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Gmina Stryków | Wyborów sołeckich ciąg dalszy

Artystyczna dusza
wśród nowych sołtysów

RZUT OKIEM | TAK BAWILI SIĘ SENIORZY

Andrzej Janeczko podczas
tegorocznych Dni Bratoszewic.

– Wieś niewielka, za to więcej roboty – tak o swoim wyborze na sołtysa mówi lider
Trzeciego Oddechu Kaczuchy
i podkreśla, że nie jest to dla
niego żadne szczególne wydarzenie. Po prostu lubi wychodzić do ludzi i dość szybko
angażuje się we wszystko, co
dzieje się w otoczeniu, w którym żyje.
O swoich konkretnych zamierzeniach mówi oględnie.
Oświetlenie na początku wsi,
może coś w sferze kultury,

Gmina Stryków | Kradzież kabli telekom.

w końcu na ile może wystarczyć 12 tys. zł funduszu sołeckiego? Wie natomiast na pewno, że nie chce być sołtysem
tylko dla reprezentacji.
– To najmniej mnie kręci. Nie to żebym nie szanował oficjalnych uroczystości,
ale klapka, buzia, rączka, goździk, to nie dla mnie – śmieje
się Janeczko. Od snucia dalekosiężnych planów na starcie
wolałby, aby po 4 latach ktoś
podszedł do niego, pokręcił
głową i powiedział „Chłopie,
dobra robota!”.
Zaczął od objazdu wsi rowerem i zapoznania się z wszystkimi jej mieszkańcami, wzięcia od nich namiarów. Chce
wysyłać e-maile i sms-y, a nie
puszczać na wieś zawiadomienia na kartce, która zazwyczaj
gdzieś po drodze utykała. Podłódzkie Ługi to wieś nietypowa. Mieszka w niej wiele osób
napływowych. Nowy sołtys będzie starał się dotrzeć również
do nich. Jeśli mu się uda, to jest
szansa, że w podejmowaniu
kolejnych istotnych dla wsi decyzji uczestniczyć będzie dajmy na to co drugi, a nie co piąty jej mieszkaniec.
ljs

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

W większości przypadków
na sołtysów wybierane są osoby, które dotychczas pełniły
tę funkcje. Ale są też wyjątki.
Wśród nich niewątpliwą ciekawostką jest wybór, jakiego
9 września, dokonali mieszkańcy wsi Ługi. Nowym sołtysem został tutaj Andrzej Janeczko, współzałożyciel i lider
zespołu piosenki kabaretowej
Trzeci Oddech Kaczuchy, który w Ługach mieszka od 13 lat.
O funkcję nowego sołtysa obok
Andrzeja Janeczko rywalizował także dotychczasowy sołtys Krzysztof Boruszczak oraz
– i tu również ciekawostka
– Sławomir Kowalewski z zespołu Trubadurzy, który również jakiś czas temu osiadł
w Ługach.
Ostatecznego wyboru dokonano w drugiej turze, do której
przeszedł Janeczko oraz Boruszczak. Pierwszy z kandydatów otrzymał 14 głosów poparcia, a drugi – 10. Trubadur
został za to członkiem Rady
Sołeckiej. Biorąc pod uwagę, że prawo głosowania w
Ługach miało 137 mieszkańców, wszystko rozegrało się
w niewielkim kręgu.

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Stryków są już na finiszu.
Przed mieszkańcami wsi jeszcze tylko kilka ostatnich zebrań.

Sobotnie IV Artystyczne Spotkania Seniorów “Czar Jesieni” przyciągnęły do Głowna blisko 500
uczestników. Na zdjęciu artystki z zespołu Ladies Dance ze Zduńskiej Woli w adaptacji baśni o Kopciuszku.
Książę-biznesmen (Maria Jachowicz) razem z wróżką (Janina Konik) wyruszył w tłum publiczności szukać
ukochanej, która zgubiła na balu pantofelek. O Czarze Jesieni piszemy na str. 40. ewr

Misje Święte

Stryków | Rocznica 17 września

W drugą wrześniową rocznicę
Jutro, 16 września, na cmentarzu mariawickim w Strykowie
odbędzie się uroczystość upamiętniająca 72. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Ceremonia rozpocznie się od modlitwy
księży parafii rzymskokatolickiej i mariawickiej oraz od-

śpiewania hymnu państwowego. Będą też okolicznościowe
przemówienia. Wiązanki kwiatów na mogile ofiar września
1939 złożą delegacje szkół oraz
instytucji i organizacji z terenu
całej gminy. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.
ljs

REKLAMA

Ukradł, zasnął i wpadł
w ręce policji

Do zdarzenia doszło w miejscowości Zagłoba. Około godz.
8.30 policyjny patrol zauważył
mężczyznę leżącego na łące
pod słupem telekomunikacyjnym, a obok niego – rower, torbę i piłę do cięcia metalu. Policjanci zauważyli, że ze słupa
odcięto około 50 m kabla. Męż-

czyzna – 46-latek ze Strykowa
– tłumaczył, że o odcięciu kabla
nic nie wie, że spał, a piła, którą
przy nim znaleźli funkcjonariusze miała mu posłużyć w domu
do cięcia desek.
W odległości około 300 m od
miejsca, w którym natrafili na
leżącego 46-letniego strykowianina funkcjonariusze dostrzegli
ślad po palenisku, a przy nim
nadpaloną linkę stalową. Nieopodal pobliskiego kompleksu
leśnego ujrzeli drugiego mężczyznę, który na ich widok pospiesznie próbował się oddalić.
Policjanci schwytali go. Okazał
się nim 58-letni mieszkaniec
gminy Stryków.
str. 6

U PANA TADEUSZA
organizuje:
 wesela  komunie  bankiety
 imprezy okolicznościowe

 we własnym lokalu do 200 osób
 w sali „Telimena” w Dąbkowicach
Dolnych - do 250 osób
 catering na terenie woj. łódzkiego

Domaniewice, ul. Główna 5
Tel. 607-930-234, 46 838-36-46

LOKAL KLIMATYZOWANY

Strykowscy policjanci
zatrzymali w minionym
tygodniu, 7 września
trzech mężczyzn
podejrzanych o dokonanie
kradzieży przewodów
telekomunikacyjnych.

18 września w parafii św. Barbary w Głownie rozpoczynają
się Misje Święte. Potrwają do
25 września. Proboszcz parafii
św. Barbary ks. Andrzej Kapaon
zachęca do udziału w naukach
misyjnych dzieci, młodzież i dorosłych. – Niech ten święty czas
pomoże nam bardziej przybliżyć
się do Boga i drugiego człowieka - apeluje.
str. 14
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Bezpieczeństwo
Głowno | Ul. Mickiewicza

Trudności z dojazdem do posesji
wała w rozmowie z Wieściami
jedna z mieszkanek tej okolicy –
A przecież wszystkim powinno
zależeć na wykorzystaniu słonecznej pogody. Na co czekać?
Na deszcz? Żeby się bajoro zrobiło? – dopytuje.
Interweniujący w naszej redakcji mieszkańcy Mickiewicza zdają sobie sprawę z tego,
że każda inwestycja – zwłaszcza
ta, która wymaga rozkopania ulicy – niesie za sobą pewne niedogodności dla mieszkających
przy niej osób. Wskazują jednakże, że nic nie stało na przeszkodzie, by na czas prac prowadzonych w korycie jezdni
wyznaczyć dojazd tymczasowy do posesji, lokalnych firm
i sklepów. – Próbujemy dojechać
chodnikiem, ale nie zawsze się
to udaje. Jak ktoś zaparkuje pod

swą posesją, to przejazd chodnikiem jest już niemożliwy. Nie
mam pewności, że zamówiony
towar będzie mógł zostać dowieziony do mojego sklepu.
– relacjonuje jego właścicielka – Bywa, że dzieci wybiegają
ze sklepu lub posesji wprost na
chodnik. Tylko patrzeć, jak dojdzie do nieszczęścia, bo chodnikami przedzierają się samochody, które w żaden inny sposób
z okolicznych posesji się wydostać nie mogą. – dodaje – Nie
wszyscy sąsiedzi pozwalają jeździć chodnikiem, niektórzy są
temu przeciwni. Co na to burmistrz Grzegorz Janeczek? Apeluje jedynie o cierpliwość. Sam
bowiem, podobnych utrudnień
doświadczył stosunkowo niedawno, gdy budowana była ulica, przy której mieszka.
rpm

Policja przestrzega | Listy do sprzedawców alkoholu

Gmina Głowno | Właścicielka firmy ostrzega innych

RENATA PIECHUT-MACHNICKA

9 września, na ul. Mickiewicza w Głownie ruszyła długo oczekiwana przez mieszkańców odbudowa asfaltowej
nawierzchni. Gdy robiliśmy to zdjęcie trwało równanie podbudowy tej ulicy. Prace te wzbudzają kontrowersje.

Wydawało się, że długo oczekiwana odbudowa nawierzchni skanalizowanej w ubiegłym
roku ulicy Mickiewicza powinna ucieszyć jej mieszkańców,
tymczasem 12 września część
z nich skarżyła się Wieściom na
trudności z dojazdem do własnych posesji, a właścicielka
miejscowego sklepu spożywczego – także na trudności z dowozem zaopatrzenia. – Na odtworzenie nawierzchni tej ulicy
czekamy już od roku. To nie powinno tyle trwać. Ona powinna
być odtworzona zaraz po wybudowaniu kanalizacji. Nie dość,
że zwlekano z tym do tego roku,
to jeszcze teraz prace posuwają się wolno. Próżno szukać tu
robotników po godz. 15, w sobotę też nie pracowali – sprawdziłam to specjalnie – krytyko-

Ruszyła policyjna akcja prewencyjna
Policjanci zgierskiej
Komendy Powiatowej
rozpoczęli już wręczanie
listu otwartego komendanta
właścicielom sklepów
monopolowych oraz
sprzedawcom alkoholu.
Akcja wystartowała 7 września i ma przeciwdziałać spożywaniu alkoholu przez nieletnich,
dlatego zawartość listu skupia
się głównie na sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku
życia. Treść listu podkreśla, że
jeżeli sprzedawca nie jest przekonany o pełnoletności klienta,
ma prawo poprosić go o pokazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego
wiek nabywcy. Przestrzega też,
że każdy ujawniony przypadek
sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim będzie zgłaszany przez Policję do właściwego organu samorządowego, bez
względu na to, czy sprzedawca
był świadomy wieku kupującego. W przypadku takich sytuacji policja wystąpi z wnioskiem
o odebranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Koncesję można

Poszukiwani
świadkowie
Policjanci z Komisariatu Policji w Strykowie poszukują
świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło 18 sierpnia
tego roku ok. 9.40 na skrzyżowaniu ulicy Brzezińskiej w Strykowie z drogą dojazdową prowadzącą na plac budowy autostrady
A2. Kierowca ciężarówki z naczepą podczas omijania ciężarówki oczekującej na możliwość
skrętu, zjechał na lewy pas drogi
i uderzył w dwa inne pojazdy ciężarowe. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia proszone są
o kontakt ze strykowskim komisariatem przy ul. Grunwaldzkiej
(tel. tel. 42/714-56-10).
rpm
G

utracić także w sytuacji, gdy w
okolicy punktu sprzedaży alkoholu co najmniej dwukrotnie w
ciągu sześciu miesięcy dojdzie
do zakłócenia porządku publicznego spowodowanym sprzedażą
takiego napoju, a prowadzący
punkt nie powiadomi o zdarzeniu właściwych organów. Z listu
wynika również, że zgodnie z
przepisem ustawy przedsiębiorca, któremu odebrano zezwolenie sprzedaży alkoholu, może
wnioskować o jego ponowne wydanie nie wcześniej niż
po upływie 3 lat od jego utraty.
Komendant KP w Głownie Roman Półbratek potwierdza, że miejscowi policjanci wręczają już listy na
terenie miasta. Zapytany czy
w Głownie miały ostatnio miejsce przypadki sprzedaży alkoholu nieletnim odpowiada przecząco. – Zatrzymaliśmy co prawda
kilku nieletnich pod wpływem
alkoholu, ale po przesłuchaniu
oddaliśmy ich w ręce rodziców.
Okazało się, że alkohol kupiły
im osoby dorosłe – wyjaśnia.
Taki przypadek miał jednak
niedawno miejsce w Dobrej.
1 września dzielnicowi Ogni-

wa Prewencji Komendy Policji w Strykowie ujawnili ekspedientkę ze sklepu przy ul.
Witanówek, która sprzedała
piwo 16-letniemu chłopcu. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Strykowie Cezary
Szczerbiak informuje, że zostało już wszczęte postępowanie, a sprawa trafi do prokuratury. 35-letnia kobieta odpowie
za naruszenie artykułu nr 43
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zastępca Komendanta przestrzega sprzedawców
przed podobnymi przypadkami
– Nawet jednorazowe sprzedanie alkoholu osobie nieletniej
skutkuje złożeniem przez nas
wniosku o wycofanie koncesji na jego sprzedaż. Program
prewencyjny prowadzony przez
Policję potrwa do końca miesiąca i obejmie całe województwo
łódzkie. Egzekwowanie od ekspedientów przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom do lat 18 odbywa się co
roku. Ma na celu przypomnieć
oraz uświadomić sprzedawcom
ryzyko związane z łamaniem
przepisów prawnych.
mw

KP Głowno | Zatrzymanie na Złotej

Przyłapani z dealerkami
Dwóch 19-latków i jednego 20-latka z porcjowanym suszem roślinnym w torebkach
– dealerkach zatrzymali w minioną niedzielę, 11 września na
ul. Złotej w Głownie funckjonariusze miejscowego Komisariatu Policji.
Po przesłuchaniu cała trójka
została zwolniona, a susz został
przekazany do specjalistycznych badań na obecność narkotyków. Do czasu ich zakończenia i podania jednoznacznych
wyników policja nie chce ujawniać szczegółów dotyczących

ilości i rodzaju zabezpieczonego suszu. Wyniki powinny
być znane za kilka dni. Zastępca komendanta głowieńskiego Komisariatu Policji Franciszek Słomiak ujawnia jedynie,
że ilość zabezpieczonego suszu
– w przypadku jednoznacznego potwierdzenia, że jest to narkotyk – kwalifikować będzie
czyn, jakiego dopuścili się młodzi mężczyźni jako przestępstwo. Jeden z nich – jak ujawnia
policja – w przeszłości był już
notowany za posiadanie narkotyków.
rpm

Wyłudzają pieniądze
za fikcyjny wpis
Właścicielka niedawno
zarejestrowanej firmy spod
Głowna w sierpniu otrzymała
list, którego nadawca – Krajowy
Rejestr Pracowników
i Pracodawców z ul. Złotej 61
w Warszawie powołując się na
cytowaną podstawę prawną,
zażądał od niej przelewu 115 zł
na swoje konto tytułem opłaty za
wpis do tego rejestru.

