43‑03 po
20.00.

Siewnik

Mazur 1987 rok, stan dobry,
tel. kom. 609‑459‑539.

Prasa

zwijająca Claas Roland 46,
sznurek, siatka, szeroki podbieracz;
wycinak kiszonek, tel. kom. 661‑584‑272.

Sprzedam

talerzówkę 3m szeroka,
tel. kom. 696‑135‑962.
C-330M

i ładowacz VNZ-750, tel.
kom. 888‑618‑091.

Przyczepa

Autosan D-55, 3-stronny
wywrot, tel. kom. 606‑989‑475.

Mieszalnik

pasz 500 kg stan dobry,
tel. kom. 502‑131‑627.

Stacja

kontroli opryskiwaczy,
środki ochrony roślin, maszyny
rolnicze, hurt-detal. Chemfil, Dmosin
124, Domaniewice ul. Główna 6, tel.
kom. 609‑455‑676.

Przyczepa

do sianokiszonek
Krone Turbo 4000 z nożami, rotorem,
tel. (42) 719‑61‑85.
Ładowacz

UNHZ500, tel. kom.
697‑235‑671.

Wóz-platformę

sprzedam, tel. kom.
788‑557‑286.

Cyklop,

tel. kom. 606‑571‑566.

Traktor

Władimirec sprzedam, tel.
kom. 788‑557‑286.

Sprzedam

ciągnik ogrodniczy, tel.
kom. 603‑591‑544.

Prasa

224, tel. (42) 719‑59‑57.

Sprzedam

ciągnik C-360-3P, 1989
rok, stan bdb, tel. kom. 600‑352‑716.

Prasa

Z-224/1, stan bdb. 11.000 zł, tel.
kom. 888‑822‑173.
Sprzedam

agregat uprawowy, 2,10m,
tel. kom. 661‑401‑352.
Sprzedam

ciągnik Zetor 7211, 1988
rok, stan dobry, tel. kom. 721‑335‑315.

Pompę

do beczki asenizacyjnej na
podwoziu, tel. (42) 719‑56‑83.
Dwukółka,

skrzynki na owoce,
kultywator, palety, tel. kom. 665‑464‑794.
Rozrzutnik

Tandem, 10t, 2001 rok,
siewka nawozowa KOS, tel. kom.
660‑181‑710.
Siewnik

zbożowy, gruber, agregat
uprawowy, silos lejowy, tel. kom.
663‑647‑066.
Śrutownik

walcowy Jawor, 1997 rok,
tel. kom. 885‑964‑896.
Ciągnik

Ursus 3512 1997 rok stan
bdb., maszyna do cięcia gałęzi roczna,
tel. kom. 694‑026‑457.
Opryskiwacz

sadowniczy, pług
dwuskibowy, glebogryzarka, łubianki,
nawodnienie, brony 5, tel. kom.
606‑939‑170.
Sadzarka

czeska do ziemniaków,
sortownik do ziemniaków, tel. kom.
695‑312‑118.
Pług

obrotowy 3 Lemken Opal 120,
prasa pasowa John Deere 580, wózek
widłowy Sthil (bez baterii), tel. kom.
667‑459‑967.
Sprzedam

rozrzutnik jednoosiowy,
wóz konny, tel. kom. 792‑235‑440.
Zetor

5340 z turem 2003 rok, tel. kom.
669‑439‑121.
C-330

1982 rok, tel. kom. 669‑439‑121.
Śrutownik

bijakowy 11 KW, tel. kom.
601‑654‑447.
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Kwota

mleczna 23.500 kg, tel. kom.
691‑961‑145.

Przetrząsarka

do siana, zachodnia,
4,60 szerokość robocza, tel. kom.
692‑313‑352.

Prasa

rolująca Claas Variant-260,
2004 rok, pełna opcja, tel. kom.
608‑420‑169.

Wal

korbowy, głowicę do silnika
„Bizona”, tel. kom. 666‑385‑505.

Orkan

II do zielonek, 1989 rok,
w oryginalnym stanie, tel. kom.
692‑313‑352.

Sadzarka

4-rzędowa warzywnicza,
tel. kom. 697‑714‑837.

Zetor

8011 z turem 1984 rok, tel. kom.
667‑491‑487.

Wycinaki

do kiszonek BVL, tel. kom.
692-313-352 697‑584‑927.

Ciągnik

3512, rozrzutnik obornika
2-osiowy, przyczepa samozbierająca
T-170, przyczepa sztywna 3,5t,
tel. (24) 282‑22‑53.

Rozsiewacz

do nawozów Brzeg,
1000l, 2003 rok, tel. kom. 692‑313‑352.

Ciągnik

C-328, tel. kom. 691‑144‑009.

Sprzedam

łuskarkę do bobu, tel. kom.
609‑406‑168.
Rozrzutnik

tandem Warfama 6t,
prasa Class Roland 250, agregat
prądotwórczy 11 kW Honda, dwa
zbiorniki metalowe po 65.000l, tel. kom.
502‑322‑079.

Obsypniki

do kopców zachodnie 
i polskie, tel. kom. 692‑313‑352.
Zgrabiarka

Krone 4,5m, tel. kom.
692‑313‑352.
Rozrzutnik

obornika 2-osiowy, tel.
kom. 692‑313‑352.

Siewnik

kukurydziany Pneumasen,
tel. kom. 697‑714‑837.
Fendt-510,

1998 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
Agregat

uprawowy, tel. kom.
697‑714‑837.
Fendt-312,

1998 rok, 4x4, tel. kom.
608‑420‑169.
Fendt-311,

1991 rok, tel. kom.
608‑420‑169.

Ciągnik

C-360 3P i orkan do zielonek,
tel. kom. 691‑730‑155.
Prasa

Sipma Z-224, kostkująca,
stan bdb, tel. kom. 603‑676‑220.
Pług

7, podorywkowy,
przetrząsarkę karuzelową Polską,
3,40m, spawarkę wirnikową, tel. kom.
783‑991‑713.
Rozrzutnik

obornika 1-osiowy, po
remoncie, rozsiewacz nawozów KOS,
tel. kom. 697‑270‑723.

Prasa

kostkująca i zbiornik
na mleko, tel. kom. 693-691-817
667‑897‑839.
Sprzedam

ciągnik rolniczy Białoruś,
bez prawa rejestracji, tel. kom.
695‑999‑522.
Sprzedam

rozrzutnik polski 6 ton,
wycinak kiszonki kuhn na dwa noże,
siewnik kukurydzy becker 4 rzedy, tel.
kom. 665‑505‑704.

Sprzedam

MTZ, Zetor, Fergussona,
Orkana i przyczepę, tel. kom.
607‑809‑288.

Łubianki

85 gr, tel. kom. 604‑696‑094.
Kwotę

mleczną 5839 kg, tel. kom.
695‑922‑891.

Naprawiam

prasy kostkujące, tel. kom.
601-965‑191, Bielawy.

Beczka

asenizacyjna 7000l,
ocynkowana, tel. kom. 692‑601‑689.

Prasa

Z-224/1, tel. kom. 662‑106‑947.
Kombajn

Anna 1988 rok, sadzarka,
tel. (24) 285‑52‑18.

Ursus-902,

1984 rok, stan bdb, tel.
kom. 886‑927‑316.

Śrutownik

Bąk 11 kW, rozrzutnik
obornika jednoosiowy, pług 2-skibowy,
tel. kom. 601‑903‑010.

C-360

z turem; Massey Ferguson
595 4x4 95 KM; Same Jaguar 100 4x4
100 KM; tanio, tel. kom. 665‑734‑042.

Części

używane do C-328, C-330,
C-360, C-4011, T-25, T-25 Władimirec
- 50% ceny nowych, tel. kom.
502‑939‑200.

Kombajn

zbożowy Class
Protector Heder 3,70, tanio, tel. kom.
665‑734‑042.

C-360

1983 rok, nowa kabina, 2000
Mtg, tel. kom. 784‑270‑456.

Sprzedam

rozsiewacz nawozu lejowy
i pług 2-skibowy, tel. kom. 600‑626‑709.

Rozrzutnik

Forschnitt TO-88, tel. kom.
600‑822‑089.

Prasa

rolująca Deutz Fahr z rotorem,
1997 rok, wiązanie, siatka, sznurek,
szeroki podbierak, szerokie opony,
belota 120x150, stan bdb., tel. kom.
694‑918‑190.

Przyczepa

wywrotka 8t, wóz paszowy
Kuhn, tel. kom. 602‑721‑052.

Opryskiwacz

400l 500 zł;
śrutownik walcowy 1.500 zł, tel. kom.
788‑551‑990.

Rozrzutnik

2-osiowy, 1988 rok,
Czarna Białostocka, 4.500 zł, tel. kom.
608‑128‑670.

Sprzedam

kombajn Bolko,
tel. (46) 861‑12‑92.

Sprzedam

kwotę mleczną, 9878 kg,
tel. kom. 883‑799‑115.

Sprzedam

ciągnik 3512,
tel. (46) 861‑12‑92.

Kwotę

mleczną 4.600 kg, tel. kom.
609‑788‑346.

Sprzedam

ciągnik 1614,
tel. (46) 861‑12‑92.

Kwota

mleczna 5400 kg,
tel. (46) 838‑08‑66.

Sprzedam

ciągnik 1201,
tel. (46) 861‑12‑92.

Kwota

mleczna 3408 kg,
tel. (46) 838‑84‑66.

Rozrzutnik

obornika 2-osiowy, tel.
kom. 886‑017‑770.

Sprzedam

kwotę mleczną 16300 kg,
basen na mleko 330l, tel. (46) 838‑30‑61.

Sadzarka

2-rzędowa warzywnicza, tel.
kom. 727‑616‑195.

Prasa

Krone, KR-160, sieczkarnia
jednorzędowa Pottinger Mex 2, brony
3, tel. kom. 517‑154‑342.

Rozrzutnik

3,5t, tel. kom. 608‑039‑767.

Siewnik

warzywniczy, tel. kom.
727‑616‑195.

Prasa

kostkująca Z-224;
likwidacja gospodarstwa, tel. kom.
792‑499‑446.

Prasa

Z-224, 1994 rok, stan bdb, tel.
kom. 885‑280‑616.

Landini

Globus-70, 4x4, z Turem,
1999 rok, tel. kom. 692‑601‑689.

Pług

4-skibowy, Fergusson-698, tel.
kom. 507‑164‑215.

Siewnik

„poznaniak”, agregat
2,10m, „słoneczko” 7-kę, T-25, tel.
kom. 793‑718‑288.

Deutz

Fahr Agro Plus-85, 4x4,
przedni Tuz i Wom, 1999 rok, tel. kom.
692‑601‑689.

Ursus

C-360, prasa kostkująca, pług
3-skibowy, kopaczka ciagnikowa, tel.
kom. 661‑155‑80.

Rozrzutnik

obornika, 2-osiowy,
1995 rok, na resorach, tel. kom.
692‑601‑689.

Ciągnik

C-328, tel. kom. 781‑438‑552.

Orkan

do zielonek Polski, tel. kom.
605‑780‑957.
Rozrzutnik

obornika Tandem Polski,
tel. kom. 605‑780‑957.
Obsypnik

do kopców, tel. kom.
605‑780‑957.
Pług

4-skibowy Unia Grudziądz 3+1
na resorze, tel. kom. 605‑780‑957.

Agregat

uprawowy 2,20m; sortownik
do ziemniaków; roztrząsacz 2-rzędowy
do siana, tel. kom. 600‑193‑311.

T-25

Władimirec, 1981 rok, 6.300 zł,
tel. kom. 608‑128‑670.

MTZ

Pronar 1025A, tel. kom.
605‑780‑957.

Agregat

prądotwórczy ciągnikowy,
tel. kom. 727‑616‑195.

Beczka

asenizacyjna Meprozet,
2008 rok, 3000l, faktura VAT,
PROW, tel. kom. 608‑128‑670.

Wały

posiewne hydraulicznie
składane, tel. kom. 605‑780‑957.

Obsypnik

kopcy Wulkan, tel. kom.
727‑616‑195.

Rozrzutnik

obornika Forshnit po
odbudowie, tel. kom. 605‑780‑957.

Orkan,

tel. kom. 727‑616‑195.