W utrzymanym w urzędowym
tonie piśmie adresatkę zaniepokoiło kilka szczegółów.
– Pierwsze, na co zwróciłam
uwagę, to brak jakiegokolwiek
numeru telefonu do nadawcy.
Dostaję zagadkowy list z drukiem przelewu wymaganego
uregulowania w bardzo krótkim,
nieprzekraczalnym terminie do
26 sierpnia, a nie wiem o co chodzi i nie mam się z kim skontaktować w tej sprawie. – opowiada

pani W.* i dodaje: – Od razu wydało mi się to podejrzane, dlatego postanowiłam informacji na
temat KRPiP z Warszawy poszukać w internecie. Okazało się, że
to oszustwo!
Aby nabrać podejrzeń, co do
nadawcy listu, wystarczy wpisać
w wyszukiwarkę (np. google)
nazwę rejestru wraz z adresem,
by wyskoczyła lista stron internetowych i forów z ostrzeżeniami przed naciągaczami. Ostrzeżenia takie publikują na swoich
stronach nawet jednostki samorządu terytorialnego (np. miasto
Kamienna Góra). Młoda bizneswoman spod Głowna utwierdziła się w przekonaniu, że ma
do czynienia z próbą oszustwa,
gdy przeczytała informację na
stronie Krajowego Rejestru Pracodawców i Pracowników z siedzibą w Bielsku-Białej (www.
krpip.pl). Zawiadamia on że cyt.:

“Działalność firmy Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników z Bielska-Białej nie ma nic
wspólnego z brzmiącą podobnie
nazwą firmy, i nie wysyła pism
z blankietami do zapłaty”.
Na stronie krpip.pl znajdują
się również odnośniki do wzorów zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez nadawcę listów z drukami przekazów.
Jeden wzór dotyczy tych, którzy dokonali przelewu na podane konto, drugi – tych, którzy nie
wpłacili 115 zł, ale list otrzymały.
Osoby, które czują się poszkodowane przez firmę ze Złotej 61
w Warszawie, mogą wydrukowane i wypełnione zawiadomienie przesłać listem poleconym
do Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście.
ewr
* Imię i nazwisko bohaterki tekstu
zachowane do wiedzy redakcji.

Tragiczny finał
dachowania

KRONIKA POLICYJNA | 7.09.–13.09.11

Śmierć 30-letniego mieszkańca gminy Stryków to skutek
wypadku, do jakiego doszło 10
września o 18.20 na drodze gminnej w miejscowości Nowostawy
Górne. Kierujący samochodem
marki BMW 318IS Coupe trzydziestolatek jadąc od Nowostaw
Górnych w kierunku drogi wojewódzkiej 708 Brzeziny Stryków,
nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, na
łuku drogi zjechał na lewe pobocze i uderzył w betonowy przepust. Na skutek uderzenia jego
pojazd dachował, a on sam wypadł z pojazdu na pobliskie pole.
Pomimo reanimacji przeprowadzonej przez Zespół Ratownictwa Medycznego mężczyzny nie
udało się uratować. Okoliczności
wypadku wyjaśniają policjanci.

7 września o godz. 20.25
doszło do kolizji drogowej w Smolicach w gminie Stryków. Kierujący Audi mieszkaniec Łodzi nie
zachował bezpiecznego odstępu
od poprzedzającego go Audi kierowanego przez mieszkańca gminy
Stryków i uderzył w jego tył. Sprawcę ukarano mandatem w wysokości
400 zł.

Stryków i okolice

9 września o godz. 14.45 doszło do kolizji na drodze krajowej
nr 14 w Bratoszewicach. Kierowca
BMW podczas wyprzedzania Fiata
Seicento, chcąc uniknąć zderzenia czołowego z nadjeżdżającym
z przeciwka pojazdem gwałtownie
odbił w prawo i uderzył w wyprzedzanego Seicento. Następnie
zbiegł z miejsca zdarzenia. Na
szczęście nikomu nic się nie stało.

9 września o 17.35 doszło do
kolizji drogowej w miejscowości Lipka. Kierujący VW Caddy nie ustąpił
pierwszeństwa
kierowcy Seata
Toledo i doprowadził do zderzenia
obu aut. Sprawcę ukarano mandatem w wysokości 220 zł.
13 września funkcjonariusze
Inspekcji transportu Drogowego
zatrzymali w Woli Błędowej nietrzeźwego kierowcę ciężarowego
Volvo wożącego piasek na budowę pobliskiej autostrady. Badanie
alkotestem ujawniło u mężczyzny
1,5 promila alkoholu.

Głowno i okolice
6 września głowieński komisariat powiadomiony został o kradzieży dwóch tablic rejestracyjnych od
samochodu Ford Fiesta zaparkowanego na niestrzeżonym parkingu na
osiedlu Kopernika w Głownie. rpm
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Wierni pielgrzymowali
do Sanktuarium
Stryków | Piknik rodzinny

Głowno | ZHP

Zbiórka
elektrośmieci

MARCIN KUCHARSKI

Zbierali pieniądze na remont kościoła
le nie potrzeba do tego alkoholu
– powiedział nam pan Tadeusz
ze Strykowa, który przyszedł na
piknik wraz z żoną Katarzyną
i 12-letnim synem Arturem.
Piknikowi towarzyszyła loteria fantowa. Losy kosztowały
10 złotych i każdy z nich wygrywał. Losowanie nagród głównych, którymi były między innymi przenośny odtwarzacz
filmów DVD, robot kuchenny
i obraz na płótnie odbyło się pod
koniec pikniku. Na placu przy
scenie odbywały się pokazy strażackie oraz za kilka, kilkanaście
złotych, które należało wrzucić
„co łaska” do puszki można było
obejrzeć panoramę Strykowa
z podnośnika strażackiego.
Chętnych nie brakowało. Podczas pikniku działało również
mini studio fotograficze, punkt
medyczny, a pod namiotami odbywały się pokazy fryzjerskie.
Nie lada gratką, szczególnie
dla najmłodszych była możliwość
przejażdżki na motocyklach razem z członkami klubu motocy-
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w Domaniewicach. str. 8

Kilkuset mieszkańców Strykowa i nie tylko tej miejscowości odwiedziło plac przy ul. Jana
Pawła II, podczas zorganizowanego przez miejscową parafię pod wezwaniem św. Marcina pikniku rodzinnego. Trzeba
przyznać, że atrakcji było wyjątkowo dużo. Zbierane podczas festynu pieniądze były
przeznaczone na trwający remont zabytkowego kościoła
w Strykowie.
Piknik odbył się w ostatnią
niedzielę, 11 września. Była to
już trzecia tego typu impreza organizowana przez i dla parafian.
Rozpoczęła się o godzinie 12, po
mszy w kościele. Na scenie występowały m.in. przedszkolaki,
chór parafialny, zespół taneczny
Agat, zespół muzyczny Mirage, Gminna Orkiestra Estradowa
z solistami oraz Anna Pietrzak
z zespołu Partitta. Publiczność
bawiła się wyśmienicie i każdy z występujących otrzymywał
gromkie brawa. – Najważniejsze, że humory dopisują i wca-

15 września 2011

Przejażdżki na motocyklach w charakterze pasażera były jedną z atrakcji pikniku rodzinnego w Strykowie.
Najwięcej chętnych było wśród najmłodszych uczestników festynu.

– oczywiście bezalkoholowych.
Za siedzeniami dla publiczności
rozstawiła się kuchnia polowa, w
której przyrządzona została woj-

klowego ze Strykowa oraz na kucykach. Na miejscu można było
też wyjątkowo smacznie zjeść i
napić się kawy, herbaty i napojów

skowa grochówka, był też chleb
ze smalcem, ciasta własnego wypieku, kiełbaski i kaszanka z grilla.
mak

Komenda Hufca w Głownie
przystąpiła do programu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod hasłem „Elektrozbiórka! Czuwaj
nad światem”. W ramach akcji
24 września będzie można dostarczyć zużyte lodówki, zamrażarki, sprzęt RTV tj. telewizory, radioodbiorniki, sprzęt
AGD, sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny tj. telefony,
faksy, elektronarzędzia np. wietratrki itp., a także zużyte baterie do punktu ich zbiórki przy ul.
Sowińskiego w Głownie, w sąsiedztwie lecznicy dla zwierząt
(za Muzeum) w godz. 12-16.
Bliższe informacje o akcji
uzyskać można pod nr tel. 604273-466 lub 503-630-263. Zebrane odpady trafią do specjalistycznego zakładu zajmującego
się utylizacją i przetwarzaniem.
Dodajmy tylko, że elektrośmieci nie wolno pozbywać się
w pojemnikach i kontenerach
przeznaczonych na inne surowce wtórne lub na odpady niesegregowalne. Grozi za to grzywna nawet do 5 tys. zł.
rpm

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY UCZESTNIKA AKCJI INFORMACYJNEJ

Gmina Głowno | Boczki Domaradzkie

Ułani przybyli w miejsce walk
wrześniowych
walk, jakie kawalerzyści 15 Pułku stoczyli we wrześniu 1939 r.
W historycznych mundurach,
na koniach, z biało-czerwonym
proporcem przybyli do Boczek
Domaradzkich pod obelisk upamiętniający śmierć swojego dowódcy.
O honorze, patriotyzmie,
wierności i ułańskich zobowiązaniach – tradycyjnie już opowiedział podczas uroczystości prezes Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku
Ułanów Poznańskich, a jednocześnie kustosz Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego prof.
Tadeusz Jeziorowski. Młod-

szym pokoleniom przypomniał,
że ułani, którzy oddali swe życie we wrześniu 1939 r. walczyli pod Głownem w obronie ziemi ojczystej i naszych domostw,
byli wierni swej Ojczyźnie
i swemu dowódcy. Nigdy nie
złamali raz danego słowa.
Z Boczek Domaradzkich ułani, młodzież i harcerze, którzy
im towarzyszyli udali się do
pobliskiego Waliszewa, gdzie
na miejscowym cmentarzu odwiedzili mogiły ułanów poległych w kampanii wrześniowej,
a następnie – do Bielaw, gdzie
wzięli udział w uroczystej mszy
świętej.
rpm

RENATA PIECHUT-MACHNICKA

W miniony poniedziałek,
12 września do wsi Boczki Domaradzkie w gminie Głowno,
przybyli ułani Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, którzy wraz
z miejscową społecznością,
uczcili pamięć poległego w tym
miejscu właśnie 12 września
1939 roku – dowódcy 15 ułanów ppłk. Tadeusza Mikke.
W hołdzie swemu dowódcy
ułani pokonali już po raz dziesiąty pokonali 300-kilometrową trasę z Poznania. Do Boczek
Domaradzkich dotarli szlakiem

Członkowie Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku
Ułanów Poznańskich pod obeliskiem w Boczkach Domaradzkich.
G
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Bogdan Walczak
ponownie na czele
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zarządu Osiedla Wschód. str. 8

Głowno | Przed rewitalizacją Placu Wolności

Zwykły parking czy nowe
miejsce wypoczynku
Przypomnijmy, że jeszcze
w kampanii wyborczej burmistrz Grzegorz Janeczek zarzucał swemu poprzednikowi przewlekłość tego procesu.
Twierdził, że osiem lat czyli
dwie kadencje to czas wystarczający, by estetykę tego centralnego punktu miasta poprawić.
Dodajmy jednak, że oprócz
koncepcji architektonicznej,
która zakładała wyeliminowanie z placu wokół Dębu Wolności parkujących pojazdów
na rzecz deptaków, zieleńców,
fontanny w kształcie Róży
Wiatrów, zegara, odremontowanego przystanku PKS oraz
budynku gastronomiczno-pamiątkarskiego na wzór dawnego ratusza, za rządów burmistrza Wojciecha Brzeskiego
Plac Wolności został uzbrojony w kanalizację, wodociąg
i podziemną linię energetyczną. Finałem przebudowy tej
ostatniej było również zamontowanie na placu kulistych latarni ulicznych.
Zwykły parking czy deptak
z fontanną i ławeczkami?
Z przeprowadzionej przez
Wieści sondy ulicznej wynika,
że głownianie oczekują gruntownego remontu reprezentacyjnego placu miasta. Jego
obecna główna funkcja – parking – budzi różne opinie.
Jakie są zatem ich pomysły
na Plac Wolności?
Wielu pytanych przez nas
głownian przyznało, że postawienie fontanny na Placu Wolności byłoby doskonałą wizytówką miasta. – W Głownie
brakuje miejsca wypoczynkowego, w którym mogłyby spęREKLAMA

G

dzać czas zarówno dzieci, jak
i dorośli – powiedziała Wieściom głownianka w średnim
wieku.
– Myślę, że najlepiej byłoby
przenieść parking w inne miejsce. Fontanna jest bardzo dobrym pomysłem, orzeźwiłaby nasze miasteczko – dodaje
inna, 40-letnia kobieta. Kolejna nasza rozmówczyni stwierdziła, że dobrą lokalizacją dla
dużego parkingu stanowiącego zaplecze dla centrum miasta
jest teren zielony między rzeką Mrogą, a ulicami Zgierską
i Swoboda wykorzystywanym
obecnie jako miejsce organizacji letnich imprez plenerowych.
40-letni mężczyzna był wręcz
załamany stanem centralnego
punktu miasta. – Wystarczyłby
tani i fajny pomysł na inwestycję, chociażby płytka fontanna
dla dzieciaków, które mogłyby
przyjść tutaj z rodzicami. Odwiedziłem wiele polskich miast
i w żadnym z nich nie spotkałem się z tym, żeby centralny
plac pełnił rolę parkingu samochodowego – komentuje.
Zdecydowana
większość
mieszkańców w wieku 35-55
lat zgadza się z pomysłem przebudowania placu na miejsce
rekreacyjno-wypoczynkowe,
najlepiej z fontanną, otaczającym ją klombem kwiatów i ławeczkami. Co na ten temat sądzi młodzież? Tutaj opinie są
rożne.
26-letnia mieszkanka Głowna podkreśla, że władze miasta powinny zainwestować
w budowę nowej nawierzchni na placu. Myślę, że w tym
miejscu powinien pozostać
parking, ponieważ w obrębie

RENATA PIECHUT-MACHNICKA

Po tym, jak okazało się, że 22-milionowa
rządowa dotacja przeznaczona na oddłużenie
SPZOZ podreperuje sytuację finansową Głowna,
nad którym raz po raz roztaczało się widmo
zarządcy komisarycznego, burmistrz Grzegorz
Janeczek i jego zastępca Grzegorz Urbanik
zapowiadają proinwestycyjne podejście do
projektu przyszłorocznego budżetu. Jako priorytet
wskazują w nim rewitalizację Placu Wolności.