Opryskiwacz

Pilmet 1000l, tel. kom.
605‑780‑957.
Dmuchawa

do zboża ssąco-tłocząca,
tel. kom. 605‑780‑957.
Przyczepa

HL-8011, tel. kom.
605‑780‑957.
Kosiarka

rotacyjna Mewa, tel. kom.
605‑780‑957.
Waga

inwentarska 1t, tel. kom.
605‑780‑957.
do balotów do tura, tel. kom.
Chwytak

605‑780‑957.
posiewne 4,5m ciągane, tel.
Wały

kom. 692‑313‑352.
Siewnik

zbożowy Amazone 2,5m,
skrzynia olejowa, tel. kom. 692-313-352
697‑584‑927.
zagonowe i obrotowe,
Pługi

3-skibowe, tel. kom. 692-313-352
697‑584‑927.
nawozów Amazone, 800l,
Rozsiewacz

opryskiwacz Amazone 600l, 12m belka,
tel. kom. 692-313-352 697‑584‑927.
Przyczepy

do przewozu koni 
i zwierząt, jednoosiowe i dwuosiowe,
jednostanowiskowe i dwustanowiskowe,
tel. kom. 692-313-352 697‑584‑927.
REKLAMA

Prasa

Z-224/1 Sipma, tel. kom.
692‑601‑689.
Glebogryzarka,

kultywator, tel. kom.
697‑714‑837.
New

Holland TL100, 4x4, 2001 rok,
z turem, tel. kom. 692‑601‑689.
Przyczepę

wyrotkę D-47, tel. kom.
697‑714‑837.
Fendt-512,

1998 rok, tel. kom.
692‑601‑689.
Rozdrabniacz

sadowniczy
węgierski, 3m, tel. kom. 697‑714‑837.
Prasa

zwijająca RP200 rotor, noże,
siatka, sznurek, szeroki podbieracz,
tel. kom. 692‑601‑689.

Beczka

asenizacyjna 2300l,
Meprozet, 1996 rok, tel. kom.
608‑128‑670.

Kosiarka

rotacyjna, tel. kom.
667‑514‑783.
Sprzedam

rozrzutnik 2-osiowy, stan
bdb, tel. kom. 607‑889‑255.
Siewkę

RCW 3, tel. kom.
607‑306‑247.
Koła

do przyczepy HL-8011, 6 sztuk,
tel. kom. 605‑896‑130.
Przyczepa

D-47, wywrot na 3-strony,
cena 7.000 zł, tel. kom. 605‑896‑130.
Ursus-1224,

1990 rok, 45.000 zł, tel.
kom. 605‑896‑130.
Prasa

rolująca JD-550 i Ursus C-385,
tel. kom. 662‑684‑646.
Zetor-7211,

1988 rok, tel. kom.
501‑850‑017.

Transport

ciągników, maszyn 
i urządzeń rolniczych, budowlanych, tel.
kom. 609‑135‑502.

Przewóz

maszyn rolniczych,
budowlanych. Transport materiałów
sypkich. Żwir dowiozę na budowę; tanio,
tel. kom. 665‑734‑042.

Rozrzutnik

1-osiowy, przyczepaplatforma, obsypnik „3”,
tel. (46) 837‑27‑05 po 17-ej.

Prasa

rolująca Claas Rolland 46, tel.
kom. 726‑263‑487.

rolnicze - usługi

inne

Przyczepa

wywrotka 14t, 3-osiowa,
tel. kom. 692‑601‑689.

Sprzedam

mikser do pasz na mokro,
tel. kom. 664‑047‑642.

Sprzedam

obornik, duża ilość,
tel. (46) 838-17-76, tel. kom.
695‑680‑686.

Sprzedam

C-4011, tel. kom.
608‑440‑797.

Siewnik

zbożowy i pług 3-skibowy,
tel. kom. 669‑870‑572.

Sprzedam

siewnik konny 13, tel. kom.
662‑013‑909.

Sprzedam

kwotę mleczną 2100 litrów,
tel. (46) 838‑12‑90.

Sprzedam

ciągnik C-360 z turem 
i z kabiną, stan bdb, cena do
uzgodnienia, tel. (46) 838-17-76, tel.
kom. 695‑680‑686.

Waga

inwentarska 1t, tel. kom.
692‑313‑352.

Rozrzutnik

dwuosiowy, tel. kom.
514‑545‑580.
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Sprzedam

źrubkę 1,5-roczną 
i jałówkę cielną, tel. (46) 838‑73‑31.

Rozrzutnik

Forschnit 10t,
sprowadzony z Niemiec, tel. kom.
692‑601‑689.

Prasa

Sipma 224/1, tel. kom.
660‑631‑518.
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Sprzedam

C-360/3P 1985 rok 
w bardzo ładnym stanie, nowe opony,
akumulatory, z kabiną, garażowany,
tel. kom. 602‑771‑728.

Sprzedam

obornik bydlęcy, tel. kom.
888‑283‑376.

Sprzedam

„Bąka” bez silnika, tel.
kom. 669‑964‑765.

Kwota

mleczna 6.900 kg,
tel. (46) 838‑85‑82.

Agregat

podorywkowościerniskowy 3m, tel. kom.
608‑591‑942.

Basen

1200l (z odzyskiem ciepła),
kwota mleczna 62000 kg, tel. kom.
601‑615‑639.

Sprzedam

T-25, tel. kom.
531‑900‑219.

Obornik

koński sprzedam lub
zamienię na słomę; Stadnina Koni
Gozdów, tel. kom. 695‑556‑511.

Sprzedam

silnik do 3P, tel. kom.
668‑478‑617.
Sprzedam

ciągnik C-360, nowe
opony, tel. kom. 691‑524‑901.

Siewka

do nawozu Raucha 1000l,
tel. kom. 660‑728‑897.
Sprzedam

ciągnik C-360 sprawny,
tel. kom. 601‑879‑145.
Sprzedam

kosiarkę, tel. kom.
692‑668‑521.
Prasa

Z-224, siewnik pinktowy,
sadzarka Czeska, przetrząsacz
karuzelowy Pająk, tel. kom.
692‑372‑747.
Sprzedam

C-330 1981 rok, 
I właściciel, stan bdb., tel. kom.
888‑895‑150.
Przyczepa

zbierająca, tel. kom.
607‑809‑703.
Sprzedam

rozrzutnik 1-osiowy, tel.
kom. 502‑843‑766.
Sprzedam

kombajn Anna, tel. kom.
721‑136‑031.
Wielorak

6-rzędowy i śrutownik na
kamienie, tel. kom. 607‑235‑989.
Prasa

zwijająca polska, tel. kom.
508‑364‑849.
Rozrzutnik

2-osiowy, I właściciel,
tel. kom. 691‑129‑532.
Beczka

asenizacyjna, 3000l, 1999
rok, jak nowa, tel. kom. 693‑136‑318.
Przyczepa

wywrotka, na niskich
kołach, 1988 rok, Wygoda 45A.
Ursus

3512, 1997 rok,
tel. (42) 719‑59‑57.
C-328/

C-330, tel. kom.
727‑352‑409.
Sprzedam

prasę do słomy,
siana wysokiego zgniotu,
tel. (46) 861‑13‑33.
Ładowacz

czeski, tel. kom.
505‑243‑493.
Pług

Tur Unia, 3,4-skiby, 2004 rok,
kopaczka, tel. kom. 504‑501‑038.
Agregat

uprawowy 2,10m, tel. kom.
506-103‑999, Głowno.
Kombajn

Bizon Z-56, stan bdb., tel.
kom. 510‑165‑371.
Pług

obrotowy 3-skibowy, tel. kom.
696‑425‑214.
Zetor

7211, stan idealny, tel. kom.
609‑184‑092.

Obornik,

tel. kom. 791‑759‑507.

Sprzedam

kurzak, tel. kom. 
509-837‑566 po 18.00.
Kwota

mleczna 29000kg, tel. kom.
607‑929‑060.
Kwota

mleczna, zbiornik na mleko
440l, tel. kom. 728‑468‑577.

Kwota

mleczna 15.000 kg, tel. kom.
509‑138‑304.
Kwota

mleczna 20.000 kg, tel. kom.
888‑298‑163.
Sprzedam

prasę rolującą Gali Gani,
1997 rok, grabiarkę karuzelową,
rozrzutnik 1-osiowy, tel. kom.
607‑142‑053.
Sprzedam

tylne koła do Ursusa C330,
tel. kom. 603‑610‑952.

Naprawa

i remonty ciagników, tel.
kom. 665‑630‑414.

zwierzęta
sprzedaż
Sprzedam

kucyka szetlanckiego - 
ogierek, tel. kom. 608‑649‑174.
Trzy

konie: 6-letni, 3-letni,
6-miesięczny, tel. kom. 791‑759‑507.
Bernardyny,

tel. kom. 790‑534‑871.
Reproduktorzy

i szczenięta: york,
west, maltańczyk, mops, buldog
angielski, beagle, golden, chihuahua,
tel. kom. 662‑093‑975.
Chihuahua

szczenięta, tel. kom.
662‑093‑975.
Sznaucer

olbrzym, szczeniaki, tel.
kom. 669‑275‑347.
Chihuahua

szczenięta z
rodowodem, tel. kom. 600‑915‑738.
Oddam

Husky’ego w dobre ręce,
tel. kom. 507‑325‑984.
Klacz

2-letnia, kuc walijski, tel. kom.
883‑046‑324.
Króliki,

barany franciskie, tel. kom.
693‑511‑694.
Czteromiesięczne

rotwailerki, tel.
kom. 608‑171‑821.
Kotna

koza, tel. kom. 502‑906‑384.
Szczeniak

sznaucer, pilnie
sprzedam, tel. kom. 507‑102‑870.
Owczarek

długowłosy 4 m-ce oraz
suczka Bigiel, tel. kom. 609‑054‑760.
Kury

Feniksy, tel. kom.
660‑389‑023.
Szczenięta

wyżły szorstkowłose,
4-miesięczne, tel. kom. 608‑637‑060.

Sprzedam

silnik C-385, stan bdb, tel.
kom. 666‑181‑761.

Owczarek

niemiecki dlugowłosy,
suczka 3 miesiące po stróżujących
rodzicach, tel. kom. 601‑286‑499.

Zbiornik

na mleko 320l, 1.800 zł, tel.
kom. 721‑048‑858.

Oddam

1,5-rocznego boksera, tel.
kom. 723‑709‑186.

Sprzedam

kwotę mleczną 4000 kg,
tel. kom. 788‑342‑568.

Sprzedam

hucuły, zajeżdzone,
srokate, spokojne, tel. kom.
696‑508‑068.

Oddam

obornik koński w zamian
za słomę, tel. kom. 517-623-671,
Michałówek.
wysłodki granulowane,
Suche

węgiel, nawozy. Nowe Zduny 84,
tel. 46/839-10-15; Chąśno II 43, tel.
46/839‑28‑72.

Kuce,

bryczka. Tanio, tel. (42) 
719-49-79, tel. kom. 607‑992‑191.
Owczarek

Husky 1-roczny, tel. kom.
726‑937‑784.
Sprzedam

trzy dorosłe suczki
yorki, tel. kom. 507‑081‑037.

Sipma Z-224, stan idealny, mało
Prasa

używana, ładowacz Czeski, stan dobry,
tel. kom. 798-806‑329 po 20.00.

Yorki

sprzedam, tel. kom.
600‑268‑506.

Przedni

podnośnik Tuz do Zetora, od
50 do 80 KM, tel. kom. 692‑601‑689.

Yorki

szczenięta, tel. kom.
692‑448‑768.

Sprzedam

dużą ilość obornika
świńskiego, tel. (24) 277-92-40, tel. kom.
698‑535‑722.
mleczna 27.000 kg, tel. kom.
Kwota

726‑263‑487.
gęsi, tel. kom. 512‑476‑760.
Obornik

Przyjmę

ziemię w dzierżawę gmina
Zduny, tel. kom. 693‑299‑439.
Kwota

mleczna 20000 kg, zbiornik
na mleko 350l, zboże, tel. kom.
607‑628‑561.
mleczna 19.600 kg, basen
Kwota

425l, tel. (46) 838‑28‑18.
Kwota

mleczna 10.000 kg, tel. kom.
693‑538‑188.
kwotę mleczną, tanio!, tel.
Sprzedam

kom. 721‑577‑652.
Kwota

mleczna 10500 kg, tel. kom.
724‑320‑359.
420L 1997 rok, tel. kom.
Basen

782‑091‑669.