Dziś centralny plac miasta jest ogromnym parkingiem. Warto jednak zastanowić się, jakim funkcjom powinien służyć.

centrum nie ma innej lokalizacji, gdzie możnaby zostawić samochód. Co prawda jest
parking za kościołem, ale to za
mało, żeby pomiescić wszystkie auta – uzasadnia.
Młodzi ludzie oceniają stan
placu bardzo kiepsko. Krótko mówiąc, wygląd placu jest
beznadziejny, ale to jedyne
tak duże miejsce parkingowe
w mieście. Z kolei fontanna to
całkiem fajny pomysł ze względu na to, że w Głownie brakuje
miejsca spotkań dla młodzieży. Trudno więc powiedzieć
w jakiej funkcji mógłby spełnić
się lepiej. – dodaje inna młoda
dziewczyna.
– Bardzo podoba mi się wygląd Nowego Rynku w Łowiczu. Wzorując się na nim

możnaby przebudować nasz
głowieński plac – komentuje
22-letnia głownianka. Najstarsi mieszkańcy miasta postrzegają Plac Wolności głównie
przez pryzmat miejsca parkingowego. Uważają, że najistotniejsze byłoby przeprowadzenie gruntownego remontu jego
nawierzchni i otaczających go
chodników.
– Wizytówka miasta jest
straszna, ale parking powinien
pozostać. Możnaby również organizować tutaj imprezy miejskie. Poza tym władze miasta
mogłyby zainteresować się także parkiem, który znajduje się
na przeciwko i pomyśleć nad
jego bardziej atrakcyjnym wyglądem – komentuje 65-letnia
głownianka.
– Mieszkamy w Głownie od
urodzenia i zależy nam na ładnym wyglądzie miasta. Plac
Wolności jest doskonałym
miejscem, w którym możnaby
usiąść i odpocząć, bez względu
na wiek. Wystarczyłyby nowe
ławeczki, kilka krzewów i wyeksponowanie naszego dębu,
żeby to miejsce zyskało więcej uroku – dodają dwie inne
starsze mieszkanki Głowna.
Ewentualną fontannę uważają
za dodatkową ozdobę. Priorytetem są dla nich jednak nowe

Koszty rewitalizacji
Placu Wolności
wyceniane są na
ponad 4 mln zł.
deptaki. Zdecydowana zmiana nawierzchni, tym powinny
zająć się władze – uzupełnia
emerytowany głowinianin.
Mieszkańcy miasta mają
więc dużo pomysłów na rewitalizację Placu Wolności.
Jednak czy któryś z nich ma
szansę na dojście do skutku?
Burmistrz Głowna Grzegorz
Janeczek komentuje sprawę
następująco:
– Nie chcę wprowadzać zbyt
wielu zmian do poprzedniego projektu czy wywracać go
do góry nogami. Zależy mi
na tym, żeby w rozsądny sposób pogodzić rozbieżne interesy wszystkich osób, których
dotyczy sprawa placu – parkujących, właścicieli sklepów,
klientów. Dlatego za jakiś czas
umieszczę projekt rewitalizacji na stronie internetowej, tak
aby każdy mieszkaniec mia-

sta mógł go zobaczyć i ocenić.
Mieszkańcy będą mogli też
przesłać nam własne pomysły
na przebudowę placu.
Burmistrz zaznacza, że
chciałby m.in. wydzielić część
Placu Wolności na miejsca
parkingowe, ale w określonych dniach i godzinach, np.
w soboty 13. Ponadto Janeczek
planuje zmiany w wyglądzie
pobliskiego Parku Armii Krajowej oraz prowadzi rozmowy
z właścicielem niszczejącego
domu na tyłach parku. Chciałbym wykupić ten teren, rozebrać dom i otworzyć widok na
zalew – wyjaśnia.
Kolejna koncepcja burmistrza dotyczy przedłużenia ulicy Wąskiej i zorganizowania
większej przestrzeni na miejsca parkingowe. W projekcie
znajduje się również budowa
fontanny. Grzegorz Janeczek
podkreśla, że chciałby przygotować procedury tak, żeby
z początkiem przyszłego roku
ogłosić przetarg na remont placu.
Na tę chwilę koszty rewitalizacji Placu Wolności wyceniane są na ponad 4 mln zł.
Liczymy jednak, że po ogłoszeniu przetargu ta kwota będzie mniejsza – komentuje burmistrz.
mw, rpm
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Stryków | Festyn Integracyjny Osiedla Wschód

czyli LUbię Zdrowie. A skoro
zdrowie, to impreza nie mogła
zacząć się inaczej, jak tylko od
zdrowej rywalizacji, czyli biegu
po zdrowie, konkursów sprawnościowych dla dzieci i za-

baw ruchowych. Chętnych nie
brakowało, podobnie jak i nagród dla nich. Festyn zorganizował Zarząd Osiedla Wschód
10 września na terenie targowiska miejskiego. Przewodni-

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Cyganie, szczudlarze, karatecy i klauni dbali o to, aby nikt
nie nudził się na Festynie Integracyjnym Osiedla Wolność
w Strykowie, zorganizowanym
jak co roku pod hasłem „LUZ”,

Konkurs sprawnościowy. Dzieci na festynie zabawiali szczudlarze i klauni.

czący zarządu Bogdan Walczak
powiedział „Wieściom”, że po
raz pierwszy imprezę postanowiono zorganizować w sobotę,
a nie w niedzielę, by nie konkurowała z zaplanowanym na
11 września piknikiem parafialnym u św. Marcina.
Szczudlarze i klauni z Łodzi, których zaproszono do poprowadzenia bloku zabaw dla
dzieci, znakomicie radzili sobie z tym zadaniem. Maluchy
i trochę większe dzieci mogły
same spróbować chodzenia
na szczudłach, błysnąć talentem wokalnym na scenie, czy
plastycznym podczas jednego
z wielu konkursów. Szczególną atrakcją dla uczestników
w każdym wieku był pokaz
karate. Kilkanaście minut po
godz. 17 rozpoczął się oczekiwany przez wszystkich koncert cygańskiego zespołu Romanca, znanego strykowianom
z ubiegłorocznego festynu. Artyści przyjechali z Olsztyna
w dziewięcioosobowym składzie i po kilku dynamicznych
utworach porwali słuchaczy do
wspólnego odśpiewania popularnych piosenek, m.in. „My

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Rodzinnie, zdrowo i kolorowo

Na cygańską nutę. Występ zespołu Romanca z Olszytna.

Cyganie” czy „Czarne oczy”.
Dzieci szybko podchwyciły
rytm cygańskiej muzyki i niemal cały koncert przetańczyły
pod sceną.
W organizacji festynu „LUZ”
Zarząd Osiedla Wschód wsparł
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Strykowie oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, na
zaproszenie którego na imprezie gościli artyści i twórcy ludowi z regionu. Było w czym
wybierać. Ewa Paciejewska wystawiła swoje obrazy malowane

na desce i przedmioty zdobione metodą decoupage’u, Zofia
Zgierska prezentowała zdobione tą metodą świece. Na stoisku
Anny Zabelskiej podziwiać
można było ceramikę i gliniane naczynia. Anna Reszczyńska sprzedawała ręcznie robioną biżuterię, a Alicja Matczak
– kwiaty z bibuły i cudowne
hafty. Córka pani Alicji, Jolanta Kołodziejska prezentowała
papieroplastykę, haft krzyżykowy i biżuterię. ŁODR zapewnił też poczęstunek i napoje dla
uczestników imprezy.
ewr

RZUT OKIEM | I ZNÓW WIELKA RYBA

Koźle | W rocznicę Bitwy nad Bzurą

Nie tylko pamięć, ale i wdzięczność

Tegoroczna uroczystość przy
kozielskim pomniku i kwaterze
wojennej odbyła się w poniedziałek, 12 września.
Słoneczna pogoda stworzyła tym razem piękną, jesienną oprawę mszy polowej odprawionej przez proboszcza ks.
Bernarda Wieteskę oraz apelu poległych odczytanego przez
dyrektora miejscowej szkoły Jerzego Makowskiego. Podniosłości obchodom kolejnej rocznicy dodała obecność licznych
pocztów sztandarowych szkół,
Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz działającego na tym terenie
Koła Łowieckiego Partyzant.
Nie zabrakło okolicznościowych
wystąpień, w których głos zabra-

Bronisławów

li m.in. wiceburmistrz Strykowa
Bożena Motylińska, poseł Marek Matuszewski, czy poseł Artur Dunin.
Wiele było słów nawiązujących do bohaterstwa i patriotyzmu żołnierzy Armii Poznań,
którzy zginęli w większości
bezimiennie, w walce stoczonej
12 września 1939 roku w pobliżu Koźla. Wiele też było odniesień do młodego pokolenia,
którego obecność na uroczystościach w Koźlu daje dorosłym nadzieję, że chwile, kiedy
wszystko poświęcało się dla ratowania Ojczyzny nie popadną
w zapomnienie. Jednak słowa,
które co roku wywierają największe wrażenie na uczest-

nikach uroczystości, dotyczą
dramatu miejscowej ludności
cywilnej.
Naocznych świadków okrutnych chwil z początków II wojny światowej jest wśród miejscowych coraz mniej. Z roku na
rok maleje grupka seniorów, dla
których przygotowywane są honorowe, siedzące miejsca na placu uroczystości w Koźlu. Tym,
którzy tu przychodzą, łza kręci się w oku, kiedy słyszą apel
poległych, zapiski odczytywane
z ksiąg parafialnych, wyrazy
szacunku płynące z ust powojennych już pokoleń. Na cmentarzu w Koźlu pochowani zostali
ich dziadkowie, wujkowie, bracia, kuzyni, czy kuzynki.
ljs

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Co roku mieszkańcy Koźla, Sadówki, Pludwin, Ossego, Woli Błędowej, delegacje innych,
bardziej odległych od Koźla miejscowości, przedstawiciele lokalnych władz, organizacji,
a przede wszystkim szkół, składają hołd pod pomnikiem ku czci bohaterów walk nad Bzurą,
które w 1939 roku rozegrały się właśnie m.in. w północnej części gminy Stryków.

Dobre branie nie opuszcza głowieńskich wędkarzy. Nie tak dawno pisaliśmy o potężnym karpiu złowionym
przez Stanisława Rucińskiego na Rydwanie. We wtorek, 13 września, szczęście uśmiechnęło się z kolei
do Jana Wojciechowskiego. Wędkarz Koła PZW Skierniewice pochwalił nam się imponujących rozmiarów
siedmiokilogramowym szczupakiem, złowionym rano w zalewie Mrożyczka. Dla wędkującego od 50 lat Jana
Wojciechowskiego jest to pierwsza w tym sezonie, ale nie pierwsza w całej wędkarskiej karierze tak duża ryba.
Tak dobre branie zdarza się mu średnio co rok lub dwa. ljs

REKLAMA

Godziny
pracy na razie
bez zmian
Do końca września
Gminny Ośrodek
Upowszechniania
Kultury i Biblioteka
Publiczna
w Bronisławowie
będą czynne w takich
godzinach, jak
w wakacje, czyli w dni
powszednie od 12.00
do 20.00.
Prawdopodobnie od
października czas pracy
ulegnie zmianie na nieco
wcześniejsze godziny.
Będziemy o tym
informować. ewr

Ruukki FinneRa - Dach od ręki
Innowacyjny model pokrycia dachowego Ruukki Finnera nie tylko wygląda pięknie, ale również jest wyjątkowo trwały i wytrzymały. Nowatorskie wyprofilowanie przedniej krawędzi arkusza umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni dachu bez widocznych
połączeń. Łatwy zakup, łatwy montaż i łatwe użytkowanie. Dach Ruukki Finnera, tak jak wszystkie stalowe dachy Ruukki, został
zaprojektowany aby ułatwiać życie. Przeczytaj więcej: www.ruukkidachy.pl
Autoryzowany dystrybutor:
PPHU KOSMO, ul. Nadbzurzańska 28 A, Łowicz, tel./fax (46) 837 88 99
179919
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Głowno, Stryków i okolice | Program Przebudowy Dróg

LGD Mroga | Unijne pieniądze do wzięcia

Chętni na schetynówki piszą wnioski
Władze Głowna i Strykowa wstępnie
zdecydowały, że będą ubiegać się o dotacje
do przebudowy dróg z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Stryków zamierza zawalczyć o wsparcie przebudowy
ciągu ulic Nowości i Szkolnej
w Bratoszewicach. O tym, że
taki wniosek zostanie złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dowiedzieliśmy się
w piątek 9 września od Witolda Kosmowskiego naczelnika
Wydziału Informacji, Promocji
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych w Urzędzie Miejskim, a zarazem reprezentanta Strykowa w Radzie Powiatu
Zgierskiego. W przypadku ulicy
Nowości w Bratoszewicach będzie to trzeci etap przebudowy
tej drogi, a w przypadku Szkolnej – dokończenie jej na odcinku
ok. 200 metrów.
Witold Kosmowski jako radny
powiatowy zapowiada, że będzie
również zabiegał o to, by zgierskie Starostwo w partnerstwie
z miastem – gminą Stryków

złożyło wniosek do NPPDL
o I etap przebudowy drogi powiatowej Stryków – Sierżnia
(do Anielina). Rozmowy na temat warunków porozumienia
i udziału obu samorządów
w części własnej kosztów, mają
być prowadzone ze starostą jeszcze przed wrześniową sesją
Rady Powiatu Zgierskiego. Wartość całej inwestycji, wstępnie
rozkładanej na dwa etapy, szacowana jest na 3,2 mln. zł, a wartość odcinka Stryków – Anielin
– na ponad 1 mln. zł. Wiadomo, że powiat też przygotowuje
się do udziału w drugiej edycji
NPPDL, ale postanowienia co
do konkretnych dróg jeszcze nie
zapadły.
Nabór wniosków do drugiego
etapu budowy „schetynówek”
rozpoczął się w Urzędzie Wojewódzkim 7 września, a potrwać
ma do 5 października. Zakwali-

fikowanie się do programu oznacza pozyskanie dotacji pokrywającej 30% kosztów realizacji
inwestycji drogowej. Drugi etap
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych będzie
realizowany w latach 2012-2015.
W skali całego kraju w 2012 r.
rząd przekaże samorządom 200
mln. zł na przebudowę dróg,
a w kolejnych latach – po miliardzie zł.
Miasto Głowno także zamierza ubiegać się o dotacje. Jak
dowiedzieliśmy się od kierownika Referatu Budownictwa Arkadiusza Janiaka, samorząd
dysponuje niezbędną dokumentacją techniczną kilku zaplanowanych do przebudowy
dróg, m.in.: Zapolskiej, Ordona,
Traugutta, Zakątnej, Łysogórskiej oraz dwóch ulic na Cichorajce. Miasto spróbuje złożyć
wnioski na wszystkie drogi, które mogą zakwalifikować się do
programu. Oczywiście decyzję,
co do zagwarantowania w budżecie 70-procentowego udziału własnego w inwestycji, która
ewentualnie zakwalifikuje się do
otrzymania rządowego wsparcia,

Głowno | Echa konfliktu na linii burmistrz Janeczek – radna Szajder

Wsparcie dla przedsiębiorstw

podejmie Rada Miejska. Do złożenia wniosku do NPPDL przygotowuje się także Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ale do
chwili zamykania aktualnego nr
„Wieści” nie udało nam się ustalić, jakie drogi powiatowe są potencjalnie brane pod uwagę.
W rozpoczętym naborze
wniosków na dofinansowanie
inwestycji nie złożą ani gmina Głowno, ani gmina Dmosin.
Radny powiatu zgierskiego z terenu gminy Głowno Bogdan Jarota nie bardzo wierzy, by szanse
na dotacje z NPPDL miała którakolwiek z powiatówek na terenie
gminy Głowno z uwagi na kilka czynników: brak dokumentacji technicznej, pustki w kasie
starostwa oraz przewagę wpływów Zgierza i Aleksandrowa
w Zarządzie Powiatu. Zapowiada, że będzie walczył
o wpisanie do przyszłorocznych
inwestycji budżetowych powiatu
przebudowy przynajmniej jednej z trzech dróg z terenu gminy: ul. Ostrołęckiej do Ostrołęki,
drogi Karnków – Domaradzyn
lub dokończenia drogi Jasionna
– Popów.
ewr

12 września Zarząd Województwa Łódzkiego rozpoczął
nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Wnioski takie składać mogą zarówno osoby fizyczne, prowadzące lub
podejmujące działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego nie posiadające oso-

bowości prawnej, wspólnicy
spółek cywilnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga”. Nabór potrwa do
28 września. Do rozdysponowania pozostaje blisko 600 tys. zł.
Bliższych informacji na temat
naboru, a także formalności, jakich powinni dopełnić potencjalni beneficjenci tych pieniędzy dostępne są na stronie. rpm

Gmina Stryków | Kradzież kabli telekom.