Sprzedam

kotki perskie, tel. kom.
505-957‑024 po 16.00.
Sprzedam

klacz 3-letnią, źrebak
7-miesięczny, tel. kom. 885-652-001
887-428‑682 po 17.00.
Yorki,

tanio, tel. kom. 796‑398‑465.
Oddam

w dobre ręce yorki, tel.
kom. 721‑577‑652.
Owczarki

niemieckie, likwidacja,
tanio, tel. kom. 880‑689‑422.
Szczeniaki

sznaucera olbrzyma,
tel. (046) 838-33-36, tel. kom.
0720‑017‑283.
Tanio

sprzedam 2-letniego golden
retriever, tel. kom. 530-963-365.
Sprzedam

pieski, tel. kom.
691‑243‑248.
Husky

suczka 10-tygodni, tel. kom.
791‑391‑260.

inne

mleczna, tel. kom. 503‑163‑721.
Kwota


Krycie

Hasky, tel. kom. 
605‑680‑709.

Beczka

asenizacyjna, tel. kom.
600‑594‑230.

Oddam

ładne szczeniaki, 
tel. kom. 785‑471‑687.
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 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(bagażowe); 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, 
46-838-36-36, 509-887-080
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

Poradnia Leczenia Uzależnień, 
ul. Kaliska 6, tel. 837-37-07

apteki

Niedziela-poniedziałek, 6-7 lutego:
godz. 19.00 - CZESKI BŁĄD - Czechy,
2009,Obyczajowy, Reżyseria: Jan Hrebejk
Scenariusz: Petr Jarchovský, Czas 100
min. 
Jan Hřebejk w swoim gorzko-komediowym
stylu pokazuje, jak emocjonalnymi istotami
są ludzie. Jak łatwo człowiek tłumaczy
sobie swoje grzeszki i jak wielką siłą jest
miłość. Ludek ukrywa przed żoną romans
z koleżanką z pracy. Kiedy prawda o jego
zdradzie ma wyjść na jaw, zbieg okoliczności sprawia, że odkrywa on największą
tajemnicę swojego teścia. Szperanie w
przeszłości otwiera przysłowiową puszkę
Pandory, bo, jak się okaże, każdy w życiu
skłamał choć raz…
Obsada: Martin Huba, Lenka Vlasákováe,
Milan Mikulcík, Daniela Kolárová, Antonin
Kratochvil

Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego, tel. 46-830-22-02
Bielawy, ul. Warszawska 1, tel. 
839-22-02
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. 18.00-8.00, soboty, 
niedziele i święta od 8.00 
(przez 24 h).

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.

kino
Fenix
ul. Podrzeczna 20, tel. 046/837-40-01

Wtorek-środa, 8-9 lutego:
godz.19.00 - BOSO, ALE NA ROWERZE -
Belgia, Holandia, 2010, Komediodramat 
Reżyseria: Felix Van Groeningen, Scenariusz: Felix Van Groeningen, Christophe
Dirickx, Czas: 108 min. 
Lata 80. XX wieku, małe miasteczko 
w Belgii. Trzynastoletni Gunter Strobbe
mieszka wraz z ojcem i trzema wujkami
w domu swych dziadków. Spokój i cisza
nie są tu częstym gościem. Strobbowie to
głównie hazardziści, pijacy i kobieciarze,
żyjący w atmosferze błogiego lenistwa,
nieróbstwa, kłótni, a przede wszystkim
zakrapianej alkoholem wyśmienitej i
szalonej zabawy. Absurdalne pomysły są
tu na porządku dziennym, a im bardziej
szalone, tym lepiej, bo wszyscy realizują je
z większym zapałem. Świat traktowany jest
więc jak zabawa, a życie staje się ciągłą
imprezą i ucieczką od poważnej pracy

oraz odpowiedzialności. Obsada: Kenneth
Vanbaeden, Valentijn Dhaenens, Koen
De Graeve, Wouter Hendrickx, Johan
Heldenbergh

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, 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.
Malarstwo Anny Szcześniak tematem
prac w technice akrylu są kwiaty, pejzaże,
dawne chaty. Wystawę można oglądać
w UG w Łowiczu, od pon. do pt. w godz.
8.00-15.00, wstęp wolny.

koncerty
Piątek, 4 lutego:
godz. 19.00 - koncert zespołu Kryzys,
wystąpi w łowickim klubie Pracownia.
Bilet na koncert kosztuje 15 zł.
Sobota, 12 lutego:
godz. 19.00 ,MŁYNARSKI PLAYS MŁYNARSKI feat. GABA KULKA, Kino Fenix,
bilety 20 zł

inne
Środa-piątek, 2-4 lutego: 
godz. 10.00-16.00 - WARSZTATY
TYPOGRAFICZNE - Projektowanie fontów
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Zapisy: jaroslaw.michalski@lok.art.pl lub
tel. 798 057 438

Piątek, 4 lutego:
godz. 18.00 - Slam Poetycki - Turniej
Prezentacji Poetyckich, Kawiarnia
Powroty, wstęp wolny.
Środa, 9 lutego:
„X MUZA -wielcy kina współczesnego” Andriej Konczałowski 
Prowadzenie: Grzegorz Pieńkowski, projekcja filmu „Dom Wariatów”, kino „Fenix”,
godz. 11.00, wstęp wolny

Pływalnia miejska
Co najmniej 2 tory (najczęściej 4) 
dostępne są dla indywidualnych 
pływających w godzinach:
Poniedziałek: 12.10-13.00, 15.0015.45, 20.00-21.45
Wtorek: 12.10-13.00, 14.00-15.45,
19.00-21.45
Środa: 11.00-11.45, 15.00-16.45, 
20.00-21.45
Czwartek: 14.00-15.45, 17.00-21.45
Piątek: 14.00-16.45, 19.00-21.45
Sobota i niedziela: 10.00- 18.45

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)

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
urodziły się:
CÓRECZKI
 państwu Fidrychom z Zabostowa
Dużego
SYNKOWIE
 państwu Taraskom z Wici
 państwu Cichoszom z Nowej Niespuszy
 państwu Osińskim z Bochenia
 państwu Wojcieszkom z Urbańszczyzny
 państwu Karaskom z Karsznic Dużych

OFERTY PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOWICZU
(stan na 31.01.2011 r.)

 kierowca autobusu
 kierowca samochodu osobowego
 koordynator pracy roznosicieli gazet
reklamowych
 przedstawiciel handlowy
 bufetowa
 przedstawiciel regionalny
 specjalista ds. zarządzania w oświacie
 diagnosta samochodowy
 szwaczka
 sprzedawca- serwisant
 rzeźnik- wędliniarz
 sprzątaczka
 sprzedawca
 pedagog w przedszkolu
 inspektor w Starostwie Powiatowym 
w Łowiczu
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 28.01.2011 r.
buraczek czerwony 	 kg
cebula
kg
czosnek

szt.

1,00-1,50

jabłka

kg

1,00-3,00

jaja fermowe

15 szt.

5,00-7,00

jaja wiejskie

15 szt.

6,50-7,50

kapusta biała

szt.

1,50-3,00

marchew

kg

1,50-2,50

pieczarki

kg

5,00-8,00

pietruszka

kg

3,00-4,00

por

szt.

1,00-2,50

seler

kg

3,00-4,00

natka pietruszki

 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. 03.02. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
pt. 04.02. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84
sob. 05.02. ul. Zgierska 27
tel. 42-719-24-84

pęczek

1,00-1,50

kg

1,20-2,00

ziemniaki
miód

0,9 litra 28,00-40,00

kalafior
ndz. 06.02. ul. Łowicka 38
tel. 42-719-21-31
pn. 07.02. ul. Łowicka 38
tel. 42-719-21-31
wt. 08.02. ul. Łowicka 38
tel. 42-719-21-31
śr. 09.02. ul. Łowicka 38
tel. 42-719-21-31
czw. 10.02. ul. Łowicka 38
tel. 42-719-21-31
pt. 11.02. Pl. Wolności 4/5
tel. 42-710-89-60
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. 06.02 - ul. E. Plater 2 
tel. 42-719--80-41
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.
12.00-20.00 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. poniedziałek, wtorek, środę, piątek 8.00-16.00,
czwartek 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. poniedziałek, wtorek, środę,
piątek 8.00-16.00, 
czwartek 11.00-19.00 do końca lutego.

1,50-3,00
1,50-2,50

szt.

2,00-4,00

ROLNIK SPRZEDAJE
(ceny z dnia 31.01.2011 r.)
Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia: 3,10 zł/kg+VAT
 Mastki: 3,10 zł/kg+VAT
 Różyce: 3,20 zł/kg+VAT
 Wicie: 3,30 zł/kg+VAT
 Skowroda Płd.: 3,20 zł/kg+VAT
 Domaniewice: 3,20 zł/kg+VAT
 Chąśno: 3,20 zł/kg+VAT

Inne:
Piątek,11 lutego:
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie: VI
Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków „Ulubione Wierszyki” zgłoszenia
z placówek do dnia 3 lutego w Miejskim
Ośrodku Kultury, informacje dodatkowe:
MOK 42/719-11-43
Poniedziałek, 7 lutego:
o godz. 18 Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic zaprasza na fitness przy muzyce.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek na sali gimnastycznej w Zespołu Szkół
Nr 2 w Bratoszewicach. Trwają 1,5 
godziny. Prowadzi je nauczycielka wychowania fizycznego Elżbieta Foks. 
Opłata miesięczna wynosi 40 zł, zaś
jednorazowa 12 zł.

 Karnków: 3,10 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 4,00 zł/kg+VAT; 
byki 6,40 zł/kg +VAT; jałówki 5.00 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 4,00 zł/kg+VAT; 
byki 5,70 zł/kg+VAT; 
jałówki 3.00 zł/kg+VAT;
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w Skansenie
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MOK Głowno | Feryjny konkurs

Amelka Małą Miss, Kobi Małym Misterem
Ponad dwie godziny trwały prezentacje uczestników
tegorocznej edycji feryjnych wyborów Małej Miss
i Małego Mistera, zorganizowanych 27 stycznia
przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie.
W konkursowe szranki stanęło dziewięć dziewczynek
w wieku od 6 do 11 lat oraz
czterech chłopców, z których
najstarszy miał 9, a najmłodszy – 7 lat. Konkursowe prezentacje poprzedziły ponadtygodniowe
przygotowania.
Dzieci ćwiczyły podczas nich
prezentację przed widownią,
występy przed mikrofonem
i układy kolejnych wyjść scenicznych. A tych było pięć,
m.in. w strojach wieczorowych, sportowych, kąpielowych i kostiumach karnawałowych. Dziewczęta przeobraziły
się m.in. w księżniczki, biedronki, wróżki, czarownice,
a nawet marynarza, zaś chłopcy
– w biznesmenów, chuliganów
i sportowców.
W zmaganiach sportowych
dziewczęta kręciły hula hop,
a chłopcy dali popis taneczny
i walki karate. Podczas każdego
wyjścia uczestnicy rywalizacji opowiadali o swoich zainteresowaniach, a nawet ideałach
chłopaka i dziewczyny. W jednej

z prezentacji dziewczęta wystąpiły w strojach kąpielowych
i futrach.
Jako pierwsza z tremą zmierzyła się Agnieszka Mroczek
z numerem jeden – sześciolatka z jednego z głowieńskich
przedszkoli. Jurorów urzekła
jej sympatyczna osobowość,
dzięki czemu obdarowana została tytułem Małej Miss Sympatii. Najstarszą uczestniczką
wyborów była 11-letnia Magda Cichowska, uczennica klasy
IV ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Głownie. Otrzymała ona tytuł I Małej Wicemiss. II Małą
Wicemiss została Karolina Kozłowska, która w Głownie się
urodziła, ale obecnie mieszka w Łodzi. Tytuł Małej Miss
Foto otrzymała siedmioletnia
uczennica Szkoły Podstawowej w Waliszewie, mieszkanka
Boczek Zarzecznych w gminie Głowno – Klaudia Danych,
a tytuł Małej Miss Gracji –
10-letnia Klaudia Borowiak,
uczennica Szkoły Podstawowej
nr 3 w Głownie.

Gmina Głowno | Konkursy

Nowy dyrektor szkoły
już wywołuje emocje
dokończenie ze str. 1

Mimo że głosowanie nad
jej kandydaturą było tajne, jest
przekonana, że trzech głosów
poparcia udzielili jej przedstawiciele Rady Rodziców, Rady
Pedagogicznej i związków zawodowych, a przeciwko jej
kandydaturze, oprócz przedstawicieli kuratorium, byli właśnie
przedstawiciele władz gminy Głowno (w sumie 5 osób).
Tego się nie spodziewała.
– Gdybym wiedziała, że władze gminy chcą zmiany, to bym
w ogóle nie startowała – komentowała w rozmowie z Wieściami. Przyznaje, że jej prezentacja mogła wypaść gorzej
niż jej kontrkandydata, bo –

jak wyjaśniała – czuła się źle
i wręcz nie była sobą, ale liczyła na to, że przynajmniej władze gminy wezmą pod uwagę
także jej dotychczasową pracę
na rzecz szkoły.
Podkreśla, że nigdy nie usłyszała ze strony władz gminy słów krytyki, że wszystkie
przeprowadzane w placówce
kontrole wypadały dobrze i nigdy nie było zastrzeżeń do jej
pracy. – Ta szkoła była moim
oczkiem w głowie – mówi nie
kryjąc żalu. Przynajmniej do
końca roku szkolnego zamierza
pozostać w ZS w Popowie, ale
– jak mówi – już nie chce dalej współpracować z gminnymi
władzami. 
rpm

Głowno | Urząd Skarbowy

Komputer do e-deklaracji
dokończenie ze str. 1

W obu przypadkach należy
skorzystać z formularzy publikowanych na portalu www.e-deklaracje.gov.pl. Do przesłania e-deklaracji konieczna jest
znajomość wysokości zeszłorocznego przychodu. Przynajmniej do chwili zamykania tego
numeru Wieści żaden z podatników Urzędu Skarbowego

w Głownie nie skorzystał jeszcze z przygotowanego w tym
urzędzie stanowiska do rozliczania e-deklaracji. Można
to uczynić jeszcze do 2 maja.
W ubiegłym roku – kiedy to po
raz pierwszy stanowisko komputerowe do rozliczania e-deklaracji zostało uruchomione – w głowieńskim urzędzie nie skorzystał
z niego ani jeden podatnik.  rpm

Małą Miss Elokwencji została Zuzia Polit – dziewięciolatka, która przedstawiła się
wierszem, zaś Miss Uśmiechu – Magda Walewska –
uczennica II klasy SP w Kołacinie. Małą Miss Elegancji
została natomiast Sandra Ledzion, która zebrała najwięcej
głosów publiczności i jednocześnie otrzymała tytuł Małej Miss Publiczności. Najważniejszy tytuł Małej Miss
2011 przypadł sześciolatce
z numerkiem dwa, tj. Amelce
Michalak spod znaku Barana,
uczennicy Szkoły Podstawowej
nr 1 w Głownie.
Rywalizację chłopców zwyciężył 9-letni Kobi Wodras,
który został małym Misterem 2011. Kobi jest głownianinem, uczniem klasy II SP1
w Głownie. Ma psa Lunę i kotka Lorka oraz rybki. Najwięcej głosów publiczności uzyskał Marcin Kowalczyk, który
nucił, że „lubi takie panienki, co klaszczą do piosenki”.
Marcin otrzymał również ty-

Od prawej: Karolina Kozłowska, Klaudia Borowiak, Sandra Ledzion oraz Zuzia Polit w sukniach wieczorowych.

tuł I Wicemistera 2011. Małym
Misterem Odwagi został Kuba
Składowski, uczeń SP w Głownie, zaś Małym Misterem Inteligencji – ośmioletni uczeń
SP3 w Głownie Kuba Durka. Jak na prawdziwe wybory
przystało, były szarfy, korony,
bukiety kwiatów i dyplomy.
W przerwach między kolej-

nymi prezentacjami uczestników konkursowych zmagań
widowni czas umilały śpiewem
dziewczęta ze Studia Piosenki: Aneta Kowalczyk, Martyna Wojtczak, Malwina Wojciechowska oraz Mała Miss 2010
– Amelka Latosiewicz. Gościnnie z mini pokazem tańca wystąpił Adrian Czarnecki,

Głowno | Zagospodarowanie przestrzenne

Gdzie tereny budowlane,
a gdzie zalewowe
dokończenie ze str. 1

Z tą kwalifikacją nie zgadza
się większość właścicieli działek zakupionych jako budowlane. Teraz obawiają się, że
ich majątek straci na wartości,
ograniczone zostanie ich prawo do zabudowy oraz że mogą
mieć problemy z ubezpieczeniem. Obawy te dotyczą przede
wszystkim właścicieli terenów
położonych po prawej stronie
rzeki, które jeszcze do lat 70tych XX wieku były w planach
ujmowane jako zalewowe, a potem przekwalifikowano je na
budowlane i jako takie zostały
zakupione przez obecnych właścicieli. Kierownik Sałuda-Anyszewska kilka razy wyjaśniała,
że spotkanie zorganizowano po
to, by każdy mógł zająć stanowisko w sprawie swojej działki.
Stanowiska te zbierano na piśmie, a całe spotkanie było protokołowane. Większość zainteresowanych, a było ich ponad
dwudziestu, przyszło jednak do
urzędu nie po to, by zajmować
stanowisko, ale po konkretne
propozycje z zakresu rozwiązań
przeciwpowodziowych,
które jednak nie są przedmiotem
opracowania w studium. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony Mrogi padały propozycje,

Niełatwe spotkanie w urzędzie poprowadziła Bogusława SałudaAnyszewska (po prawo).

by rzekę w mieście pogłębić,
poszerzyć i wyregulować oraz
usypać wały. Postulowano lepsze gospodarowanie zbiornikami retencyjnymi. Sporna kwestia dotycząca tego, które działki
i dlaczego kwalifikują się jako
budowlane (z tych, gdzie poczynione są już inwestycje), nie została rozstrzygnięta, natomiast
dyskusja między prawo i lewobrzeżnymi głownianami znad
Mrogi często przeradzała się
w osobiste „wycieczki”. Wniosek, jaki można było wysnuć
z poszczególnych wypowiedzi,
jest taki, że mieszkańcy terenów dotkniętych w minionym

roku powodzią bądź nią zagrożonych mają urzędnikom za złe
to, że do tej pory nie wykonano opracowania przeciwpowodziowego, nie powstały plany
ratowania zagrożonych terenów przed wodą, a same zapisy
w studium, że teren jest zalewowy, nikomu nie pomogą. Właśnie ochrona przeciwpowodziowa ma być tematem
spotkania z burmistrzem Janeczkiem, jakie z inicjatywy lewobrzeżnych mieszkańców
zaplanowano
na
dziś – w czwartek, 3 lutego
w sali OSP w Głownie o godz.
18.00. 
ewr

a swe talenty wokalne zaprezentował Marcin Cybulski.
W imprezie udział wziął
18-letni dziś Damian Kowalczyk, Mały Mister z roku 2001,
który po 10 latach z dużym sentymentem wspomina konkurs,
w którym wziął udział. Do dziś
przechowuje szarfę ze zdobytym w nim tytułem. 
rpm

Głowno

Janiak zamiast
Anyszewskiej
Od 1 lutego
kierownikiem Referatu
Infrastruktury
Technicznej,
Budownictwa i Ochrony
Środowiska w Urzędzie
Miejskim w Głownie
jest Arkadiusz Janiak,
głownianin, niegdyś
pracownik głowieńskiego
magistratu, ostatnio
pracownik Urzędu
Marszałkowskiego
w Łodzi. Dotychczasowa
kierownik tego
referatu, Bogusława
Sałuda-Anyszewska
jest teraz zastępcą
kierownika Janiaka.
Burmistrz Grzegorz
Janeczek argumentuje
„ściągnięcie” Arkadiusza
Janiaka tym, że jest to
osoba legitymująca się
dużym doświadczeniem
w zakresie zamówień
publicznych oraz
rozliczania wniosków
unijnych. W zakresie
obowiązków
powierzonych nowemu
kierownikowi Janiakowi
znalazły się m.in. te
dotyczące wspierania
i pomocy w zakresie
przygotowywania
procedur przetargowych
także w jednostkach
podległych Urzędowi
Miasta. rpm
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Ciąg dalszy wywiadu
z burmistrzem

Kultura

Głowna str. 7

Gmina Dmosin | Nagawki

Rozrasta się skansen
Pod koniec stycznia „Wieści” wybrały się na budowę
Żywego Skansenu – Centrum Folkloru Polskiego
w Nagawkach w gminie Dmosin. Inwestycję tę realizuje
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej, które na ten
cel pozyskało blisko 10-milionową dotację z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Mimo zimowej aury, praca przy rekonstruowaniu kolejnych obiektów skansenu trwa.
Prowadzi ją wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo
Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomira Ostrowskiego z Łodzi.
Końca dobiega zadaszanie
murowanej stajni, w której docelowo znajdzie się hotel dla
koni, a na jej poddaszu – pokoje
gościnne z kominkami i łazienkami dla właścicieli koni. Pod
dachem znajdują się już: dworek przeniesiony do Nagawek
z poddmosińskiego Grodziska
oraz kuchnia centralna odrestaurowana na bazie chaty z Dobronia.
Najbardziej zaawansowana
wydaje się obecnie rekonstrukcja dworku z Grodziska. Obiekt
ten jest darowizną dla stowarzyszenia od Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad.
W miejscu, gdzie pierwotnie stał
przebiegać będzie autostrada.
Aktualnie prowadzone są w nim
prace wykończeniowe wnętrz.
Na jego poddaszu znajdą się pokoje gościnne oraz apartament

dla nowożeńców. Na wysokim
parterze – sale konferencyjno-konsumpcyjne, a w piwnicy –
ogromna sala baletowa, w której trenować będzie m.in. zespół
Mrożanie. Mimo że w sali tej
brak jeszcze tego co najważniejsze tj. podłogi, luster i drążków
do ćwiczeń, prezentuje się ona
imponująco. Jest ogromna. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Dmosińskiej, Maria Sadzewicz – Nowak bazą treningową dla tancerzy chce zainteresować Wyższą Szkołę Muzyczną
w Łodzi. Pierwsze rozmowy
w tym kierunku już poczyniła.
– Chcemy by szkoła muzyczna
utworzyła nowy kierunek – folklor i by skorzystała z naszej sali
baletowej i jej zaplecza – mówi
Maria Sadzewicz – Nowak.
Niemal pod dach wyrósł też
w nagawskim skansenie obiekt
drewnianej plebanii z Lipki
i zarys kościółka mariawickiego. Dobudowano już tu salę teatralną z widownią, zapleczem,
mini kawiarenką i magazynami
oraz pralnią w podziemiach. –
Chcemy mieć też własną drukarnię, w której moglibyśmy

Głowno | Miejski Ośrodek Kultury

Plastyczne atrakcje
Dwa konkursy plastyczne
z nagrodami oraz warsztaty
scrapbookingu – to plastyczne atrakcje pierwszego tygodnia ferii w MOK w Głownie.
W konkursach udział wzięło
czterdzieścioro dzieci i młodzieży. Zorganizowano je po poniedziałkowym i środowym seansie filmowym, 17 i 19 stycznia.
Tematyka konkursów związana
była z zimową porą oraz tematem obejrzanych projekcji filmowych. Na zwycięzców czekały nagrody w postaci zestawów
malarskich, pluszowych masko-

tek, kalendarzy oraz biletów kinowych na seanse feryjne.
Kolejnym akcentem ferii
z głowieńskim MOK stały się
warsztaty scrapbookingu, w których udział wzięło 20 osób zainteresowanych
zgłębieniem
tajników tworzenia autorskiej
artystycznej stronicy albumowej. Uczestnicy warsztatów dopytywali o następne tego typu
spotkania. Dyrekcja MOK zapowiada, że przed Wielkanocą
zorganizowane zostaną warsztaty doskonalące plastyczne
umiejętności głownian.  rpm

Trwa zadaszanie murowanej stajni, która docelowo obłożona zostanie białym kamieniem. Na dole będzie
hotel dla koni, a na poddaszu – pokoje dla ich właścicieli.

drukować ulotki, foldery itp. –
zapowiada Maria Sadzewicz –
Nowak.
Trwają prace przy budowie
dachu nad karczmą, na potrzeby której adaptowany jest Dom
Tkacza ze Zgierza. – Jest już infrastruktura tj. woda, kanalizacja z oczyszczalnią ekologiczną, stacja trafo oraz trzy czwarte
ogrodzenia – wylicza szefowa
nagawskiego stowarzyszenia.
Pierwsze obiekty tj. dworek
oraz kuchnia centralna mają

Do 9 lutego Dom Kultury
w Niesułkowie przyjmuje zgłoszenia do Walentynkowego
Konkursu Fotograficznego. Jego
tematem jest wykonanie „Zakochanego zdjęcia” w dowolnej interpretacji. Udział w nim wziąć
mogą mieszkańcy miasta i gminy Stryków – bez względu na
wiek – którzy zajmują się fotografią amatorsko. Prace mogą
być wykonane dowolnymi technikami i sprzętem fotograficznym. Udział w konkursie jest
bezpłatny. Wystarczy nadesłać
lub dostarczyć osobiście do niesułkowskiego ośrodka zdjęcia
pojedyncze lub cykl fotografii
nieprzekraczający trzech zdjęć.
Prace muszą być wykonane samodzielnie, wcześniej nienagradzane, w formacie co najmniej
13 x 18 cm. Zdjęcia muszą być
wydrukowane na papierze fotograficznym. Rozstrzygnięcie
konkursu połączone z wręczeniem nagród jego laureatom zaplanowano na 13 lutego.
rpm