Ukradł, zasnął i wpadł w ręce policji
dokończenie ze str. 1

Około 30 m dalej funkcjonariusze natrafili na trzeciego,
leżącego mężczyznę, którym
okazał się 28-letni mieszkaniec gminy Stryków. Obaj nie
potrafili wyjaśnić, co robią
w tym miejscu. Przybyły na
miejsce zdarzenia pracownik
TP SA oszacował straty spowodowane wycięciem napowietrznej linii telekomunikacyjnej na
400 zł. Z późniejszych kalkulacji wynika, że wzrosły one do

ponad 600 zł. Podejrzani o kradzież kabli mężczyźni przewiezieni zostali do strykowksiego
Komisariatu Policji, gdzie poddani zostali badaniu na obecność alkoholu. Ujawniło ono, że
wszyscy trzej znajdowali się pod
jego wpływem. 46-latek wydmuchał 2,14 promila, 58-latek
– 0,12 promila, zaś 28-latek –
1,36 promila. Prokuratura Rejonowa zastosowała dozór policyjny wobec 46-latka, przy którym
znaleziono piłę do metalu. rpm

RZUT OKIEM | LIKWIDOWANIE UBYTKÓW W JEZDNIACH

Radna Magdalena Szajder,
szefowa Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Miejskiej w Głownie,
a do niedawna także przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
twierdzi, że burmistrz Grzegorz
Janeczek, który z tej ostatniej
funkcji ją odwołał, chce zdyskredytować ją w oczach społeczności. Nawiązuje tym samym do
opublikowanego na łamach 35
numeru Wieści materiału „Burmistrz wymienił przewodniczącą”.
– W związku z bezpodstawnymi i oszczerczymi pomówieniami skierowanymi pod moim
adresem przez burmistrza Grzegorza Janeczka oświadczam, że
nie otrzymałam żadnych pieniędzy z Urzędu Miejskiego
w Głownie na piknik inaugurujący ogólnopolską kampanię
„Postaw na rodzinę”, który odbył się 12 czerwca tego roku.
W piśmie z dnia 10 czerwca

burmistrz informuje co prawda, że przyznaje kwotę 1000
zł na tę imprezę, natomiast do
dnia dzisiejszego nie wywiązał
się z danego przyrzeczenia –
oświadcza w dostarczonym do
naszej redakcji piśmie Magdalena Szajder.
Odnosi się w nim również
do kwestii wspomnianej przez
burmistrza w opublikowanym przez nas materiale, polisy ubezpieczającej imprezę.
– Burmistrz odmówił jej zapłacenia, dlatego też imprezę ubezpieczyłam z moich prywatnych
pieniędzy – dodaje – Protestuję przeciwko przypisywaniu mi
niewłaściwego wydatkowania
środków finansowych, których
nie otrzymałam. Dnia 4 lipca
zwróciłam się do burmistrza
z prośbą o wyjaśnienie tej niezrozumiałej dla mnie decyzji.
Do dziś nie otrzymałam odpowiedzi (...) – kwituje była przewodnicząca.

Co na to burmistrz Janeczek? Z wydanego przez niego oświadczenia wynika, że jest
zniesmaczony sytuacją, w której osoba zaufania publicznego – radna nie dość, że wcześniej wprowadziła go w błąd, to
obecnie bez zażenowania wprowadza w błąd opinię społeczną. – (...) Wystarczy zadać sobie
najprostsze pytanie, na jakiej to
podstawie pani Magdalena Szajder podpisała i wystosowała do
mnie pismo z dnia 07.06.2011
r. prosząc w imieniu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o coś,
o co komisja ta nie wnioskowała.
Przebieg obrad Komisji ma odzwierciedlenie czarno na białym
w protokole z dnia 30 maja 2011
r., również podpisanym przez
Panią Magdalenę Szajder i w żaden sposób treści obu zapisów
nie da się logicznie połączyć
i
uzasadnić
–
kontruje
burmistrz.
rpm

RENATA PIECHUT-MACHNICKA

Nie dostałam pieniędzy na piknik

12 września na ul. Dworskiej w Głownie łatano ubytki w asfaltowej nawierzchni. Nie jest to jedyna ulica
w mieście, która takich doraźnych zabiegów wymagała. Miasto zleciło te prace brzezińskiej firmie PPHU Andma.
Objęły one łatanie dziur w dwóch ulicach powiatowych tj. ul. Targowej i Ostrołęckiej oraz w drogach miejskich
m.in., w ul. Solskiego, Złotej, Zachodniej, Skokowskiego i Wigury. Za załatanie metra kwadratowego dziury
o głębokości 4 cm miasto zapłaci brzezińskiej firmie 72 zł, zaś za załatanie metra kwadratowego dziury
o głębokości 6 cm - ponad 97 zł. rpm
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Głowno|Warsztatybra-fittingowe

miar biustonosza. W wielu przypadkach dotychczas noszone
przez panie miseczki okazywały
się zbyt małe, a obwód staników
– zbyt szeroki. Panie wychodziły
z przymierzalni tak zadowolone,
że wiele chciało od razu kupić
dopasowaną do nich bieliznę,
ale to nie było możliwe, spotkanie nie miało bowiem charakteru komercyjnego, tylko informacyjny. Każda uczestniczka
skwapliwie odnotowywała swój
nowy rozmiar, przygotowując
się do przeprowadzenia rewolucji w bieliźniarce. Sporym zainteresowaniem cieszyły się też
porady kosmetyczne udzielane
indywidualnie przez wizażystkę ze Studia Urody. Panie chętnie godziły się na wykonanie im
makijażu czy manicure.

Miseczki na miarę
Kiedy Katarzyna Sałata
zadzwoniła do redakcji
„Wieści” z zaproszeniem na
organizowane w Głownie
bezpłatne warsztaty
bra-fittingowe dla pań
przyznam, że pierwszy raz
spotkałam się z tym hasłem.
Zabrzmiało intrygująco...

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Bra-fitting to umiejętność
prawidłowego doboru bielizny, a konkretnie – biustonosza.
Warsztaty w czwartek 8 września w Bistro Przystań nad zalewem zorganizował lokalny producent bielizny firma Kris Line,
a w uatrakcyjnienie paniom wieczoru włączyły się: Studio Urody, włoska hurtownia spożywcza La Matesina oraz Centrum
Natura z Łodzi. Na miejsce
przybyło około 30 pań.
Jeść smacznie i nie tyć
Spotkanie zainaugurowała krótka prezentacja na temat
zdrowego i smacznego odżywiania, wygłoszona przez dietetyczkę z łódzkiego Centrum
Natura Magdalenę Makarowską, autorkę książki „Jedz pysznie, chudnij cudnie. Podręcznik
dietetyczki hedonistki”. Prelegentka przestrzegała panie przed
wyniszczającymi głodówkami
i dietami polegającymi na odmawianiu sobie wszystkiego, co
lubimy. Proponowała w zamian
takie komponowanie posiłków,
by zaspokajały one zarówno potrzeby żywieniowe, jak i smakowe oraz estetyczne.
Zalecała picie dużej ilości
wody, najlepiej mineralnej, często i małymi łykami.
– Ale nie pijmy tej wody prosto z butelek, zadbajmy, żeby
to była szklanka, czy filiżan-

Kobiece sprawy. Jakdopasowaćbiustonoszdosiebie,aniesiebiedobiustonosza,mówiłagłowniankombrafitterkaKatarzynaSałata(wzielonejbluzce).

ka, wrzućmy plasterek cytryny,
pomarańczy albo listek mięty. – mówiła. Chodzi bowiem
o to, aby nawet picie „banalnej” wody miało przyjemną
oprawę.
Zasady propagowane przez
Makarowską nie są specjalnie
skomplikowane. Oto kilka przykładów. Zastępowanie tłuszczów zwierzęcych roślinnymi,
unikanie kawy, białego cukru
i pułapek produktów typu „light”, przestrzeganie jedzenia
pięciu posiłków dziennie, jedzenie ryb morskich (oprócz
śledzi), wybieranie wina za-

Głowno|PielgrzymkadoDomaniewic

miast piwa, wybieranie na przekąskę migdałów, ziaren dyni
czy słonecznika zamiast chipsów lub solonych orzeszków.
Ważną zasadą dla chcących
ograniczyć wagę jest również
takie komponowanie dań obiadowych, które zawierają mięso
lub rybę i warzywa, ale już nie
zawierają ziemniaków ani węglowodanów w innej formie.
Magdalena Makarowska tłumaczyła, że podczas trawienia tak
skomponowanego posiłku organizm sięga po własne zapasy i...
spala je. Duże wrażenie na paniach wzbudziła zwłaszcza pre-

zentacja zdjęć pacjentów dietetyczki z czasu „przed” i „po”
kuracji.
Rozmiar w górę
Oczekiwaną z dużym zainteresowaniem prelekcję na temat
prawidłowego doboru bielizny
poprowadziła brafitterka Katarzyna Sałata. Zwróciła w niej
uwagę kobiet na to, jak ważny
jest dobór odpowiedniego rozmiaru biustonosza dla zdrowia,
wygody i dobrego samopoczucia. Najważniejsze wskazówki,
które warto odnotować, to konieczność mierzenia obwodu

7

w dwóch miejscach: pod biustem (na wydechu) i w biuście.
Idealnie dopasowany stanik ułatwia zachowanie właściwej postawy, nigdzie nie uciska i nie
obciera skóry. Nie powinien być
ani zbyt mały, ani zbyt duży, ramiączka nie powinny wbijać się
w ramiona, a zapięcie – wędrować ku górze. Po profesjonalnym wstępie przyszła kolej na
praktykę. Długa kolejka chętnych ustawiła się do dwóch
przymierzalni, w których braffiterki dokonywały pomiarów,
określając każdej kobiecie indywidualnie właściwy dla niej roz-

Pomóc Gabrysi
Warsztatom bra-fittingowym
w Przystani towarzyszyła loteria
fantowa, z której dochód przeznaczony był na pomoc 3-letniej
Gabrysi Koszelskiej z Głowna,
która podczas porodu doznała porażenia splotu ramiennego,
co spowodowało niedowład prawej ręki. Dziewczynka jest rehabilitowana, a rok temu przeszła
w Niemczech usprawniającą operację, która przerosła finansowe możliwości rodziców. Gabrysia jest podopieczną
warszawskiej Fundacji Splotu
Ramiennego (KRS 0000142952,
tel. 22 751-24-16), przy udziale
której rodzice zbierają pieniądze
na rozliczenie się ze szpitalem
oraz dalsze leczenie operacyjne i rehabilitację córki. Dochód
ze zorganizowanej na spotkaniu loterii zasilił konto Gabrysi
w Fundacji. Wśród nagród, jakie
można było wylosować, były zestawy bielizny od Kris Line, karnety na zabiegi do Studia Urody
oraz zestawy kosmetyków.
Każdy, kto chciałby wesprzeć
dobrowolnym datkiem leczenie Gabrysi z Głowna, może to
zrobić wpłacając pieniądze na
konto: 97 1050 1025 1000 0022
3887 9981, koniecznie z dopiskiem „Darowizna na leczenie
Gabrieli Koszelskiej”.
ewr
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Poszli się pokłonić
Domaniewickiej Pani
8 września, kilka minut
po godz. 8 spod kościoła
pw. św. Jakuba Apostoła
w Głownie wyruszyła
piesza pielgrzymka
do domaniewickiego
sanktuarium Matki
Bożej Pięknej Miłości
i Pocieszycielki Strapionych.

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Wymarsz pielgrzymki w pochmurny poranek poprzedziła msza św. W grupie pątników

Pielgrzymka wyruszyłaspod
kościołapw.św.JakubaApostoła.

znaleźli się wierni z głowieńskich parafii oraz uczniowie
Gimnazjum Miejskiego i Publicznego Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego. W sumie z
obydwu placówek oświatowych,
których patronem jest Jan Paweł II, do Domaniewic wybrało się około 50 osób, w tym cała
pierwsza klasa licealna. Większość szła pieszo, ale niektórzy, za zgodą katechety, a zarazem dyrektora Katolickiego LO
Wojciecha Balei, wzięli ze sobą
rowery, żeby mieć ułatwiony
powrót do Głowna. Trasa pielgrzymki wiodła przez okoliczne
wioski z pominięciem drogi krajowej nr 14.
Na
miejscu
pielgrzymi
z Głowna, jak co roku, wzięli udział w nabożeństwie odpustowym ku czci Matki Bożej Domaniewickiej. Tradycja
pielgrzymowania do Domaniewic z parafii św. Jakuba Apostoła w Głownie sięga XVII w.
W miniony odpustowy czwartek
do maryjnego sanktuarium pielgrzymowali także mieszkańcy
m.in. Dmosina i Mąkolic. ewr
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Stryków | Zebranie Osiedla Wschód

Gmina Dmosin | Dłużnicy KRUS

Wybrano przewodniczącego osiedla

Brak zainteresowania
zapłaceniem zaległych składek

5 września mieszkańcy Osiedla Wschód głosowali
w strykowskiej OSP na nowego przewodniczącego
zarządu osiedla oraz członków osiedlowej rady.
Wybory odbyły się w drugim terminie, a na
stanowisko przewodniczącego kandydowali: Krystian
Natkański, Krystyna Piotrowska oraz obecny szef
zarządu Bogdan Walczak. Zwycięzcą wyborów
z liczbą 33 głosów ponownie został Bogdan Walczak.

REKLAMA

magając m.in. modernizację ul.
Dojazdowej i ul. Legionów oraz
naprawę innych niedociągnięć
na drogach.
Wybory rady osiedlowej poprzedziło spotkanie mieszkańców Strykowa z burmistrzem
Andrzejem Jankowskim. Wśród
zgłaszanych przez mieszkańców uwag znalazły się takie
problemy jak objazdy ciężkich
samochodów przez miejscowość, hałaśliwe studzienki kanalizacyjne, wysypujący się na
chodnik piach ze skarpy przy
zalewie czy przeciągające się
w czasie wypłaty odszkodowań
za grunt przejęty pod budowę obwodnicy i drogi krajowej
nr 708.
Andrzej Jankowski odpowiedział na pytania mieszkańców
i między innymi zapowiedział,
że odszkodowania powinny zostać wypłacone już we wrześniu, a zakończenie całego projektu budowy obwodnicy jest
zaplanowane na rok 2012. Potwierdził również, że prowadzo-

nich co kwartał pism przypominających o zadłużeniu, odzew na
nie jest praktycznie żaden – podkreśla kierowniczka brzezińskiego KRUS. Informuje zatem, że
prezes KRUS może na wniosek
rolnika udzielić ulgi, umorzenia lub przesunąć term płatności
składki. Najpierw jednak rolnik
musi z takim wnioskiem do prezesa KURS wystąpić. Należy go
odpowiednio umotywować wyjątkowymi okolicznościami, np.
szkodami wywołanymi przez
warunki atmosferyczne takie
jak choćby huragan czy deszcz
nawalny, susza, przymrozki lub
trudną sytuacją rodzinną niepozwalającą na jednorazowe uregulowanie zadłużenia.
rpm

Dmosin | Energetyka
MILENA WOJCIESZEK

Pozostałe miejsca w radzie
zajmą Jolanta Wysoczyńska,
Krystyna Piotrowska, Mariusz
Marciniak oraz Irena Dytrych.
Obok wyborów drugą istotną sprawą poruszaną na popołudniowym zebraniu był podział funduszu osiedlowego na
przyszły rok. Do dyspozycji są
33 tys. 613 zł i 60 gr. Po długiej dyskusji postanowiono, że
9 tys. zostanie przeznaczone
na rozbudowę tarasu widokowego nad zalewem. Planowane
jest m.in. założenie zadaszenia
nad stołami za ok. 7 tys. złotych
oraz postawienie nowego stojaka na rowery. Reszta środków
budżetowych ma pokryć wydatki związane z przyszłorocznym
festynem. Bogdan Walczak zapewnia jednak, że w razie pilnych potrzeb osiedla zostanie
zwołane zebranie, które zadecyduje o odłożeniu części pieniędzy na takiż cel. Przewodniczący osiedla dodaje, że jeżeli
pozostaną jakieś środki, trafią
one do budżetu gminy, wspo-

84 mieszkańców gminy Dmosin zalega z płatnościami obowiązkowych składek z tytułu
ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Brzezinach.
Kwota tego zadłużenia sięga ogółem ponad 158 tys. zł. I
choć skala zadłużenia – jak ocenia kierownik Mariola Solarek –
nie odbiega od poziomu zadłużenia mieszkańców innych gmin
z terenu powiatu brzezińskiego, to zadziwia brak zainteresowania dłużników z terenu gminy Dmosin ubieganiem się np.
o umorzenie zaległych płatności
lub ich części bądź też o rozłożenie ich na dogodne do spłaty raty. – Mimo wysyłanych do

Przewodniczącym osiedla Wschód został ponownie Bogdan Walczak.

ne są rozmowy z firmą, która
miałaby uruchomić linię komunikacyjną ze Strykowa do Zgierza, a także wypowiedział się
w sprawie przeprowadzanych
zmian w okolicach zalewu. –
Zainstalowaliśmy już kamery,
teren będzie również oświe-

tlony, żeby zwiększyć bezpieczeństwo spacerowiczów. Planujemy umocnienie brzegów
zalewu, wybudowanie ciągu rowerowo-pieszego i parkingów,
a także budowę amfiteatru na
dużym placu – zaznaczył burmistrz.
mw

Bez prądu w Kołacinie
i Kołacinku
W najbliższych dniach na
utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej powinni przygotować
się mieszkańcy Kołacinka, niektórzy mieszkańcy Kołacina
oraz Kolonii Kołacinek w gminie Dmosin. Mieszkańców Kołacinka utrudnienia takie czekają już dziś, 15 września. Przerwa
w dostawie prądu potrwa od
8 do 15. Podobne utrudnienia

w godz. od 8 do 15 czekają ich
także 19 września. Tego samego
dnia, tj. 19 września, pozbawieni dostawy prądu w tych samych
godzinach będą mieszkańcy Kołacina – a dokładnie posesji nr 1
i byłego PGR, a także mieszkańcy Kolonii Kołacin 3 i Michałowa. Mieszkańcy Kolonii Kołacinek 1 i 2 nie będą mieli prądu
w godz. od 8 do 15 w dniach
15 i 19 września.
rpm

Gmina Głowno | Problemy z dostawą prądu

Handlowcy z ograniczoną
odpowiedzialnością
Rozczarowali się radni gm. Głowno, którzy na sesji 31 sierpnia
zamierzali poskarżyć się przedstawicielom zakładu energetycznego
na nieplanowane, a częste wyłączenia prądu na wsiach. Okazało
się bowiem, że zaproszeni goście z PGE reprezentują tylko sektor
sprzedażowy, niebiorący odpowiedzialności za dystrybucję energii.

Goście przyjechali do Bronisławowa w gm. Głowno z firmy PGE Obrót S.A., zajmującej
się tylko i wyłącznie handlem
energią, w odróżnieniu od odrębnej firmy PGE Dystrybucja,
której zadaniem jest dbałość
o infrastrukturę i przesył prądu. Wydzielenie obydwu firm
ze wspólnego do niedawna pnia
jednego zakładu energetycznego nastąpiło niedawno i było
związane z uwolnieniem rynku sprzedaży energii. Dostawca energii, odpowiedzialny za
infrastrukturę (czyli kable) oraz
przesył, pozostał naturalnym
monopolistą. I choć zarówno
PGE Dystrybucja, jak i PGE
Obrót wchodzą w skład grupy kapitałowej pod nazwą Polska Grupa Energetyczna, to jak
wyjaśniono na sesji, obydwie
spółki nie są od siebie zależne
i działają w odrębnych obszarach, a ich powiązanie jest dziś
tylko historyczne.
Dlatego też radni, którzy
chcieli poskarżyć się handlowcom na uciążliwe w ostatnim czasie przerwy w dostawie energii, zostali odesłani do
PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Łódź-Miasto (obejmuje powiat
zgierski), któremu na bieżąco
G

można zgłaszać awarie telefonicznie, dzwoniąc pod nr: 42
675-10-00.
Teoretycznie klienci mogą
ubiegać się w PGE Dystrybucja
o odszkodowanie za nieplanowaną przerwę w dostawie prądu za czas od zgłoszenia awarii
do jej usunięcia, ale z praktyką
bywa różnie. Dodzwonienie się
na podany numer, bądź na (42)
675-16-31 (zgłaszanie usterek
w oświetleniu drogowym), graniczy z cudem. Doświadczyła tego przewodnicząca gminnej komisji rewizyjnej Marzena
Doardo, która w sierpniu bezskutecznie próbowała zgłaszać
telefonicznie powtarzające się
wyłączenia.
– Zauważyłam, że prądu
nie było w soboty od godz. 10
przez około pół godziny, a potem po 17.00. Jak mam ubiegać
się o odszkodowanie, skoro numery, pod które próbowałam
zgłaszać awarię, były cały czas
zajęte? – pytała na sesji. Niestety, goście z PGE Obrót nie
potrafili jej pomóc. Oni zgłoszeń awarii nie przyjmują, natomiast nader chętnie opowiadali radnym o specjalnej
ofercie sprzedaży prądu przygotowanej dla jednostek sa-

MAREK JÓŹWIAK
wójt gminy Głowno
– Jeżeli kupuję na
przykład piec, to
gwarancję wystawia
mi sprzedawca i to do
niego zgłaszam usterkę,
a nie muszę szukać
producenta gdzieś w
Polsce. Podobnie powinno
być ze sprzedażą energii,
tymczasem wygląda na to,
że sprzedawca nie ponosi
w tym przypadku żadnej
odpowiedzialności za to,
co sprzedaje.
morządowych. Jednak cel,
w jakim „energetyków” zaproszono na sesję, zdecydowanie
nie został osiągnięty.
Zdecydowane odżegnywanie się przez handlowców od
odpowiedzialności za jakość
przesyłu energii nie spodobało się także wójtowi gminy
Głowno Markowi Jóźwiakowi.
Uważa on, że za usługę powinien odpowiadać ten, z kim
podpisywana jest umowa, czyli
sprzedawca.
ewr
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Gmina Dmosin

Potrzebna sucha karma i wolontariusze

Oświata droższa
niż planowano

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Towarzystwo Przyjaciół
Zwierząt „Arkadia”
opiekujące się
podopiecznymi miejskiego
przytuliska dla bezpańskich
zwierząt w Głownie nadal
zbiera suchą karmę dla
psów. Mile widziani są
też chętni do zabierania
czworonogów na spacery.
Prowadzona od sierpnia
zbiórka karmy przynosi efekty,
ale cały czas jest ona potrzebna. Jej zapasy przydadzą się,
zwłaszcza przed zimą. Darczyńcy mogą dostarczać karmę bezpośrednio do przytuliska na ul.
Piaskową 37. Stowarzyszenie zamówiło także hurtowo pokarm
dla zwierząt za część pieniędzy
pozyskanych z odpisów 1% podatku za rok 2010. Do tej pory
otrzymano z tego tytułu 15 tys.
zł, w tym 4 tys. zł poszły na uregulowanie rachunków za przeprowadzone od mają br. sterylizacje. TPZ „Arkadia” sterylizuje
wszystkich swoich podopiecznych, zanim trafią do adopcji.
Sterylizowane na koszt stowarzyszenia są także kotki dziko
żyjące (np. dokarmiane przez
mieszkańców osiedli), które trafiają do przytuliska na czas zabiegu i tygodniowej rekonwalescencji po nim. Aby zapobiegać
niekontrolowanemu wzrostowi
populacji bezpańskich zwierząt
w Głownie
TPZ „Arkadia” przypomina,
że prowadzi akcję dla mieszkańców Głowna nieodpłatnego humanitarnego usypiania ślepych
miotów psów i kotów do 9 dnia.
Jak powiedziała nam prezes towarzystwa Zofia Barańska, jak
dotąd nikt nie zgłosił się w odpowiedzi tę akcję prowadzoną
od kilku miesięcy, co nie znaczy, że problemu nie ma. Zdarza

Agnieszka Kleszcz,pracownikprzytuliska,zeszczeniętamiskierowanyminaleczenie.

się bowiem, że ludzie przynoszą
bądź zgłaszają do przytuliska
wyrośnięte już kocięta i szczenięta, które skazane są na bezdomność.
Zabierz psiaka na
spacer
TPZ „Arkadia” nadal poszukuje wolontariuszy, którzy zobowiązaliby się do wyprowadzania
psów z przytuliska na spacery.
W odpowiedzi na wcześniejsze
apele w tej sprawie (publikowane m.in. na łamach „Wieści”),
zgłosiło się kilka chętnych osób,
jednak po wakacjach wolontariusze uczący się poza Głow-

nem nie są dyspozycyjni tak
często jak latem. Dlatego towarzystwo ponawia swoją prośbę
do wszystkich chętnych, którzy
mogą regularnie przeznaczyć
trochę czasu na spacer z czworonogiem, a przy okazji samemu zażyć relaksu. Każdy wolontariusz jest ubezpieczany, a pies
jest z nim wypuszczany na spacer w kagańcu i na smyczy.
Adopcje na odległość
Wśród wielu trosk TPZ „Arkadia” z zapewnieniem opieki weterynaryjnej bezpańskim
zwierzętom oraz pozyskaniem
funduszy na bieżącą działalność,

iskierkę radości dają jej członkom udane adopcje. Dzięki wykorzystaniu internetu, obecności
„Arkadii” na facebooku, udaje
się znajdować domy dla bezpańskich dotąd psów i kotów często
nawet w odległych od Głowna
miejscach.
– Niedawno udało nam się
wydać dwa wilki pod Toruń.
Dwa psy pojechały do Otwocka, jeden do Częstochowy. Przeprowadzenie każdej takiej adopcji wymaga ogromnych starań.
– mówi Zofia Barańska. – Zapewniamy zwierzętom własny
transport do nowego domu lub
opłacamy jego koszty. Staramy

się też zawsze sprawdzić, czy
warunki, do jakich trafia nasz
podopieczny, są dobre. Najdalej
nasz pies pojechał do Wiednia.
Polka, która tam mieszka, zobaczyła go w naszej galerii i tak się
jej spodobał, że stwierdziła, że
„tylko ten, żaden inny”. Przyjechała po niego do Bielska Białej.
Obecność „Arkadii” w sieci
sprzyja też pozyskiwaniu chętnych do adopcji wirtualnej, czyli osób, które nie mogą wziąć
zwierzaka do domu, ale deklarują wpłaty na jego leczenie
i wyżywienie w przytulisku.
Pomagać można więc na wiele
sposobów.
ewr
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Większych niż to zakładano wydatków na oświatę spodziewać musi się Rada Gminy Dmosin. Na ostatniej sesji,
26 sierpnia, wójt Danuta Supera
poinformowała radnych o konieczności znalezienia i wydatkowania pieniędzy na pokrycie
kosztów urlopów zdrowotnych,
na jakie wybierają się 2 nauczycielki Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie.
Obie panie skorzystały z przysługującego im rocznego, płatnego urlopu zdrowotnego. Dodatkowe potrzeby finansowe
wynikające z tego tytułu wójt
Supera szacuje na 40 tys. zł.
Nie pierwszy to raz, kiedy to
władze gminy Dmosin zmuszone są zwiększać własne wydatki na gminną oświatę. W niedługim czasie po uchwaleniu
budżetu na rok 2011 Rada Gminy Dmosin zmuszona była dołożyć do gminnych wydatków na
oświatę 350 tys. zł. O taką bowiem kwotę ministerstwo obcięło jej pierwotną kwotę tegorocznej subwencji oświatowej. rpm

Głowno i Stryków

Wrócił stary tryb
pracy bibliotek

Od września Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie oraz
Gminna Biblioteka Publiczna
w Strykowie powróciły do
przedwakacyjnego
harmonogramu pracy. Placówka
w Głownie jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-18.00, w czwartki w
godz. 8.00-16.00, a w soboty w
godz. 9.00-16.00. We wtorki biblioteka jest nieczynna.
Biblioteka
w Strykowie
w poniedziałek, wtorek i środę będzie otwarta od 10.00 do
18.00, w czwartek w godzinach
9-17, w piątek od 10 do 18, w sobotę od 9 do 15.
ewr, ljs
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Punkt zapalny

Ogródek przy Hasanie na Starym Rynku zamontowano już na początku wakacji.

JAKUB LENART

JOANNA RUDAK

Nasze podsumowanie. str. 16-19

Choć Nowy Rynek jest spory, to znajduje się na nim tylko jeden ogródek.

Łowicz | Dlaczego na Nowym Rynku nie ma ogródków

Fuszerka sprzed lat odbija się dziś czkawką
Na samym tylko Starym Rynku w Łowiczu są aż trzy, choć w niektórych miejscach
na chodniku jest przez to nieco ciasno. Ogródki gastronomiczne, bo o nich mowa,
cieszą się wśród klientów dużą popularnością. Wydawałoby się, że odrestaurowany
przed 5 laty Nowy Rynek będzie jeszcze lepszym miejscem dla takiej działalności.
Tymczasem stoi na nim tylko jeden ogródek. Dlaczego?
Ogródek, czyli wydzielone na
zewnątrz lokalu gastronomicznego miejsce, w którym można
napić się piwa, zjeść albo też po
prostu posiedzieć ze znajomymi. Od wiosny do września cieszą się one wielką popularnością
wśród bywalców restauracji, pubów, barów. – Jak jest gorąco, to
wiadomo, że lepiej posiedzieć na
powietrzu – mówią dwaj klienci
takiego ogródka przy pizzerii
REKLAMA

K2 na Nowym Rynku.Walory te
potwierdza właściciel K2, który
także chwali sobie to, że odwiedzający jego lokal mogą poprzebywać na świeżym powietrzu
i w miłej scenerii odnowionego
Nowego Rynku. Mający swój
ogródek od 4 lat restaurator potwierdza też, że pomimo wysokich opłat za dzierżawę (około 1500 zł miesięcznie), chętnie
postawiłby także drugi ogródek.

– Rynek musi żyć. Tymczasem
za wiele się tu nie dzieje, czasem
jest jakaś impreza, giełda staroci,
ale nie jest ich wiele.
Drugiego ogródka właściciel
K2, ani żadnego innego lokalu w okolicy, jednak nie postawi. Początkowo głównym problemem były obostrzenia, wedle
których na rewitalizowanym
ze środków unijnych placu nie
mogła być prowadzona działal-

ność zarobkowa. Od tej reguły
były jednak możliwości pewnych odstępstw, które pozwalały na założenie dwóch tego
typu miejsc. Jedno z nich zajęła budka z jedzeniem typu fast
food, tzw. tramwaj. Drugie pozostawało wolne. Najszybciej
ze zbieraniem niezbędnej dokumentacji, potrzebnej do założenia ogródka, poradził sobie właściciel pizzerii K2.
– Po prostu spełniłem wszystkie wymagania, które stawiano przed chętnymi do postawienia ogródka – opowiada.
– Zarówno konserwatora zabytków, który sprawdza, czy projekt ogródka wpisuje się w plan

Oczywiście,
planowaliśmy imprezy
w tym miejscu, jednak
przewidziany zapas
mocy był za mały.
zabudowy rynku, Sanepidu, jak
i Urzędu Miejskiego.
Okres pięcioletniej karencji na działalność zarobkową na
Nowym Rynku zakończył się
w czerwcu tego roku. Pojawiło

się też od razu większe zainteresowanie postawieniem ogródka.
Oprócz wspomnianego właściciela K2, wyrażał je chociażby
Marcin Danych, do którego należy Fast Food Americano. Póki
co taka inwestycja nie jest jednak możliwa.
Gdzie leży problem, tłumaczy
Paweł Gawroński, naczelnik ratuszowego Wydziału Spraw Komunalnych. – Problemem w tym
wypadku jest po prostu za duży
pobór prądu – opowiada. – Kiedy planowana była rewitalizacja
Nowego Rynku nie zdawaliśmy
sobie sprawy z tego, że planowane są tam imprezy o takiej skali
jak np. Księżackie Jadło.
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Czy to się zmieni
Zwolennikiem ogródków na
Nowym Rynku zdaje się nie
być burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński, który w rozmowie
telefonicznej z NŁ twierdził, że
w tym miejscu wcale nie potrzeba większej ich liczby – Moim
zdaniem ilość ogródków jest wystarczająca – mówi. – Nowy Rynek ma swój urok, ma charakter
deptaka. Ostatnio przejeżdżałem
tamtędy i wcale nie widziałem
wielkich kolejek do jedynego
tam ogródka. Koszt inwestycji,
mającej umożliwić działanie
ogródków na Nowym Rynku,
to kwota rzędu kilkudziesięciu
tysięcy złotych. To spora suma,
a zanim by się zwróciła, minęłoby dużo czasu. Oczywiście, jest
to do rozważenia. ale raczej nie
w najbliższym czasie – kończył
wówczas burmistrz.
Najwidoczniej ostatnio coś
się w postawie burmistrza zmieniło. W rozmowie z 6 września
naczelnik Paweł Gawroński zapewnił bowiem, że są już prowadzone przygotowania do modernizacji przyłącza. – Myślę, że w
przyszłym roku sytuacja będzie
już wyjaśniona – mówi. – Rozmawiamy już z Łódzkim Zakładem Energetycznym, przygotowujemy pieniądze na projekt i
stosowne opłaty.
– Teraz już sezon się kończy –
komentuje Marcin Danych z Fast
Food Americano. – Na wiosnę
na pewno będę się jednak dowiadywał w magistracie o możliwość postawienia ogródka.
Czy na Nowym Rynku
w przyszłym sezonie stanie więcej miejsc, w których będzie
można spędzić miło czas na
świeżym powietrzu, przekonamy się więc za kilka miesięcy. jl
REKLAMA