Głowno

Konkurs
recytatorski
W piątek, 11 lutego przedszkolaki z głowieńskich przedszkoli wezmą udział w szóstej
już edycji konkursu recytatorskiego pt. „Ulubione wierszyki”. Konkurs organizuje Miejski Ośrodek Kultury
w Głownie. 
rpm

Dzień śpioszka
w przedszkolu
W niecodziennych strojach,
bo w piżamach paradowały
pewnego styczniowego dnia
przedszkolaki z Przedszkola nr
1 w Głownie. Każdy przedszkolak dzierżył w dłoni ulubiony
kocyk, poduszkę lub przytulankę. Wszystko to w ramach
„śpioszka”, podczas którego nie
zabrakło porannej gimnastyki, wspólnego kołysanek i pokazu mody piżamowej. Zwieńczeniem piżamowego dnia
w przedszkolu było wspólne
„piżama” party. 
rpm

Fitness
w szkole

G

wiele. Mają być tu organizowane festiwale, koncerty, projekcje
kinowe (nawet w 3D) – i to zarówno pod dachem, jak i na powietrzu, a także warsztaty folklorystyczne. Maria Sadzewicz
– Nowak myśli również o budowie gliniano – słomianej Chatki
z Piernika na użytek przedszkola oraz zwierzyńca, w którym
dzieci będą mogły opiekować
się zwierzętami. Znaleźć ma się
tu również miejsce dla ginących
zawodów i rzemiosła. 
rpm

Konkurs na
„Zakochane
zdjęcie”

Głowno

Bratoszewice

W feryjnych konkursach plastycznych w MOK w pierwszym tygodniu
ferii udział wzięło ponad czterdzieścioro dzieci i młodzieży.

być gotowe do końca marca.
Na sierpień stowarzyszenie zaplanowało pierwsza imprezę
w skansenie. – Będzie to wesele pary z Łodzi, na powietrzu.
Jedzenie będzie pod namiotami. Para młoda weźmie ślub
w strojach łowickich, a noc poślubną spędzi w stajni „na sianie” – uchyla rąbka tajemnicy
Maria Sadzewicz – Nowak. Pomysłów na przyszłe funkcjonowanie Żywego Skansenu oraz
działalność wokół niego jest

Gmina Stryków

Stowarzyszenie Przyjaciół
Bratoszewic zaprasza na fitness
przy muzyce. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek
o godz. 18. na sali gimnastycznej w Zespołu Szkół nr 2
w Bratoszewicach. Trwają 1,5
godziny. Prowadzi je nauczycielka wychowania fizycznego
Elżbieta Foks. Opłata miesięczna wynosi 40 zł, zaś jednorazowa 12 zł. 
ljs

Solowe partie odśpiewali: Marcelina Baleja, Hania Kośka, Oliwia Kosma, Mikołaj Krzeszewski, Jaś Socik
i Marta Wasilewska

Głowno | Parafia św. Maksymiliana

Kolędowanie z przedszkolakami
16 stycznia przedszkolaki
z Przedszkola nr 1 w Głownie
kolędowały w parafii św. Maksymiliana na głowieńskiej Zabrzeźni. Wypełniony pastorałkami, kolędami i wierszykami
program został zadedykowany przed wszystkim babciom
i dziadkom z okazji ich święta.
W solowych popisach wystąpili:

Marcelina Baleja, Hania Kośka,
Oliwia Kosma, Mikołaj Krzeszewski, Jaś Socik i Marta Wasilewska. Na gitarze przygrywał
dzieciom Roman Wasilewski –
tata Marty.
Przedszkolaki
przygrywały na instrumentach perkusyjnych: kołatkach, grzechotkach itp. Na zakończenie tego

niecodziennego
spotkania
wszyscy jego uczestnicy odśpiewali wspólnie kolędę ,,PrzybieżelidoBetlejem”.Dziecizłożyły
w żłóbku wykonane przez siebie serduszka, a Mikołajka Martyna Wojtczak obdarowała je
słodkimi smakołykami przekazanymi przez burmistrza Grzegorza Janeczka. 
rpm
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Sport
Sport | Wywiad z Grzegorzem Kozłowskim

Możemy osiągnąć więcej
Grzegorz Kozłowski – od początku związany z Miejskim Klubem Sportowym Zjednoczeni, którego
jest prezesem honorowym. Wieloletni działacz sportowy i promotor piłki nożnej w Strykowie.
Prezes Kozłowski opowiada o funkcjonowaniu strykowskiego klubu i całego sportu w Gminie.
n Stryków z roku na rok dzięki
inwestycjom systematycznie się
rozwija. Musi to pociągać za sobą
także funkcjonowanie zależnych
od miasta gałęzi, jak np. sport.
Jak Pan ocenia działalność Zjednoczonych Stryków w przeciągu
ostatnich 2-3 lat?

Jestem i działam w klubie
przede wszystkim od strony piłkarskiej, więc mogę się jedynie
w tej kwestii wypowiedzieć. Na
przestrzeni ostatnich trzech lat
powodem do dumy ze strony
Zjednoczonych jest z całą pewnością utrzymanie pewnego,
wysokiego poziomu sportowego, który bardzo ciężką pracą
udało się kilka lat temu wypracować. IV liga w Strykowie do
duży sukces zważywszy na to,
że w całym powiecie drużyn
na tym poziomie są jeszcze tylko dwie, stacjonujące w Zgierzu. W Zjednoczonych z roku
na rok coraz lepiej funkcjonuje
szkolenie młodzieży. Wychowanie piłkarzy, którzy później
będą stanowić o sile zespołu jest
bardzo ważną cechą tego klubu.
W Strykowie są obecnie aż cztery drużyny młodzieżowe, czego

mogą nam zadrościć w innych
miastach. Niestety tyle dobrego
nie mogę powiedzieć o samym
obiekcie. W ciągu ostatnich
kilku lat na dobrą ocenę zasłużyła jedynie płyta boiska. Jeżeli
chodzi o trybuny, szatnie i sam
budynek socjalny, to tu niewiele
się zmieniło i przez to zostajemy
warunkowo dopuszczeni do rozgrywek. Trzeba otwarcie przyznać, że potrzebna jest po prostu
modernizacja obiektu Zjednoczonych.
Czy jest szansa, aby w przyszłości III liga zagościła do Strykowa?

n

W każdym klubie dąży się do
osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych. Nie inaczej
jest w Strykowie, ale żeby grać
w III lidze to oprócz aspektów
sportowych potrzebna jest jeszcze odpowiednia infrastruktura.
Jak już wcześniej wspomniałem
obiekt Zjednoczonych nie nadaje się na III ligę, a żeby tam grać
potrzebna jest jego całkowita
przebudowa. Jeżeli udałoby się
to zrealizować to znacznie łatwiej byłoby urzeczywistnić to
marzenie o III lidze. W kwestii

sportowej radzimy sobie bardzo
dobrze, więc myślę, że o to nie
musielibyśmy się martwić. Poza
tym szkoleniowcy w klubie
wykonują świetną pracę z młodzieżą, więc przyszłość Zjednoczonych już teraz jest zabezpieczona.
n Na jakim poziomie znajduje się
obecnie strykowski sport?

Strykowski sport wydaje mi
się doszedł już do takiego poziomu, że bez poprawy warunków
finansowych i infrastruktury
sportowej będzie trudno go podnieść. Mamy bardzo zdolną młodzież, która osiąga znakomite
wyniki. Obserwuję poziom sportu, także szkolnego i wiem, że
przy odpowiedniej kuźni można
wykuć wiele talentów, nawet na
skalę światową. Nadal zachęcam do współpracy szkoły, bo to
właśnie one mogą w dużej mierze przyczynić się do rozwoju
przyszłych sportowców, a same
również zyskają na prestiżu.
Co jest potrzebne do tego, aby
sport w Strykowie systematycznie
się rozwijał?

n

Piłka nożna | Wywiad z Arkadiuszem Janiakiem

Mierzymy wysoko
Arkadiusz Janiak –
związany z klubem
sportowym Stal Głowno,
prezes tej drużyny
opowiada o planach
i funkcjonowaniu klubu.

wyższe miejsce. Stać nas na to,
by uplasować się w pierwszej
piątce. Wiadomo, że miejsce
czwarte, czy piąte lepiej wygląda niż dziesiąte. Musimy dbać
o wizerunek klubu, aby zachęcać sponsorów do współpracy
z nami. Sukces motywuje do
dalszej pracy i jest dostrzegany w mieście, więc będzie to
ważne w kontekście rywalizacji
w przyszłym roku.

Niedawno do klubu dołączył
nowy trener, czy jest to pierwszy
krok ku temu by Stal pięła się
w stronę wyższych lig?
n

Marek Pawlak to nasz wychowanek, który po kilku latach pracy w najwyższej klasie rozgrywkowej wrócił do nas, aby pomóc
drużynie w walce o najwyższe
cele. Zatrudniając go wiedzieliśmy, że z takim doświadczeniem
wniesie coś nowego do drużyny
i z nim chcemy dążyć do upragnionego celu, jakim jest awans
do IV ligi. Oczywiście zależeć
to będzie także od wielu innych
czynników, ale pod względem
sportowym warsztat trenera
Pawlaka jest na właściwym poziomie.

Czy obecny skład Stali jest
zadowalający?

Arkadiusz Janiak

z sytuacji panującej w klubie.
Trenują bardzo ciężko, pięć razy
w tygodniu, aby jak najlepiej
prezentować się do gry na boisku. Ich umiejętności i praca na
sobą pozwalają sądzić, że mamy
realne szanse walczyć o awans
do IV ligi. Może nie w tym sezonie, ale za rok na pewno. Piłkarze Stali są młodzi, ale ciągle
się rozwijają, a pod okiem trenera Pawlaka będą mieli ku temu
najlepsze warunki.

n

Na to pytanie nikt dokładnie
nie jest w stanie odpowiedzieć.
Na dzień dzisiejszy wszyscy
nasi piłkarze są zadowoleni

n Jaki cel ma przed sobą Stal
jeszcze w tym sezonie?

W tym sezonie lidera już
raczej nie dogonimy, ale chcemy zająć na koniec jak naj-

n Gdyby podać kroplę w morzu
potrzeb klubu, co by to było?

W naszym klubie prowadzimy obecnie trzy drużyny, ale
gdyby nie sponsorzy, którzy bardzo nam pomogli to nie wiem
czy dokończylibyśmy rozgrywki. Wiadomo, że tych pieniędzy
przydałoby nam się trochę więcej, aby zapewnić sobie spokojny byt. W naszym składzie są
obecnie sami wychowankowie
tego klubu, którzy z całego
serca walczą o jak najlepszą
promocję Głowna. Zarząd Stali
zawsze zabiega o jak najlepszą sytuację w klubie i oprócz
pozyskiwania sponsorów ma
nadzieję także na jak najlepszą
współpracę z władzami miasta,
bo ich pomoc jest nam po prostu
bardzo potrzebna.


Rozmawiał Wojciech Pożarlik

Przede wszystkim współpraca na linii klub-klub, szkoła-klub, klub-miasto. W głównej mierze to od tego zależy,
czy sport w mieście będzie
się rozwijał. Kluby powinni
pomagać sobie w organizacji
imprez, pozyskiwaniu sponsorów. Szkoły kształcą wielu
świetnych młodych ludzi, także sportowców i to tam często
po raz pierwszy dostrzega się
wielki talent. Miasto z kolei
nadal musi wspierać finansowo
działalność klubów, bo bez tej
pomocy po prostu się nie obędzie. Jako działacz sportowy
jeżdżę z młodzieżą na różne
turnieje po wielu miastach w
województwie i niekiedy z
wielką zazdrością spoglądam
na nowe, pełnowymiarowe
hale sportowe. W Strykowie
brakuje tego bardzo i gdyby
nie Orlik, którym na co dzień
opiekują się Zjednoczeni, to
nie wiem, gdzie trenowaliby
zawodnicy uprawiający dyscypliny zespołowe. Stryków potrzebuje nowoczesnych obiektów sportowych i to od zaraz.