Łowicz | Kłopotliwy remont

Kostka niezgody na ulicy Ogrodowej

Tak – dla
solidarności,
nie – dla
polityki cięć

Ze sporym problemem
muszą borykać się
państwo Sierotowie,
właściciele domu
weselnego „Dworek
Wiedeń” przy ulicy
Armii Krajowej. Jako
że tego typu miejsca
muszą mieć dwa
wyjazdy z posesji,
zorganizowali sobie
bramę ewakuacyjną
od strony ulicy
Ogrodowej.
Wszystko było dobrze, dopóki Zakład Usług Komunalnych
nie rozpoczął na zlecenie Urzędu Miasta kładzenia na tej ulicy kostki brukowej. Odrestaurowana ulica wygląda ładnie, ale
sęk w tym, że teraz między poziomem wyjazdu a drogą jest
ok. 40 cm różnicy!
O problemie poinformowała
redakcję Marianna Sierota, która
nie może zrozumieć, jak doszło
do takiej sytuacji. – Płacę podatki, wywiązuję się ze swoich
obowiązków jako obywatelka –
mówi zdenerwowana właścicielka. – Nasz lokal spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa,
w tym zapewniliśmy mu bramę
ewakuacyjną z tyłu podwórza.
Rzeczywiście, na tyłach domu
weselnego, od strony ulicy Ogrodowej znajduje się duża brama.
Kiedy jednak wyjdzie się nią, od
razu rzuca się w oczy ogromny
spadek między poziomem wyjazdu a poziomem ulicy. Wszystko za sprawą remontu, który od
kilku tygodni przeprowadza na
zlecenie Urzędu Miasta ZUK.
Na całej swojej długości, wcześniej zalewana w trakcie deszczów Ogrodowa, jest wybrukowywana kostką. Nikt nie neguje

Po remoncie nawierzchni na ul. Ogrodowej wyjazd z posesji państwa Sierotów tylną bramą jest niemożliwy.

potrzeby przeprowadzenia tej inwestycji, jednak rozebranie podjazdu do posesji państwa Sierotów wydaje się być sporym
niedopatrzeniem. Pytaniem pozostaje oczywiście, kto zawinił
w tej sprawie najbardziej. Każda
ze stron ma swoją wersję.
– Staraliśmy się jakoś reagować – mówi Kazimierz Sierota.
– Był tutaj naczelnik Wydziału
Inwestycji Grzegorz Pełka, ale
nie podjął żadnych kroków. Pani
Marianna dodaje, że być może
w grę wchodzi błąd zatrudnionego przez miasto geodety bądź
po prostu urzędnicza zemsta. Do
takiego wniosku doprowadziło
właścicielkę to, że w przeszłości
dochodziło do konfliktów między nią a ZUK. Kością niezgody
była wtedy studzienka kanalizacyjna odprowadzająca ścieki od
strony ulicy Ogrodowej, znajdująca się na posesji państwa Sierotów. Kiedy pracownicy przy-

bywali na interwencję po dużych
opadach deszczu w zeszłym
roku, zdarzyło się parę razy, że
nie zostali wpuszczeni na teren
posesji.
Wspomniany wcześniej przez
państwa Sierotów Grzegorz Pełka odnosi się do tych zarzutów
i przedstawia nam swoją wersję zdarzeń dotyczących za wysokiego podjazdu. – Nie mamy
sobie nic do zarzucenia – odpowiada. – Na pewno nie robimy
nic nikomu po złości, ani też nie
zawinił geodeta. Państwo Sierotowie przy przygotowywaniu
bramy od strony Ogrodowej nie
zebrali wszystkich potrzebnych
dokumentów, a do tego weszli
70 cm w pas drogowy.
Pełka szansę na rozwiązanie
sytuacji widzi po stronie właścicieli, którzy jego zdaniem powinni rozebrać kawałek swojego
podjazdu i na własny koszt wyregulować różnicę w poziomach.

Z opinią naczelnika nie zgadza się Marianna Sierota, która utrzymuje, że działka była
pomierzona odpowiednio i jest
poprawnie naniesiona na plany
geodezyjne. – Odbiór inwestycji
był dokonywany przez wszystkie
służby i nikt nie miał żadnych zastrzeżeń – ripostuje właścicielka
lokalu. Wykluczyła także możliwość rozbiórki kawałka podjazdu, gdyż jest tam położona
ozdobna kostka, a koszty też byłyby niemałe. Jej zdaniem naprawienie błędu w tej sytuacji leży
w gestii urzędników.
Patowa sytuacja trwa, a wyjazd od tyłu posesji „Dworku
Wiedeń”, w którym praktycznie co weekend odbywają się
imprezy, jest w tym momencie
niemożliwy. Jak poinformowała nas na dzień przed zamknięciem numeru właścicielka lokalu, sprawa jest obecnie na etapie
wyjaśnień.
jl
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Łowicz – Wrocław

JAKUB LENART

Pobór prądu na tego typu wydarzeniu jest naprawdę duży.
Oczywiście, planowaliśmy imprezy w tym miejscu, jednak
przewidziany zapas mocy był za
mały. Nie mogło dochodzić do
takich sytuacji, że w momencie
trwania dużych imprez musielibyśmy mówić restauratorom, że
będą musieli zamykać ogródki.

15 września 2011

Około 30 członków NSZZ
Solidarność z Łowicza weźmie udział w Euro-manifestacji,
która odbędzie się 17 września
we Wrocławiu z inicjatywy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Manifestacja odbywać się będzie pod
hasłem „Tak – dla europejskiej
solidarności, tak – dla miejsc
pracy i praw pracowniczych,
nie – dla polityki cięć”.
Do Europejskiej Konfederacji należą 83 organizacje związkowe z 36 krajów. Organizatorzy manifestacji we Wrocławiu
spodziewają się udziału w niej
12 tysięcy osób.
Jak mówi Teresa Kowalska,
szefowa Solidarności Ziemi Łowickiej, delegacja ta wybiera
się do Wrocławia po to, aby protestować przeciwko podwyżkom i ubóstwu, a opowiedzieć
się za Europą socjalną. Pojadą na manifestację ze sztandarem, część grupy ubrana będzie
w stroje łowickie.
Podobnie jak inni związkowcy grupa pojedzie następnego
dnia, 18 września, do Częstochowy, aby wziąć udział w Pielgrzymce Ludzi Pracy.
mwk
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Jarmark Łódzki | Promocja w nagrodę

„Biesiada” czy „Jadło”
i rośnie nam sadło!
Na początku lat osiemdziesiątych jeździliśmy na zimowe
wakacje na kwaterę do górali w Gorcach. Zaprzyjaźniliśmy
się nawet nieco. Tym bardziej,
że dzieci mieliśmy w podobnym
wieku. Tyle, że u Mazurów (tak
się nazywali) dzieci było pięcioro, a naszych ledwie dwójka.
Wieś była stosunkowo biedna,
choć za sprawą letników (także
tych zimowych) miała się jako
tako. Czasy jednak były trudne, wiele produktów na kartki,
a i „bezkartkowe” też przeważnie
były trudne do nabycia. Władza
trzymała wszystkich twardą ręką
i na bardzo krótkiej smyczy.
Narzekała kiedyś nasza góralka, że nie może w sklepie dostać podstawowych produktów,
a i tych, które rząd Jaruzelskiego przydzielił w systemie kartkowym, też nie wystarcza. I jak
tak kiedyś narzekała, zwróciłem się do niej: – Pani Zosiu,
przecież ksiądz na niedzielnej
mszy ogłaszał, że przyjechały
z Zachodu „dary” (tak się wtedy
o tej pomocy mówiło), należy
tylko pójść na plebanię i odebrać.
– Ja tam na plebanię po cukier
i mąkę chodzić nie będę – ona
mi na to, więc dopytuję dalej: –
Czemu pani taka uparta? Przecież to dla parafian. – Nie będę
chodziła po żadne dary, bo to dla
wielodzietnych. Czym zamknęła mi usta, bo na takie honorowe
postawienie sprawy nie miałem
już argumentu. Ale zapytałem: –
To ile u was trzeba mieć dzieci,
żeby rodzina była wielodzietna?
REKLAMA

– A mają tu i po dziewięcioro,
dziesięcioro, to im ta pomoc bardziej potrzebna.
Nie zdążyliśmy się obejrzeć,
a rodziny z trójką dzieci zaczęły
być w Polsce ewenementem. Zarówno w mieście, jak i na wsi. Do
tego stopnia, że nawet Episkopat
organizuje akcje i zwołuje specjalne konferencje z myślą wspierania rodzin „Trzy plus” (tak to
się teraz ładnie nazywa), a nasz
łowicki burmistrz, również jako
głowa takiej „Trzy plus”, zasiada
w prezydium konferencji obok
samego kardynała Nycza, co pokazały ogólnopolskie telewizje.
Powstał związek, wydawane są
specjalne karty, a już niebawem
ma się odbyć kolejna konferencja, tym razem z udziałem samego Prezydenta RP (też Trzy
plus). Notabene w pięknym gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu, którą kieruje nasz krajan,
Ryszard Miazek.
Jedzenia na rynku jest w bród,
choć rzecz prosta problemy występują po obu stronach: producentów i konsumentów. Producenci głowią się, jak swe wyroby
sprzedać, biedniejsi konsumenci – skąd na to wziąć pieniądze.
Każda stacja telewizyjna ma
swoje „gotowanie na ekranie”,
a na dodatek nieźle zarabia na
emitowaniu spotów z reklamami
żywności. Jako lokalnego patriotę najbardziej mnie w tym raduje nazwa „Łowicz” wymawiana z francuskim akcentem przez
jednego z telewizyjnych kucha-

rzy, którzy nie wiedzieć kiedy
i nie wiedzieć czemu stali się
tak zwanymi celebrytami. Jeden
z nich ma ponoć gotować coś niebawem w Łowiczu. Swoją drogą jestem ciekaw, co łowiczanom
wysmaży. Bo i u nas się przecież
poprawiło. Dopiero co mieliśmy
„Łowicką Biesiadę”, a już czeka
w kolejce „Księżackie Jadło”.
Przewartościowania nastąpiły olbrzymie i to w czasie jednego pokolenia. Wybitni specjaliści
zastanawiają się, jak polepszyć
smak produktów i zanęcić konsumentów, w czym wyspecjalizowały się wielkie, światowe sieci tak zwanych fast foodów. Ich
obroty i zyski idą w miliardy,
a tłuste i mało zdrowe, choć nęcące i ponoć smaczne jedzenie
powoduje, że problemem bogatszej części świata zaczęła być
otyłość. I to niestety już u dzieci, co nie wróży dobrze na przyszłość. Na dodatek zapobiegliwi
rodzice i dziadkowie (którzy być
może sami kiedyś nie dojadali) nie pozwalają otłuszczonym
małolatom na zbyt wiele ruchu,
bo przecież mogą się spocić i na
dodatek zmęczyć. Wystarczy, że
oni się kiedyś męczyli, więc niech
dziatwa ma teraz wygodę.
Sam też borykam się z nadwyżką kilogramów, choć u mnie
ten problem pojawił się dopiero po pięćdziesiątce. Proszę więc
z góry o wybaczenie, ale niedzielne „Księżackie Jadło” oraz dodatkowe sadło zamienię na rowerową wycieczkę z wnukami
(wysportowanymi na szczęście). 

TVP Łódź nagra
spot reklamowy
o powiecie łowickim
Powiat łowicki, Łowicz oraz gminy Nieborów, Chąśno, Bielawy
i Kiernozia wystawiały swoje stoiska podczas VIII Jarmarku
Wojewódzkiego, który trwał od 3 do 4 września w Łodzi.
Powiat łowicki w plebiscycie uczestników imprezy na
najciekawszą prezentację zajął
III miejsce. Nagrodą będzie
spot reklamowy o naszym powiecie, który nagra i wyemituje
TVP Łódź.
Ziemi łowicka prezentowała się na jarmarku poprzez
twórców ludowych, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy. Zespół ze szkoły na Blichu
pojechał na jarmark na zaproszenie powiatowego Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej. Na stoisku
przygotowanym przez Centrum obecni byli twórcy ludowi: hafciarka Zofia Czubak,
rzeźbiarz Adam Głuszek, wycinankarki Wiesława Wojda
i Maria Stachnal oraz gospodynie z gminy Kocierzew Pd. To
właśnie za ich sprawą powiat
łowicki zajął w plebiscycie
III miejsce, ponieważ uczestnicy imprezy głosowali na
stoisko powiatu łowickiego,
wskazując go jako wyróżniające się w sferze kulinarnej.

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ

KRZYSZTOF MIKLAS

Tym razem żywą reklamą Ziemi Łowickiej na ul. Piotrkowskiej
w Łowiczu byli członkowie zespołu Blichowiacy.

– Cieszymy się z efektów jarmarku, bo mieliśmy możliwość
zaistnienia na wizji, a nasze stoisko odwiedziły władze województwa łódzkiego z marszałkiem – mówi dyrektor Centrum
Promocji Jacek Chołuj. Podkreśla, że jarmark spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem,
czego dowodem było około 4 ty-

siące ulotek reklamowych rozdanych każdego z 2 dni. Powiat
łowicki zaistniał w Łodzi poprzez stoiska, poprzez film reklamowy, który został nagrany
jako reklama imprezy i występ
Blichowiaków. Przede wszystkim cieszy jednak nagroda, bo
jest nią nowa promocja ziemi łowickiej w łódzkiej TVP. mwk
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Tomaszów Mazowiecki | Święto Chorągwi Łódzkiej ZHP

Hufiec ZHP Łowicz
był najliczniejszy
Święto chorągwi połączone było z obchodami 100-lecia
harcerstwa w Tomaszowie Mazowieckim i otwarciem Domu
Harcerza. Główne obchody
odbyły się w niedzielę, 4 września. Druhowie brali udział we
mszy św. polowej, odprawionej na stadionie, w uroczystym
apelu i pokazie wojskowym,
przygotowanym przez stacjonującą w Tomaszowie Brygadę
Kawalerii Powietrznej.
Zlot harcerzy rozpoczął się
sobotnim rajdem, który dla po-

szczególnych grup wiekowych
miał różną długość. Druhowie wyjechali z Łowicza już w
piątkowe popołudnie, nocowali
w kilku szkołach wokół Tomaszowa. W sobotę rano ruszali
na szlak. Do Tomaszowa mieli
do przejścia od 7 do 25 km. Wędrownicy mieli najdłuższe trasy, 25-kilometrowe, zuchy szły
7 km. Po południu drużynami
brali udział w zajęciach z ratownictwa medycznego, bawili
się w miasteczku linowym, kręgielni lub pływali na kajakach.

Łowiccy harcerze byli najliczniejszą grupą ze wszystkich
26 hufców łódzkiej chorągwi.
Komendantka Hufca ZHP Łowicz Katarzyna Kordecka mówi,
że zawsze hufiec był licznie reprezentowany na święcie chorągwi. Jest tak dlatego, że jest to
początek roku szkolnego, wiec
młodzież nie jest jeszcze mocno
obciążona nauką. Decyzji o wyjeździe sprzyjał też tani udział
w zlocie, który wraz z dojazdem
autokarem w obie strony wynosił 40 zł. Obecność druhów z

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

114 harcerzy, zuchów i wędrowników z łowickiego Hufca ZHP wzięło udział
w święcie Chorągwi Łódzkiej ZHP, które odbyło się w dniach 3-4 września
w Tomaszowie Mazowieckim. Święto odbywało się pod hasłem „Harcerstwo mnie
kręci”. Uczestniczyło w nim w sumie 1380 druhów.

Harcerze na Starym Rynku w Łowiczu, na zbiórce po powrocie z Tomaszowa. Widać było, że są zmęczeni,
ale każdy z nich mówił, że było super.

Łowicza została też podkreślona
I miejscem zdobytym na trasie
harcerskiej przez 96 DH Bezi-

uczestnika zlotu było drewniane
yoyo z hasłem zlotu „Harcerstwo
mnie kręci”.
mwk

mienni, której drużynową jest
Katarzyna Zimna. Dostali za to
nagrodę. Pamiątką dla każdego

Łowicz | Sezon turystyczny to pojęcie względne

Tylko jedna para zdecydowała się pojechać w tym roku
nad polskie morze, korzystając
z ofert biura podróży Alicji Chojeckiej na Starym Rynku. Ze
względu na kiepską pogodę w
naszym kraju łowiczanie chętniej decydują się na wypoczynek
w ciepłych krajach.
Egipt, Turcja, Tunezja, Hiszpania i wyspy greckie były najczęściej wybierane przez łowiczan
na spędzenie wakacji. Klienci
chętnie kupowali wycieczki połączone z wypoczynkiem, nie
brakowało również miłośników
zwiedzania. Największą popularnością cieszą się wycieczki
objazdowe do Włoch, Paryża,

Pragi, Londynu oraz na Węgry.
– Nasi stali klienci od lat wykupują wycieczki już w listopadzie,
z niemalże rocznym wyprzedzeniem. Właśnie wtedy mogą liczyć na duże zniżki oraz gwarancję ceny, która nie podlega
zmianie bez względu na kursy
walutowe czy ceny paliwa – dodaje Alicja Chojecka. Ceny latem są wyższe, dlatego dużo
klientów przychodzi do nas
przed sezonem, od listopada po
koniec marca – dodaje.
Teraz
mamy
wrzesień,
lato właściwie się skończyło,
w ofertach biur turystycznych
można już znaleźć dużo nowości, np. zorganizowane wy-

jazdy na narty czy zwiedzanie
w sezonie zimowym. Tu można liczyć na rabat 28%. Kolejne
zniżki dotyczą wyjazdów na sylwestra (nawet 23%) oraz gwarancji zwrotu kosztów (3%). Itaka
posiada promocje na sezon zimowy, które sięgają nawet 50%
i są dostępne do końca września.
Rainbow oferuje rabaty na narty do 15 października. Klientom
tego biura przysługuje również
gwarancja bezpłatnej zmiany terminu wycieczki, z której jednak
korzystają bardzo rzadko.
Biura podróży zgodnie twierdzą, że liczba klientów w tym
roku jest bardzo duża. Niektórzy decydują się na 2-3 wyjaz-

REKLAMA

£OWICZ ul. Armii Krajowej 61 tel. (046) 837-93-20

materia³y budowlane
 WYROBY HUTNICZE
- PEŁEN ASORTYMENT

 CEGŁY  POROTHERM  PLECEWICE
 YTONG  SILKA  CEMENT  WAPNO
 KLEJE  TYNKI  GŁADZIE
 DACHÓWKI CERAMICZNE  KORAMIC
 JOPEK  ONDULINE  EUROFALA
 BLACHODACHÓWKI  BLACHY  RYNNY
 OKNA DACHOWE  SCHODY
 WYŁAZY FAKRO  KOSTKA BRUKOWA
 DREWNO BUDOWLANE

od fundamentów po dach
 CEGŁY KLINKIEROWE

 PIACH, ŻWIR
Z DOWOZEM

 STYROPIAN  WEŁNY  FOLIE
 PAPY TERMOZGRZEWALNE
 BLOCZKI BETONOWE
 PUSTAKI  STROPY TERIWA
 OKNA PCV  DREWNIANE KLEJONE
 DRZWI  OŚNIEŻNICE  PROFILE GK

 KOSTKA BRUKOWA
 DREWNO BUDOWLANE
 PŁYTY GIPSOWE
 LISTWY OZDOBNE
 NARZĘDZIA  GWOŹDZIE
 SIATKI BUDOWLANE
 GAZY TECHNICZNE

- WSZYSTKIE KOLORY I WZORY

179360

JAKUB LENART

Lato za nami, a narty niedługo

Zofia Kosiorek z biura podróży na Starym Rynku mówi, że wycieczki
zagranicze cieszą się wśród łowiczan dużą popularnością.

dy w roku, inni na jeden. Dużym zainteresowaniem cieszą
się wyjazdy last minute, niższe
są też ceny wycieczek we wrześniu i w październiku – mówi

nam pracowniczka łowickiego biura podróży In Tour. Zaznacza również, że w związku z niedawnymi zamieszkami
w Egipcie klienci mniej chętnie

decydują się na spędzenie tam
wakacji. Biuro Alicji Chojeckiej i Nemezis twierdzą jednak,
że wydarzenia w Egipcie nie
zmniejszyły zainteresowania turystów tym krajem.
Biuro podróży Nemezis organizuje też kolonie dla dzieci
i młodzieży na terenie Polski.
– W tym roku wysłaliśmy dwa
turnusy na kolonie w Zakopanem i okolicach. Dorośli najczęściej wybierają wakacje w
ciepłych krajach, młodzież chętniej decyduje się na polskie góry
– informuje pracowniczka biura. Wyznaje, iż tegoroczne warunki pogodowe spowodowały
przesunięcia wyjazdów na sierpień i koniec lipca, ale nie skłoniły klientów do odwołania wycieczek. Jeśli bowiem kogoś na
wyjazd stać, tak łatwo sobie nie
odmówi.
mw

14

15 września 2011

www.lowiczanin.info

nr 37

Okruchy życia
WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

ODESZLI OD NAS | 5.09.-11.09.2011

Zdzisław Kuś (1947-2011)

Zdzisłąw Kuś
(1947-2011)
Zdzisław Kuś od urodzenia
mieszkał w Łowiczu. Był
żonaty, miał trójkę dzieci.
Z wykształcenia był
inżynierem rolnikiem.
W swoim zawodzie był
uznawany za fachowca.
Większość zawodowego
życia poświecił pracy na
rzecz rolnictwa i rolników.


Zdzisław
Kuś
urodził
się
w
Łowiczu.
W 1966 r. ukończył Technikum
Rolnicze na Blichu. Potem,
w 1968 r., Studium Nauczycielskie na wydziale rolniczym
w Łowiczu, a w latach 19701974 uczył się w Akademii Rolniczej w Lublinie na wydziale
ogólnorolnym, uzyskując tytuł
inżyniera rolnika.
W latach 1978-1979 roku
rozpoczął studia eksternistyczne w Szkole Głównej
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie na wydziale ekonomiczno-rolniczym.
Rozpoczął pracę jako nauczyciel,
a potem dyrektor w Szkole
Przysposobienia
Rolniczego
w Trzciance w gminie Łyszkowice. Potem kolejno był zatrudniony jako dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolniczej
w
Łyszkowicach,
kierownik
bazy
w
SKR
w Kalenicach, zastępca dyrektora ds. technicznych w SKR
w Łyszkowicach, w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Bratoszewicach jako
specjalista ds. ekonomicznych,
a
następnie
na
podobnym
stanowisku
w WOPR w Bielicach i jako inspektor ds. prewencji w KRUS
w Żyrardowie.
Potem była jeszcze krótka
przygoda w firmie zajmującej
się produkcją maszyn i opryskiwaczy i prowadzenie własnej
działalności gospodarczej jako
specjalista pomagający rolnikom w przygotowaniu wniosków dotyczących kredytów.
Od roku 2003 do końca swoich
dni był pracownikiem Agencji
Rynku Rolnego w Warszawie.
Pracował tam na stanowisku
starszego specjalisty w sekcji
kwotowania produkcji mleka.
Wszędzie gdzie pracował, był
uważany za solidnego pracownika, kochającego to, co robi. –
Poznałem go, jak zacząłem pra-

cować w szkole na Blichu, a on
pracował w różnych ośrodkach
rolniczych na terenie Łowicza
i okolic i często współpracował z naszą placówką. Wykazywał się ogromną aktywnością,
doskonale znał się na rolnictwie, był też bardzo postępowy,
wdrażał najnowocześniejsze
środki związane z rolnictwem,
organizował różne akcje, był
odpowiedzialny za wiele rzeczy związanych z rolnictwem
w naszym regionie – wspomina emerytowany nauczyciel
z Blichu Stanisław Wielec. –
Jak były organizowane rożne
konkursy, np. na najlepszego
rolnika, to on często bywał u
nas w szkole. To był prawdziwy fachowiec, który potrafił
dotrzeć do uczniów, do rolników, on uwielbiał pracować w
terenie, wśród ludzi.
– Pracował raczej w terenie, więc bardziej znaliśmy się
z rożnego rodzaju wyjazdów
pracowniczych i spotkań. Był
to otwarty, wesoły człowiek.
Jako pracownik cieszył się dużym poważaniem, to był dobry
fachowiec – wspomina Zdzisława Kusia Henryk Piestrzeniewicz z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach.
Dobrze wspomina go także obecna kierownik oddziału
ODR w Łowiczu Alina Kosiorek. – Miał dużą wiedzę i duże
doświadczenie, znał doskonale
teren i rolników, którzy go szanowali. To był bardzo dobry
doradca – wspomina Kosiorek.
O jego miłości do rolnictwa chętnie opowiada także
jego małżonka, Bożena, która przyszłego męża poznała
podczas zabawy tanecznej na
muszli na łowickich Błoniach
22 lipca 1965 roku. – Pamiętam to jak dziś, gdy poszłam
tam na muszlę, na łąki potańczyć. Spotkaliśmy się, potem
zaczęliśmy się spotykać częściej, a po pięciu latach wzięli-

śmy ślub – opowiada pani Bożena.
– On faktycznie kochał rolnictwo, to był jego konik, on
uwielbiał siedzieć przy komputerze i szukać rzeczy związanych właśnie z rolnictwem.
Zbierał też różne wycinki z gazet dotyczące rolnictwa i trzymał je w segregatorach – dodaje żona.
Mógł poświęcać czas na tę
pasję godzinami, kochał swoją
pracę, kochał rolnictwo, jeździł
na grzyby i miał działkę w Makowiskach, gdzie często przebywał, chciał tam hodować
rożne odmiany winogron. Nigdy nie zapomnę jego radości,
jak najmłodsza córka, Aleksandra, ukończyła rolnictwo.
On tak się cieszył, że poszła
jego śladem, bo zawsze bardzo
tego pragnął. Opowiadając to,
Bożena Kuś podkreśla, że jej
mąż z jednej strony był pracoholikiem, a z drugiej osobą
niezwykłe rodzinną. – Rodzina
to było dla niego oczko w głowie. Kochał mnie, swoje trzy
córki, wnuczków, swoją mamę,
której pomagał praktycznie do
ostatnich dni swojego życia.
Był dumny z tego, że wszystkie
jego córki ułożyły sobie życie,
że ukończyły studia, pożeniły się, choć i wtedy nie przestawał im pomagać, jak tylko
umiał.
Obok rolnictwa i rodzin
Zdzisław Kuś miał jeszcze jedną pasję – gotowanie. – Lubił
pitrasić, wyciągał z szafy rożne przepisy i gdy miał wolną
chwilę, to chętnie gotował –
wspomina pani Bożena.
Zdzisław Kuś osierocił 3 córki: Annę, Magdalenę i Aleksandrę. Dochował się także wnuczek: Julii i Patrycji oraz wnuka
Adama. Zmarł 6 marca 2011
roku, 3 dni później jego ciało
spoczęło na cmentarzu parafii
św. Ducha w Łowiczu.
td

wpływem alkoholu. W wydychanym
powietrzu mężczyzna miał 0,27
mg/dm3.
11 września o godz. 9.35 na
ul. Koziej w Łowiczu funkcjonariusze zatrzymali 68-letnią mieszkankę
Łowicza jadącą rowerem. Kobieta
miała 0,67 mg/dm3.
11 września o godz. 15.30 na
ul. Legionów w Nieborowie policja
zatrzymała 34-letniego mieszkańca
gminy, kierującego rowerem. Badanie alkomatem wykazało 0,32 mg/
dm3.
12 września o godz. 13.25
na ul. Długiej w Łowiczu policjanci
zatrzymali 56-letniego mieszkańca Łowicza, który pomimo zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych kierował rowerem.
Badanie alkomatem wykazało 1,25
mg/dm3.
 12 września o godz. 14.20 na
ul. Dworcowej w Łowiczu funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mieszkańca powiatu łowickiego, który
kierował rowerem pod wpływem

alkoholu. W wydychanym powietrzu
miał 1,33 mg/dm3.
12 września o godz. 16.50
w miejscowości Niespusza Nowa
w gminie Chąśno policjanci zatrzymali mieszkańca tej gminy,
który prowadził pojazd Daewoo
Tico pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 0,32
mg/dm3.
12 września o godz. 18.30
policjanci zatrzymali 24-letniego
mieszkańca powiatu łowickiego jadącego rowerem. Badanie alkomatem wykazało 1,03 mg/dm3.
12 września o godz. 18.40 na
ul. Klickiego w Łowiczu policjanci
zatrzymali mieszkańca powiatu łowickiego, który kierował rowerem,
będąc pod wpływem alkoholu.
Mężczyzna miał 0,94 mg/dm3.
13 września o godz. 15.50
w Bełchowie policja zatrzymała
48-letniego mieszkańca Łowicza,
który kierował rowerem pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał
0,95 mg/dm3.

JECHALI PO PIJANEMU | 7.09.-13.09.2011
7 września o godz. 7.05
w Łyszkowicach zatrzymany został
38-letni rowerzysta, który miał 0,4
mg/m3.
7 września o godz. 13.10
w Reczycach w gminie Domaniewice zatrzymano 31-letniego mieszkańca tej gminy, który kierował
rowerem pomimo zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Miał 0,13 mg/dm3
7 września o godz. 16.15 w Sobocie w gminie Bielawy policjanci
zatrzymali 45-letniego mieszkańca
tej gminy, który kierował rowerem
mając 0,87 mg/dm3 alkoholu.
7 lipca o godz. 21.40 na ul.
AK w Łowiczu, policja zatrzymała
20-letniego mieszkańca Łowicza,
który kierował rowerem mając 0,75
mg/dm3 w wydychanym powietrzu.
8 września o godz. 7.20
w Bolimowie patrol policji zatrzymał
52-letniego rowerzystę z zakazem
prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych. W wydychanym
powietrzu miał 1,01 mg/ dm3.