Rozmawiał Wojciech Pożarlik

Grzegorz Kozłowski od lat związany z piłką nożną w Strykowie, wie co
zrobić, by młodzież miała lepsze warunki do uprawiania sportu.

Piłka nożna | OPSiR Amator

Demolka w Strykowie
LUKS urządził sobie
prawdziwe strzelanie
na boisku Orlik
w Strykowie.
LUKS „DWÓJKA”
INVITTO

15 (8)
3 (0)

Bramki dla LUKS-u: Zawadzki 5
(5, 11, 19, 55 i 76 min.), Granosik 3
(10, 28 i 63 min.), Kapusta 3 (32, 73
i 80 min.), Makówczyński 3 (1, 22 i
46 min.) oraz Leszczyński (50 min.)
LUKS: Sylwester Cieślak – Tomasz
Leszczyński, Piotr Pożarlik, Łukasz
Kapusta – Marcin Makówczyński,
Piotr Granosik – Tomasz Zawadzki.

Amatorska drużyna LUKS
„Dwójki” Sandoz Stryków w
miniony weekend zagrała po raz
trzeci w tym roku z drużyną Invitto i był to najlepszy ich mecz

w przygotowaniach do rundy
wiosennej rozgrywek szóstek
piłkarskich na boiskach CHKS
w Łodzi. Po pierwszej połowie
rywale nie wiedzieli co robić
z piłką, której w posiadaniu
byli zaledwie przez 30% czasu.
Ostre strzelanie zaczął już w
pierwszej minucie Marcin Makówczyński, który popisał się
fantastycznym uderzeniem z dystansu. Chwilę później do bramki trafił najlepszy tego dnia na
boisku Tomasz Zawadzki, który
potem dołożył do kolekcji jeszcze cztery bramki. Po 10 min.
gry było już 3:0. W swoim stylu
rajd przeprowadził Piotr Granosik, dryblując trzech obrońców i bramkarza. Jeszcze przed
przerwą strykowianie zdobyli
kolejne cztery bramki. Do siatki
rywali znów trafiali Zawadzki
– dwukrotnie oraz Granosik,
a także Łukasz Kapusta, dobi-

jając uderzenie kolegi głową.
Po zmianie stron „Dwójka”
nadal przeważała, ale nie naciskała już tak na graczy Invitto, którzy w tej części meczu
zdobyli trzy bramki. Co z tego,
skoro świetnie dysponowani
byli wszyscy gracze LUKS-u.
Znów na listę strzelców wpisali
się Zawadzki, Makówczyński,
Granosik i Kapusta.
Cegiełkę do tego sukcesu
dołożył także Tomasz Leszczyński, który w 50 min.
w sytuacji jeden na jeden się
nie pomylił. Ostatecznie strykowianie wygrali aż 15 do 3
i należą im się wielkie brawa za
wspaniałą grę. Prowadzący drużynę Piotr Pożarlik żałuje tylko,
ze rozgrywki II Ligi OPSiR
Amator nie zaczynają się teraz,
bo z taką formą strykowianie
z pewnością daliby sobie radę
z każdym. 
wp

Brawo, brawo, brawo. Piłkarze LUKS „Dwójki” Sandoz Stryków wiąż zachwycają swoją grą w sparingach.
G
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Głowno | Tenis stołowy

V Turniej Tenisa Stołowego, czyli wielkie
emocje w sali TKKF-u Głowno
„Życie ludzkie to jakby olbrzymie zawody
sportowe, których jesteśmy zarówno
uczestnikami, jak i widzami” – ta wspaniała,
przytoczona maksyma Antoniego Gołubiewa
przyświecała wszystkim uczestnikom
V Turnieju Tenisa Stołowego,
Tenisowa piąta już edycja Alles Cup odbyła się 28 stycznia,
na zakończenie ferii w budynku
Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Expandor w Głownie. W organizację
zawodów włączyli się ludzie
miłujący sport jak nic innego.
Zbigniew i Paweł Rojek tenis
stołowy mają we krwi, a teraz
starają się przekazać tę pasję
młodzieży. Turniej nie odbyłby
się, gdyby nie wspaniała pomoc
głównego sponsora firmy Alles, należącej do Państwa Alicji
i Sławomira Wojciechowskich.
Trzeba przyznać, że, gdyby nie
oni to Ognisko prawdopodobnie
przestałoby istnieć, a tak stopniowo remontowany budynek
TKKF tętni teraz życiem i młodzież z wielką chęcią przychodzi
na prowadzone tutaj zajęcia. Na
zawody zgłosiło się ponad 30
zawodników w wieku szkolnym,
którzy zostali podzieleni na
cztery grupy zaawansowania. W
najlepszej triumfował dość niespodziewanie Łukasz Kożuszek,
który w decydującym o końco-

wym triumfie meczu pokonał,
po bardzo zaciętym pojedynku,
głównego faworyta Jakuba Kapustę. Trzecie miejsce zajął Bartosz Cierbikowski, który także
był bliski pokonania Kapusty,
ale w piątym secie musiał uznać
wyższość kolegi. Tuż za podium
znalazł się Dominik Kopania.
Warto dodać, że jedynie
w tej grupie, liczącej 12 zawodników, grano systemem rosyjskim (do dwóch przegranych),
w pozostałych natomiast każdy z każdym. W grupie nieco
mniej zaawansowanej (7 zawodników) bezapelacyjnie zwyciężył Daniel Wąsik, który wygrał
wszystkie swoje mecze, gromadząc na swoim koncie 12 pkt.
Na drugim miejscu znalazł się
ostatecznie Dawid Krzeszewski
z 10 pkt, a na trzecim Mirosław
Wrzeszczyński – 8 zdobytych
oczek. Grupa trzecia (5 zawodników) zgromadziła osoby, które dopiero co liznęły tenisowego rzemiosła. Zwyciężył w niej
Dominik Rożniata, który nie
dał się ani razu pokonać (8 pkt).

tego dnia w tenisa, więc do
domów każdy szedł zadowolony. Miłym widokiem było
nagrodzenie najmłodszego zawodnika, mającego 6 lat Olafa
Kalisiaka. Wręczenie statuetki
przez trenera Pawła Rojka, który sam przecież zaczynał grać
w takim wieku, jest niejakim
symbolem tego, że w Ognisku
doświadczeni i kochający sport
ludzie, chcą przekazać coś
wspaniałego następnym pokoleniom. wp
Grupa I (zaawansowana, system rosyjski):

n

1.Łukasz Kożuszek
2. Jakub Kapusta
3. Bartosz Cierbikowski
4. Dominik Kopania
n

Takie zdjęcia aż chce się oglądać. Uczestnicy turnieju tenisa stołowego po wręczeniu nagród.
Współorganizatorami V Turnieju Tenisa Stołowego byli TKKF Expandor Głowno oraz firma Alles z Głowna.

a czwarte Patryk Bartoszek.
W ostatniej grupie zawodników
(6 osób) grali początkujący
tenisiści.
Bezkonkurencyjny
okazał się Filip Rożniata, który
w pięciu pojedynkach nie stracił
nawet jednego seta. Za jego plecami znalazł się Robert Wojdyga, zaś trzecią lokatą piastował
Miłosz Grzyb. Na zakończenie

Halowa piłka nożna | 8. kolejka HLK

Piłka nożna | Sparingi

Piłkarze lidera po siedmiu
kolejkach drużyny
z Dmosina musieli w meczu
prawdy, uznać wyższość
wiceliderów zawodników
reprezentujących zespół
Enkev –Triumwirat.

29 stycznia piłkarze
Zjednoczonych Stryków
rozgromili w pierwszym
tegorocznym sparingu KKS
Koluszki aż 6:0.

Dmosin drugi

Mecz lidera z wiceliderem był
niezwykle zaciętym i wyrównanym widowiskiem piłkarskim,
w którym padła tylko jedna
bramka. Jedynego gola zdobyli
gracze Enkevu, który wystarczył
by pokonać drużynę Dmosina
i zdetronizować lidera wpierwszoligowych rozgrywek.
Co prawda dmosinianie mieli
kilka wybornych sytuacji strzeleckich, ale zawiodły celowniki bądź doskonale w bramce
interweniował golkiper rywali.
Zatem padła tylko jedna bramka
w tym interesującym spotkaniu.
Dlatego jedyną drużyną, która
w bieżących rozgrywkach I ligi
HLK są piłkarze Enkevu-Triumwirat, którzy zepchnęli na drugą
lokatę dmosianian. Trzecie miejsce z dziewiętnastoma punktami
okupują gracze Sonaty. Ekipa

Wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Edycja wspólna z tygodnikiem
„Nowy Łowiczanin”

G

10 17-6

3. Mirosław Wrzeszczyński		

8

16-8

4. Oskar Grzelecki		

6

10-12

odbyła się ceremonia wręczenia
nagród. Młodzież mogła posłuchać wspaniałej mowy wygłoszonej przez ich opiekunów na
temat działalności TKKF i jego
przyjaciół właścicieli firmy Alles, która także ufundowała nagrody dla uczestników turnieju.
Oprócz zwycięzców wyróżnieniu zostali wszyscy grający

1. Dominik Rożniata		

8

12-6

2. Mateusz Bancerowski		

4

8-11

3. Eryk Frątczak		

4

7-9

4. Patryk Bartoszek		

4

5-12

n

Grupa III:

Grupa IV (początkująca):

1. Filip Rożniata

10 15-0

2. Robert Wojdyga

8

12-5

3. Miłosz Grzyb

6

11-6

4. Jakub Dąbkowski

4

6-10

Efektowne zwycięstwo na początek

Sonaty w meczu ósmej kolejki
pokonała ekipę przedostatniego
Opla 5:2, zatem piłkarze Sonaty
mają nadal nadzieję na wywalczenie drugiej lokaty. O cztery
punkty mniej od Sonaty uzbierali piłkarze Ziel-Metu, którzy
w ósmej serii nie dali szans drużynie z Gałkówka, wygrywając
4:2. Kolejne drużyny sklasyfikowane w tabeli pierwszej ligi już
straciły szanse na wywalczenie
miejsca na podium. Ich straty do
pierwszej czwórki są zbyt duże,
by można było je nadrobić. ak
8. kolejka
Arka – Full-Dach 2:1
Diabły – KFM 2:4
Ziel-Met – Gałkówek 4:2
Sonata – OPEL 5:2
Enkev – Dmosin 1:0
n

1. ENKEV-TRIUMWIRAT

8

24 30-10

2. DMOSIN

8

21 22-6

3. SONATA

8

19 33-12

4. ZIEL-MET

8

15 30-19

5. KFM

8

9

18-21

6. DIABŁY

8

8

23-25

7. GAŁKÓWEK

8

8

16-20

8. FULL-DACH

8

6

19-40

9. OPEL

8

4

18-28

10. ARKA

8

3

8-36

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.

12 18-6

2. Dawid Krzeszewski		

n

O drugie miejsce toczyła się zaciekła walka pomiędzy trzema
zawodnikami, którzy zgromadzili po 4 pkt. O końcowej klasyfikacji decydował ostatecznie
bilans setów i wynik bezpośredniego pojedynku. Po zliczeniu
ich na drugim miejscu znalazł
się Mateusz Bancerowski, trzecie miejsce zajął Eryk Frątczak,

Grupa II:

1. Daniel Wąsik		

ZJEDNOCZENI 
KKS KOLUSZKI 

6 (3)
0 (0)

Bramki dla Strykowa: Baryła 2
(8 i 40 min.), Waśkiewicz (11 min.),
Bartosik (59 min.), Gałecki (62)
i Błaszczyk (88).
Zjednoczeni: Śniady (w 46 min.
Zalewski) – Olejnik (46 Rożniata),
Lenart, Hinc, Błaszczyk – Śmieszek (46 Ślązak), Janikowski (76
Szcześniak), Nowak (46 Gałecki),
Król (46 Obi Uche) – Waśkiewicz
(46 Bartosik), Baryła (46 Gajek).

Pierwsza część spotkania to
miażdżąca przewaga strykowian, którzy zepchnęli rywali
do głębokiej defensywy. Już w 8
min. pierwszą bramkę dla Zjednoczonych zdobył Piotr Baryła,
który płaskim strzałem po ziemi
nie dał szans golkiperowi Koluszek. Trzy minuty później było
już 2:0. Przed znakomitą szansą stanął Antoni Waśkiewicz.
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W pierwszym sparingu Zjednoczeni Stryków wypadli bardzo dobrze. Jak będzie w kolejnych?

Młody napastnik Strykowa ze
spokojem minął bramkarza
i bez problemu umieścił piłkę
w siatce. Przez następne kilkanaście minut Zjednoczeni mogli
strzelić następne bramki, ale na
przeszkodzie stawał słupek albo
świetnie bronił bramkarz, który
m.in. nie dał się pokonać z rzutu
karnego wykonywanego przez
Tomasza Lenarta. Jeszcze przed
przerwą podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka powiększyli
przewagę. W 40 min. pięknym
strzałem z 25 m popisał się Baryła, zdobywając tym samym
swojego drugiego gola w tym
meczu. Po przerwie na placu gry
pojawiło się 8 nowych zawodni-

ków. Trzeba przyznać, że w drugiej połowie początkowo Zjednoczeni spuścili trochę z tonu,
bo w pierwszym kwadransie nie
stworzyli sobie żadnej sytuacji w
polu karnym przeciwnika. W 55
min. doszło do niemiłej sytuacji
z głównym udziałem gracza Koluszek, który ubliżył sędziemu,
za co został wyrzucony z boiska.
Od tego momentu Zjednoczonym grało się jeszcze łatwiej
i kolejne bramki były tylko kwestią czasu. W 59 min. na 4:0
podwyższył Szczepan Bartosik,
który zwodem minął obrońcę
a następnie posłał piłkę obok
bezradnie
interweniującego
bramkarza.

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 26, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

Trzy minuty później przy linii
bocznej piłkę przejął Rożniata,
popędził przed siebie kilkanaście metrów i posłał ją wzdłuż
bramki do nie pilnowanego kolegi. Gałecki mając przed sobą
tylko bramkarza nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce. Tuż przed końcem
spotkania dobił rywala Damian
Błaszczyk, który bezbłędnie wykorzystał wspaniałe podanie od
Gałeckiego. Zjednoczeni znacznie przewyższali rywali umiejętnościami. O jakiejkolwiek ocenie formy piłkarzy Strykowa jest
jeszcze zbyt wcześnie, ale trzeba
przyznać, że wygląda to obiecująco. 
wp
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Sport szkolny | Feryjna Halowa Liga

Waśki Głowno
zwycięzcami feryjnej ligi
Waśki Głowno to zespół, który okazał się najlepszy w tegorocznej Feryjnej Halowej
Lidze piłki nożnej, zorganizowanej przez Halę Widowiskowo-Sportową w Głownie
oraz Szkołę Podstawową nr 2 Głowno.
Do imprezy zgłosiło się aż
osiem zespołów z naszego miasta, a w imprezie, która trwała
niema dwa tygodnie (każdego
feryjnego dnia rozegrano jedną
kolejkę spotkań), wzięło udział
około stu zawodników z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Do halowych zmagań zgłosiły
się CSKA Zabrzeźnia, Ludzie
z Lasu, Superteam, Waśki, Mandarynki, Albatros, FC Głowno
oraz Bangladesz. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym. Rywalizacja była niezwykle emocjonująca i zacięta. Po
siedmiu kolejkach okazało się,
że Waśki i piłkarze Bangladesz
uzbierali po szesnaście punktów.
O pierwszym miejscu zadecydował bezpośredni mecz pomiędzy

zainteresowanymi drużynami.
W tej rywalizacji zwycięsko wyszli gracze Waśków, którzy pokonali Bangladesz 6:3 i tym samym zapewnili sobie pierwsze
miejsce w imprezie. Co ciekawe
zwycięzcy rozgrywek dwukrotnie potknęli się w turnieju. Jedyną drużyną, która pokonała
zwycięzców halowej feryjnej ligi
byli gracze Superteam, którzy
pokonali Waśki 3:1.
Zwycięzców nie przestraszyli
się też gracze CSKA Zabrzeźnia, którzy zremisowali z Waśkami 3:3. Mimo tych dwóch
potknięć Waśki okazał się
najlepszym zespołem turnieju,
bowiem Superteam, pogromca
lidera rozgrywek, dwukrotnie
przegrał, doznając porażek
z Bangladesz 3:4 i CSKA Za-

brzeźnia 0:1. Z kolei drugi
w tabeli Bangladesz pogrzebał
swoje szanse na zwycięstwo
w lidze, remisując z CSKA
Zabrzeźnia 2:2. Zatem najgroźniejsi rywale lidera pozabierali sobie nawzajem punkty
z czego oczywiście najbardziej
ucieszyli się piłkarze Waśków.
Zwycięzcy turnieju wystąpili w
następującym zestawieniu: Damian Nowak, Alek Waśkiewicz,
Antoni Waśkiewicz, Arkadiusz
Dróbkowski, Michał Cieniecki
oraz Krzysztof Suchenek. Druga lokata przypadła piłkarzom
Bangladesz, którzy o punkt wyprzedzili trzecich w klasyfikacji
graczy Superteam. Superteam
tylko jednym punktem wygrał
brązowe medale z CSKA Zabrzeźnia. Zatem cztery pierw-

sze zespoły w tabeli prowadziły
między sobą niezwykle zacięty
bój o mistrzowski tytuł w ligowych rozgrywkach, zakończony ostatecznym zwycięstwem
drużyny Waśki z Głowna. Mecze wzorowo sędziowali Zbigniew Rojek, Tomasz Szcześniak, Rafał Mostowski oraz
Jakub Kowalski.
ak
Klasyfikacja końcowa turnieju
przedstawia się następująco:
1. Waśki

7

16

46-13

2. Bangladesz

7

16

44-13

3. Superteam

7

15

60-13

4. CSKA Zabrzeźnia

7

14

31-8

5. Mandarynki

7

7

19-26

6. FC Głowno

7

5

22-46

7. Ludzie z Lasu

7

4

11-75

8. Albatros

7

3

11-53

Tenis stołowy | Ranking indywidualny III ligi

Tenis stołowy | Ranking IV ligi

Skowroński blisko
pierwszej dwudziestki

Przemysław Przybyłek nadal szósty
w indywidualnym rankingu
Przemysław Przybyłek,
po pierwszej rundzie
trzecioligowego sezonu
w rankingu
indywidualnym został
z tenisistów TKKF
Expandora Głowno
sklasyfikowany najwyżej.
Głownianin zagrał w trzydziestu dziewięciu spotkaniach
i wygrał 26 meczów. Żaden inny
tenisista Expandora nie zagrał
w maksymalnej liczbie spotkań
w pierwszej rundzie i żadnemu
nie udało się uzbierać takiej
liczby punktów. Głownianin ma
siedem punktów straty, by znaleźć się w pierwszej trójce. Zatem zadanie prze Przemysławem
Przybyłkiem na rundę rewanżową jest jedno: doścignąć ścisłą
czołówkę rozgrywek, a jeśli to
uda się zawodnikowi Expandora
oczywiście będzie z pożytkiem
nie tylko dla niego ale także dla
całej drużyny.
Pozostałym
zawodnikom
drużyny głowieńskiego TKKF-u wiedzie się różnie. Na dwudziestym ósmym miejscu sklasyfikowano Zbigniewa Rojka.
Ten najbardziej doświadczony
zawodnik nie tylko głowieńskiego zespołu, ale także trzecioligowych rozgrywek, wystąpił
w trzydziestu pięciu meczach
i zanotował czternaście zwycięstw. By znaleźć się w pierwszej dwudziestce sklasyfikowanych zawodników trzeciej ligi
głownianiowi brakuje jeszcze
przynajmniej pięciu punktów.
O szesnaście miejsc niżej uplasował się po pierwszej rundzie

niach i wszystkie wygrał. Tylko
raz pomylił się Przemysław Godlewski (AZS UŁ Łódź), który
ustępuje o jeden punkt liderowi.
Na trzecim miejscu usadowił
się Paweł Wiaderny (Turon).
Lider czołowej drużyny trzeciej
ligi wygrał trzydzieści trzy razy,
ale poniósł sześć porażek.
O miejsce na podium zapewne bić się będą Marian Domański (Polonia Andrzejów) oraz
Wojciech Chrobot (Salos Wodna Łódź), którzy mają stratę do
Wiadernego sześć „oczek” oraz
nasz Przemysław Przybyłek,
który ma siedem punktów straty
do miejsca premiowanego brązowym medalem. Zatem walka
o czołowe lokaty w indywidualnym rankingu Łódzkiej Ligi
Tenisa Stołowego Amatorów
i Weteranów zapowiada się niezwykle ciekawie. 
ak
Paweł Rojek powrócił do drużyny TKKF Expandor Głowno, ale jego
pozycja w rankingu jest jeszcze niska.

Marcin Kapusta. Najmłodszy
gracz TKKF-u zaliczył trzydzieści cztery występy. Jednak
młody tenisista zdołał wygrać na
razie tylko w sześciu meczach.
Na czterdziestej ósmej pozycji został sklasyfikowany Paweł Rojek, który w niedalekiej
przecież przeszłości należał nie
tylko do wiodących zawodników drużyny Expandora, ale
także do czołowych postaci
rozgrywek Łódzkiej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów
i Weteranów. To dobrze, że tak
rzetelnie wyszkolony technicznie i mimo młodego wieku
doświadczony gracz powrócił
do zespołu TKKF-u. Wydaje
się, że teraz, jeśli tylko Pawło-

wi Rojkowi uda się na treningach odrobić stracony czas, to
nie tylko będzie to widoczne
w klasyfikacji indywidualnej
trzecioligowych rozgrywek, ale
również na pewno będzie miało przełożenie na wyniki drużyny z Głowna, która przecież
nie musi w bieżącym sezonie
walczyć o trzecioligowy byt,
a właśnie będzie ją stać, by bić
się o najwyższe cele. Miejmy
nadzieje, że runda rewanżowa
będzie znaczniej pomyślniejsza
dla tenisistów Exapndora. Jedynym zawodnikiem w trzeciej
lidze, który nie poniósł porażki,
jest zawodnik Deko Star Paweł
Wycech. Łodzianin wystąpił w
trzydziestu dziewięciu spotka-

W Feryjnej Halowej Lidze piątek piłkarskich, która trwała niemal przez
całe ferie, wzięło udział około stu uczniów z Głowna i okolic.

1. Wycech Paweł Deko-Star

39-0

2. Godlewski Przemysław AZS UŁ

38-1

3. Wiaderny Paweł Tauron

33-6

4. Domański Marian Polonia

27-10

5. Chrobot Wojciech Salos Wodna

27-12

6. Przybyłek Przemysław Expandor 26-13
7. Orzechowski Zdzisław Księżak

26-4

8. Rosiak Rafał AZS UŁ

25-12

9. Przygoda Andrzej MKS Jedynka 25-11
10. Adamczyk Jarosław Korad

24-14

11. Pniak Szymon Pokemony

24-15

12. Lewandowski Witold Porta

23-15

13. Korus Piotr Korad

21-13

14. Knetel Julian Salos Wodna

21-15

15. Markowski Maciej Pokemony

21-18

16. Podsędek Mateusz Księżak

20-2

17. Michalski Marcin Atos

19-20

18. Krasoń Krzysztof Jedynka

19-20

19. Kępiński Paweł Deko-Star

19-20

20. Raszkiewicz Adam Piranie

19-20

28. Rojek Zbigniew Expandor

14-21

44. Kapusta Marcin Expandor

6-28

48. Rojek Paweł Expandor

4-2

Po pierwszej rundzie
czwartoligowych
rozgrywek najbliżej
nobilitującej pierwszej
dwudziestki w rankingu
z tenisistów LUKS-u
Koźle jest Maciej
Skowroński.
Młody tenisista LUKS-u rozegrał pięćdziesiąt jeden spotkań,
z czego wygrał 26 pojedynków.
Pozwoliło to najlepszemu graczowi LUKS-u uplasować się
po pierwszej rundzie sezonu
2010/2011 na dwudziestym
pierwszym miejscu. Zawodnikowi z Koźla brakuje zaledwie
czterech punktów, by zameldować się w pierwszej dwudziestce. Właśnie o tyle wyprzedza
Skowrońskiego zawodnik Startu
Łódź Grzegorz Mikołajczyk.
Pozostali gracze LUKS-u plasują się po pierwszej części czwartoligowego sezonu poza pierwszą czterdziestką (w rankingu
sklasyfikowano osiemdziesięciu
graczy z osiemnastu klubów).
Piątą dziesiątkę tenisistów
czwartej ligi otwiera Adrian
Podolski. Tenisista LUKS-u
w pięćdziesięciu jeden meczach
zanotował czternaście zwycięstw. Dziesięć miejsc niżej
usadowił się Łukasz Banasiak.
Trzeci w kolejności zawodnik
z Koźla wystąpił czterdzieści
pięć razy, ale wygrał zaledwie
w dziesięciu pojedynkach. Najniżej z zawodników LUKS-u
po pierwszej rundzie Sławomir
Pelski został sklasyfikowany
na odległym 65. miejscu. Tak
odległa pozycja najbardziej rutynowanego gracza LUKS-u
nie wynika ze słabej postawy,
ale z tego względu, że tenisista
LUKS-u zagrał w zaledwie sze-

ściu meczach, z których wygrał
dokładnie połowę. To pozwoliło
Sławomirowi Pelskiemu na wyprzedzenie i tak piętnastu graczy czwartej ligi. Wydaje się, że
w rundzie wiosennej stać będzie
graczy LUKS-u na znaczne poprawienie swoich punktowych
zdobyczy. Dla młodych zawodników z Koźla, którzy w zestawienie drużyn IV ligi są jedną
z najmłodszych ekip, czas pracuje na ich korzyść.
W tabeli rankingu IV ligi
prowadzi Jerzy Kowalewski,
który w 51 występach zwyciężył
czterdziestopięciokrotnie. Lider
rozgrywek jednak nie ustrzegł
się porażek, bowiem aż w pięciu pojedynkach musiał uznać
wyższość rywali. Andrzej Błaziński, najlepszy gracz liderującego MPK Łódź ma na koncie
zaledwie o dwa punkty mniej od
przodownika w indywidualnej
klasyfikacji.
ak
1. Kowalewski Jerzy Zapał

45-6

2. Błaziński Andrzej MPK Łódź

43-8

3. Antczak Damian Sokół 3 Zgierz

42-9

4. Kamiński Jacek Zapał

41-7

5. Pączek Piotr GOK Lutomiersk

41-10

6. Duraj Andrzej GOK Lutomiersk

39-12

7. Majda Jan Wimaran

39-9

8. Hankiewicz Włodzimierz Start

38-13

9. Durka Sławomir Radar 2

38-10

10. Skowroński Marek MPK Łódź

38-6

11. Milas Tymoteusz Aristo Jeans

38-6

12. Kostrzewski Patryk Sokół 3

37-14

13. Ciesielski Robert Aristo Jeans

35-15

14. Korzeniewski Marcin Ret Gim 20 34-17
15. Gruszecki Witold Ret Gim 20

33-18

16. Gajewicz Mariusz Magellan

33-10

17. Kryściak P. Power Team

32-18

18. Krawczyk Piotr Aristo Jeans

32-10

19. Grabowicz Grzegorz Magellan

31-8

20. Mikołajczyk Grzegorz Start

30-21

21. Skowroński Maciej LUKS Koźle

26-25

41. Podolski Adrian LUKS Koźle

14-37

51. Banasiak Łukasz LUKS Koźle

10-35

65. Pelski Sławomir LUKS Koźle

3-3
G
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Piłka nożna | Turniej halowy

Najmłodsi piłkarze Stali Głowno
najlepsi w halowym turnieju

KALENDARZ
KIBICA
CZWARTEK, 3 LUTEGO
n godz. 10:00, hala MOSiR
w Zgierzu, finały rejonowe
w tenisie stołowym szkół ponadgimnazjalnych w kategorii
dziewcząt i chłopców z udziałem trzech szkolnych reprezentacji ZS nr 1 Bratoszewice
i LO Głowno (w kategorii
dziewcząt) oraz ZS nr 1
Bratoszewice (w kategorii
chłopców).

Najmłodsi piłkarze
Stali Głowno okazali
się najlepsi podczas
halowego turnieju w piłkę
nożną, jaki zorganizowali
Hala WidowiskowoSportowa w Głownie
oraz Szkoła Podstawowa
nr 2 w Głownie.
Do feryjnych zawodów,
w których mogli grać piłkarze
urodzeni w 2000 r, zgłosiło się
pięć klubów: dwie drużyny Stali Głowno, Włókniarza Zgierz,
MKP Boruty Zgierz oraz Unii
Skierniewice. Dziesięciolatkowie z wielkim zaangażowaniem
i zaciętością walczyli o okazały
puchar ufundowany przez dyrektor SP nr 2 w Głownie panią
Elżbietę Czerwiec.
Pięć zespołów walczyło o to
cenne trofeum systemem każdy
z każdym, a suma zdobytych
punktów decydowała o pozycji
w końcowej tabeli. Zwycięzcami
imprezy zostali gracze głowieńskiej Stali. Pierwsza drużyna
tego klubu wygrała dwa mecze
i dwa spotkania zremisowała.
Zatem podopieczni trenera Rafała Mostowskiego wywalczyli
osiem punktów. Najmłodsi gracze głowieńskiej Stali pokonali
drugą drużynę swojego klubu
6:2 oraz Unię Skierniewice 1:0.
W dwóch kolejnych meczach
podopieczni trenmera Mostowskiego zanotowali dwa remisy.
Najpierw głownianie podzielili
się punktami z zawodnikami

PIĄTEK, 4 LUTEGO
n godz. 18.30, hala OSiR
w Łowiczu, mecz grupy „A”
w ramach Amatorskich Mistrzostw Łowicza w siatkówkę,
BS TKKF 45 Głowno – LKS
Retki (wznowienie rozgrywek
ligowych).

Młodzi piłkarze pierwszej drużyny Stali Głowno (rocznik 2000) okazali się najlepsi podczas feryjnego turnieju piłkarskiego, który rozegrano
w ubiegły czwartek w Hali Widowiskowo-Sportowej w Głownie.

Włókniarza Zgierz, remisując
1:1, by w meczu z najgroźniejszym rywalem turnieju, zgierskim Borutą zakończyć bezbramkowo rywalizację. Właśnie
ten mecz miał decydujące znaczenie dla ostatecznego układu
tabeli.
Zwycięzcy turnieju halowego wystąpili w następującym
zestawieniu: J. Pawłowski, O.
Andrzejewski, M. Sadowski, M.
Olczak, H. Marczak, R. Ogórek oraz P. Podlecki. Taką sama
liczbę punktów zdobyli również gracze zgierskiego Boruty.
Podopieczni trenera Zdzisława

Frątczaka również zaliczyli dwa
zwycięstwa i w dwóch meczach
podzielili się punktami.
W bezpośrednim meczu obu
ekip padł wynik nierozstrzygnięty, zatem o pierwszym miejscu
głownian zadecydowała ich
lepszy bilans bramkowy z całego turnieju. Na trzecim miejscu
zakończyli swój udział w zawodach młodzi gracze zgierskiego
Włókniarza, którzy zdobyli o jeden punkt mniej od zwycięzców.
Kluczowym meczem dla „włókniarzy” była rywalizacja z lokalnym rywalem Borutą. Mecz
zakończył się zwycięstwem

piłkarzy Boruty i to oni ostatecznie zajęli trzecie miejsce w
tabeli. Najlepszym zawodnikiem
zawodów wybrano N. Lichowskiego (MKP Boruta Zgierz),
najlepszym strzelcem okazał się
zawodnik ze Zgierza S. Klima
(Włókniarz Zgierz), który uzyskał pięć goli, z kolei najlepszym
bramkarzem wybrano golkipera
Stali Głowno J. Pawłowskiego.
Wyniki turnieju przedstawiają
się następująco:
n Stal I – Włókniarz Zgierz 1:1
n MKP Boruta Zgierz – Unia
Skierniewce 1:0

PROGNOZA POGODY DLA REJONU GŁOWNA | 3.02.2011 – 9.02.2011
SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Początkowo skraj
wyżu, w weekend zatoka niżowa. Napływać będzie
wilgotna, ale cieplejsza masa powietrza.

1. Stal I Głowno

4

8

8-3

2. MKP Boruta

4

8

3-1

3. Włókniarz Zgierz

4

7

8-4

4. Unia Skierniewice

4

3

2-7

5. Stal II Głowno

4

1

4-10

Piłka siatkowa

Porażka!

3 (25,25,25)
0 (22,15,22)

Volleyball: Lewandowski, Stępniewski, Gawarzyński, Alagierski,
Pakowski, Fijołek, Gałązka, Kaźmierczak oraz Kujawiak.

SOBOTA – NIEDZIELA: Pochmurno
z przejaśnieniami, okresami opady śniegu
z deszczem, rano lokalnie opady marznące. Drogi
bardzo śliskie ! Widzialność umiarkowana do
dobrej, zamglenia, w czasie opadów słaba. Wiatr
południowo-zachodni, umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 3 st. C do + 5 st. C.
Temp. min w nocy: + 2 st. C do 0 st. C.
PONIEDZIAŁEK – ŚRODA: Pochmurno
z przejaśnieniami, okresami większe
rozpogodzenia, miejscami opady śniegu
z deszczem. Drogi bardzo śliskie !Widzialność
dobra, w czasie opadów słaba. Wiatr południowozachodni i zachodni, słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 3 st. C do + 7 st. C.
Temp. min w nocy: + 2 st. C do - 2 st. C.

n Stal II Głowno – MKP Boruta
Zgierz 1:1
n Unia Sk-ce – Włókniarz Z. 1:5
n Stal I – Stal II Głowno 6:2
n MKP Boruta Zgierz – Włókniarz Zgierz 1:0
n Stal II Głowno – Unia Sk-ce 0:1
n Stal I – MKP Boruta Zgierz 0:0
n Włókniarz Zgierz – Stal II
Głowno 2:1
n Stal I – Unia Skierniewice 1:0

OSiR Koluszki 
Volleyball

CZWARTEK – PIĄTEK: Pochmurno
z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu,
lokalnie opady powodujące gołoledź. Drogi bardzo
śliskie ! Widzialność umiarkowana, zamglenia,
w opadach słaba. Wiatr południowo-zachodni
i zachodni, umiarkowany, okresami silny.
Temp. max w dzień: + 2 st. C do + 3 st. C.
Temp. min w nocy: 0 st. C do - 2 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na
nasze samopoczucie. Osłabiona sprawność
psychofizyczna i fizyczna.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

G

SOBOTA, 5 LUTEGO
godz. 11.00, stadion ŁKS-u
w Łodzi, mecz kontrolny ŁKS
II – Zjednoczeni Stryków.
n godz. 13:00, boisko w Rosanowie, mecz kontrolny
w piłkę nożną, LKS Rosanów
(klasa „A”) – Stal Głowno.
n godz. 14.00, hala OSiR
w Koluszkach, Halowa Liga
Piłki Nożnej, mecze I ligi
z udziałem zespołu
z Dmosina.
n godz. 14.00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie,
mecz o mistrzostwo III ligi
siatkówki mężczyzn Volleyball
Głowno – Skra Bełchatów.
n

Bez czterech podstawowych
graczy wystąpili w Koluszkach zawodnicy Volleyballa.
Nieobecni z różnych powodów
Marcin Moszczyński, Wojciech Sowiak, Jakub Kosielski
i Maciej Biernat nie wystąpili
w Koluszkach. W pierwszym
secieprzy stanie 21:20 dla Volleyballa, kilkakrotnie głownianie
nie zakończyli skutecznie swojego ataku, a potem nie chcąc
ryzykować oddali inicjatywę
przeciwnikom, którzy ostatecznie pokonali gości 25:22.
O drugiej partii należałoby jak
najszybciej zapomnieć. W trzecim secie jeszcze raz poderwali
się do walki siatkarze Volleyballa, jednak i w tej części meczu
lepsi okazali się gospodarze.  ak

NIEDZIELA, 6 LUTEGO
godz. 10:00, hala Miejskiego
Gimnazjum w Aleksandrowie
Łódzkim, mecz koszykówki
o mistrzostwo Ligi Wojewódzkiej młodziczek Basket II
Aleksandrów Łódzki
– TK Alles Głowno.

n

PONIEDZIAŁEK, 7 LUTEGO
godz. 17:00, sala w Łodzi,
mecz tenisa stołowego o
mistrzostwo IV ligi ŁLTSAiW
Amper Łódź – LUKS Koźle.

n

ŚRODA, 9 LUTEGO
godz. 11:00, Hala Widowiskowo-Sportowa w Głownie
przy Szkole Podstawowej nr 2,
turniej koszykówki dla najmłodszych Basketball Cup
z udziaałem drużyn szkolnych
z Mąkolic, Lubiankowa,
Popowa oraz trzech szkolnych
reprezentacji szkół z Głowna.

n

PIĄTEK, 11 LUTEGO
godz. 18:30, hala OSiR
w Łowiczu, mecz o mistrzostwo
Grupy „A” Amatorskich Mistrzostw Łowicza w siatkówkę,
BS TKKF 45 Głowno – Skierniewicki Węgiel.

n