8 września o godz. 13.25 na
ul. Batalionów Chłopskich w Łowiczu zatrzymano 34-letniego mieszkańca Łowicza, który jechał rowerem mając 0,3 mg/dm3.
9 września w Bąkowie o godz.
15.40 policja zatrzymała 36-letniego mieszkańca gminy Zduny, który
jechał rowerem mając 0,54 mg/
dm3. Mężczyzna miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.
9 września o godz. 16.15 Sobocie w gminie Bielawy policja zatrzymała 54-letniego mieszkańca
gminy, który kierował samochodem
marki Peugeot mając 0,11 mg/dm3.
10 września o godz. 19.55
w miejscowości Helin w gminie Bielawy zatrzymano 41-letniego mieszkańca powiatu łowickiego, który
kierował rowerem, będąc w stanie
nietrzeźwości. Mężczyzna miał 1,44
mg/dm3.
10 września o godz. 22.50
na ul. Floriana w Łowiczu policja
zatrzymała 18-letniego mieszkańca
Łowicza, który jechał rowerem pod

5 września: Zofia
Jabłońska, l.86, Łowicz;
Zenona Ludwika Zakrzewska,
l. 70, Wyskoki
6 września: Piotr
Dratkiewicz, l.28, Lubowidza;
Katarzyna Czułek, l.74, Łowicz.

8 września: Anna Kędziora,
l.41; Czesław Arciszewski, l.78,
Łowicz.
10 września: Henryk Kruk, l.71.
11 września: Felicja
Cyrańska, l.91; Kazimierz
Kruk, l.66.

Głowno | Kościół św. Barbary

Misje poprowadzą oblaci
Parafia św. Barbary w Głownie zaprasza na Misje które rozpoczną się 18 września. Oto ich
program:
 18 września godz. 7 i 9 - msze
św. , godz.11 - msza św. dla dzieci,
o godz. 17- msza św. dla młodzieży, o godz. 21 - Apel Jasnogórski.
 19 września godz. 9 - msza
św., 16 - spotkanie dla dzieci, 18
- msza św. dla małżonków, 21 Apel.
 20 września godz. 9 - msza
św., 16 - spotkanie dla dzieci,

18 - msza św. dla grup parafialnych, 21 - Apel.
 21 września, Dzień Pokuty
i Pojednania - spowiedź w godz.
8.30-10, 15.30 - 17 i 17.30 - 19,
o godz. 9 - msza św. z nauką misyjną, 16 - msza św. dla dzieci,
18 - msza św., 21 - Apel

22 września - godz. 9 msza św. z nauką misyjną (nabożeństwo wdzięczności za
kapłaństwo i życie zakonne),
18 - msza św. z nauką misyjną
(dziękczynienie za dar Eucharystii i kapłaństwa), 21 - Apel.
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Łowicz | Licealiści z II LO górą

Dwa konkursy, dwa zwycięstwa
W lipcu uczniowie II LO im. Mikołaja Kopernika
w Łowiczu brali udział w dwóch konkursach językowych
z niemieckiego. Oba wygrali. Pierwszy dotyczył tzw.
metody projektu, zaś drugi był konkursem piosenki.
Dla podopiecznych nauczycielki języka niemieckiego
Agnieszki Sławińskiej udział w tych zmaganiach był nie
tylko możliwością podszlifowania swoich umiejętności, ale
przede wszystkim wielką przygodą.

na to, że obserwowanie przewodników pozwala mieć nadzieję na to, że w przyszłości
same też będą mogły dorobić
w tym zawodzie. Zarówno Sylwia, jak i trzecia z uczestniczek
konkursu, Alicja Lis, dodają, że
przydatne były też wizyty na
zajęciach odbywających się na
Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Dzięki temu mają
one pewien ogląd na to, jak
może wyglądać studiowanie, co
także może okazać się pomocne
przy wyborze uczelni. Dziewczyny zgodnie przyznają, że
przy swoim wyborze będą też
mocno brały pod uwagę gdańską i toruńską placówkę.
Brawurowy rock dał
nagrodę
Choć uczennice z II LO przyznają, że z niemieckim mają
kontakt już od szkoły podstawowej, to nie oznacza to jednak, że w konkursach opartych
o jego znajomość udział brać
mogą tylko osoby płynnie się
nim posługujące. Dowodem na
to może być Natalia Woźniak,
która wraz z Alicją Lis zdobyła
I miejsce w drugim konkursie,
w jakim uczestniczyli w lipcu
tego roku licealiści z „Dwójki”. Natalia uczy się w II LO
dopiero od pół roku, a z niemieckim nie miała wcześniej
większej styczności. Jednak to
nie biegła znajomość języka,
a brawurowy śpiew pozwolił się
cieszyć jej z wygranej. 15 lipca dziewczyny wzięły bowiem
udział w organizowanym przez
Instytut Goethego w Warszawie
i Klangbildverlag z Niemiec
Międzynarodowym Konkursie
Piosenki Niemieckiej, w którym w szranki stanęły zespoły
z Polski i Estonii.
Najlepsza okazała się rockowa kompozycja pt. „Totenkopfe” (rodzaj motyla, z charakterystycznym deseniem trupich
czaszek na skrzydłach), któ-

JAKUB LENART

W ogólnopolskim konkursie
„Praca metodą projektu”, organizowanym przez Centrum
Herdera Uniwersytetu Gdańskiego, zaprezentowano około
160 różnych projektów. Najlepszy okazał się ten przygotowany przez Alicję Lis, Martę Płachetę, Sylwię Wilkoszewską
oraz Wojciecha Kołaczyńskiego, maturzystów z II LO. Nosił on tytuł „Studiuj z kasą”
i opowiadał o tym, jak studenci mogą dorabiać za pomocą języka niemieckiego. W tym celu
członkowie zespołu udali się do
Gdańska i Torunia, gdzie obserwowali pracę niemieckojęzycznych przewodników po tych
miastach oraz brali udział w zajęciach zarówno na Uniwersytecie Gdańskim, jak i toruńskim
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.
Całość projektu została podsumowana dziesięciominutowym filmem, w którym dziewczęta opowiadają po niemiecku
o metodzie projektu, jej celach
i specyfice oraz o wspomnieniach z odbytych przy jego okazji wyjazdów. Za przygotowanie filmu od strony technicznej
(nakręcenie, montaż, obróbka)
odpowiadał jeden z uczniów,
Wojciech Kołaczyński, który
zajmował się tylko tą kwestią,
a niemieckim na co dzień
się specjalnie nie interesuje.
Wsparcia udzielał też Piotr Jędracha, nauczyciel fizyki.
O swoim udziale w zwycięskim projekcie opowiedzieli
nam sami uczestnicy. – Dla nas
to lepiej, że mogliśmy popracować nad projektem, niż siedzieć i się nudzić na lekcjach –
mówi Marta Płacheta. – Bardzo
podobało nam się zwłaszcza
podczas wycieczki do Torunia
i Gdańska, gdyż mogliśmy poznać kulturę tych miast. Fajnie
było też obserwować przy pracy
tamtejszych przewodników.
Wtóruje jej Sylwia Wilkoszewska, która zwraca uwagę

Zwycięska grupa z II LO. Stoją od lewej: Marta Płacheta, Sylwia Wilkoszewska, Alicja Lis oraz Wojciech Kołaczyński.

rą przygotowała drużyna z Łowicza. Za stronę tekstową odpowiadała Alicja (pomagały
jej też inne osoby ze szkoły),
a w domowych warunkach wykonała i nagrała go Natalia. Łowiczanki, jako jedne z nielicznych, miały też przygotowaną
profesjonalną okładkę na płytę, którą wysyłały na konkurs.
Sam tekst piosenki, która w założeniu organizatorów miała
poruszać jakiś ważny społeczny problem, jest metaforyczny.
– Tytułowy motyl ma symbolizować osoby, które zagrożone
są narkomanią – odpowiadają
dziewczyny. – I tak jak ten motyl ciągnie do światła, tak one
chcą wydostać się z nałogu.
Biorące pod uwagę poprawność językową tekstów, wykonanie wokalne i ogólny wyraz artystyczny, jury, w którego
skład wchodzili członkowie
znanych niemieckich zespołów
rapowych: Big Le Basti i Kronstadt, wybrało właśnie piosenkę

dziewczyn z Łowicza. W nagrodę udały się one na pięciodniową wycieczkę do niemieckiego
Erfurtu. – Było naprawdę super – wspomina Natalia. – Miałyśmy tam mnóstwo atrakcji,
mogłyśmy pozwiedzać, a także
odpocząć w pięknym, odnawianym przez artystów hotelu. Odwiedziłyśmy też chyba wszystkie tamtejsze restauracje. Za
wszystko płacili organizatorzy.
Oprócz nagrody w postaci
wyprawy do Erfurtu zwycięską piosenkę, wraz z czterema
innymi utworami, które wykonywali inni uczestnicy konkursu, laureaci mogli zarejestrować w profesjonalnym studio.
Płyta z tymi nagraniami, wraz
z okolicznościową książką,
w której zawarte będą wspomnienia z konkursu, teksty
piosenek oraz ćwiczenia dydaktyczne, ma być wykorzystywana w trakcie nauki języka
niemieckiego. – Chciałybyśmy
przeprowadzać specjalne lek-

cje w szkołach w całej Polsce
– opowiada nauczycielka języka niemieckiego i opiekunka tegorocznych laureatów Agnieszka Sławińska. – Mamy już np.
zaproszenie do prywatnego liceum w Gdańsku.

wiceprzewodniczący
Związku Gmin Wiejskich RP
i wójt gminy Lubicz.
To efekt polityki państwa.
W 1991 r. przerzuciło,
dając równocześnie
udział we wpływach z PIT,
obowiązek finansowania
przedszkoli na samorządy.
Tyle że narzuciło na
nie ogromną liczbę
dodatkowych obowiązków.
Nakazało np. zatrudniać
kadrę na podstawie Karty
nauczyciela. Gwarantuje
ona pedagogom sztywne
płace i podwyżki,
które daje rząd, ale w
przedszkolach finansują
je samorządy. Zabrania

też przedszkolankom
opiekować się dziećmi
dłużej niż 25 godzin
tygodniowo. – Koszty
utrzymania przedszkoli
byłyby niższe, gdybyśmy
nie musieli zatrudniać
według karty – uważa
Elżbieta Dzierżek, dyrektor
biura obsługi szkół
samorządowych w gminie
Łapy. Gmina rocznie
na utrzymanie dwóch
przedszkoli wydaje 3 mln zł.
Wpłaty rodziców pokrywają
13 proc. tej kwoty.
Samorządy mają także
obowiązek wypłacania
przedszkolom
niepublicznym 75 proc.

uśrednionej kwoty, którą
przeznaczają na dziecko w
przedszkolu publicznym.
To wysoki pułap, biorąc
pod uwagę, że prywatne
placówki pobierają czesne
od rodziców.
Samorządowcy – tu
zgadzają się z nimi
nauczycielskie związki –
uważają, że finansowanie
przedszkoli powinien wziąć
na siebie budżet. Rząd
konsekwentnie zrzuca z
siebie ten obowiązek, który
kosztowałby 3 – 4 mld zł
rocznie. Musi jednak coś
zrobić. Za rok obowiązkowo
do zerówki pójdą wszystkie
pięciolatki. Sześciolatki trafią

Konkurs lepszy niż
olimpiada
Germanistka chwali sobie
udział jej uczniów w konkursie,
jako rozwijający i zachęcający
do nauki języka. Przykładem takiego działania może być Natalia, która przychodząc do II LO,
nie miała z niemieckim wiele
wspólnego, a teraz ma zamiar
zdawać z niego maturę. W możliwości uczestniczenia w konkursach nie tylko osób bardzo
dobrze władających językiem
Agnieszka Sławińska widzi
ich przewagę nad olimpiadami,
w których brać udział mogą tylko najlepsi w swojej dziedzinie.
Pewnym problemem w startowaniu w konkursach mogą być

pieniądze, których do opłacenia
wyjazdów potrzeba sporo. Na
szczęście grupie z II LO udało się nakłonić do pomocy kilku sponsorów, choć na pewno
przydałoby się ich więcej.
Nauczycielka liczy też, że
po odejściu ze szkoły obecnych uczniów, nie zabraknie
nowych chętnych do brania
w nich udziału. – Grupa, z którą
teraz współpracowałam, jest naprawdę super – ocenia Agnieszka Sławińska. – Szkoda, że po
maturze odejdą, ale ich zwycięstwa na pewno wpłyną mobilizująco na innych uczniów, np.
z klas pierwszych. Myślę, że
będę miała z kim pracować.
Motywująco może też na potencjalnych uczestników wpłynąć fakt, że osoby, które zostały
laureatami tegorocznych zmagań, zyskały sporo dodatkowych punktów, które są premiowane w procesie rekrutacji na
studia przez kierunki w rodzaju
filologii germańskiej.
jl

PRZEGLĄD PRASY
Przedszkolna
przepychanka, za którą
i tak zapłacą rodzice
Wysokie opłaty
w przedszkolach to nie
wina gmin. To kolejne rządy
zmuszają samorządowców
do spełniania
wyśrubowanych warunków
prowadzenia placówek bez
zapewnienia finansowania.
A konsekwencje ponoszą
rodzice.
Zbulwersowani opłatami
rodzice okupują
przedszkole w Biskupcu.
Za opiekę muszą płacić
nawet dwa razy więcej niż
przed rokiem. Winią za to
samorząd.

SLD zapowiedział wczoraj,
że złoży do Trybunału
Konstytucyjnego wniosek
o sprawdzenie przepisów
pozwalających samorządom
pobierać dodatkowe opłaty
za przedszkola. Tyle że ten
funkcjonujący od 20 lat
system wymaga gruntownej
przebudowy. Pieniądze,
których domagają się gminy
od rodziców, mają jedynie
obniżyć, a nie pokryć w 100
proc., koszty, jakie ponoszą
z tytułu funkcjonowania
przedszkoli. – W niektórych
gminach wydatki na
oświatę przekraczają 60
proc. rocznych budżetów
– mówi Marek Olszewski,

do szkół i może się okazać,
że nie ma w nich już miejsca
na zerówki, które obecnie
stanowią połowę wszystkich
placówek przedszkolnych.
– A wtedy ceny miejsca
będą rosły szybciej niż kurs
franka – mówi Sławomir
Broniarz, prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
MEN rozkłada ręce
i informuje, że nie ma
uprawnień do oceny
lub podważania
samorządowych uchwał.
Zaleca, by kierować je do
wojewodów.
Artur Grabek
Dziennik Gazeta Prawna,
8 września 2011 r.
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Aktualności
Edukacja | Jak wypadły matury – podsumowanie i opinie

Różne szkoły, różne wyniki

Zaczął się niedawno nowy rok szkolny, niedługo zacznie się akademicki, młodzież więc wróciła lub wróci lada dzień, z wakacji.
Dlatego teraz, a nie w czasie wakacji, publikujemy obszerne omówienie wyników, jakie na egzaminach maturalnych uzyskali uczniowie
naszych szkół. Po raz pierwszy w tym roku, oprócz liceów ogólnokształcących, omawiamy też rezultaty osiągnięte w technikach.
I LO im. Józefa
Chełmońskiego
W I LO w Łowiczu maturę pisało 157 uczniów. Wszyscy zdecydowali się na zdawanie przynajmniej jednego
egzaminu na poziomie rozszerzonym. Wśród nich najwięcej
osób wybrało matematykę – 49
uczniów. Niewiele mniej pisało biologię, chemię i geografię. Tylko 9 osób zdawało historię na poziomie rozszerzonym
i 2 filozofię.
Najlepsze wyniki z matury
z języka polskiego na poziomie
rozszerzonym uzyskali: 83% –
Filip Kłos, 80% – Michał Bejda, Marta Gawrońska oraz Jagoda Krysiak.
4 osoby uzyskały 100% i aż
50 – 90% i więcej z egzaminu z matematyki na poziomie
podstawowym. Na poziomie
rozszerzonym najwięcej punktów zdobyli z tego przedmiotu:
94% – Dawid Bielawski, 92% –
Sylwia Kucharska i Katarzyna
Marczak.
12 uczniów uzyskało 100%
z matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.
Na poziomie rozszerzonym
najlepiej napisała Małgorzata
Majewska, zdobywając 93%.
Poziom rozszerzony z języka
niemieckiego najlepiej napisała

PRZEMYSŁAW
JABŁOŃSKI
dyrektor pijarskiego
LO w Łowiczu
Tegoroczna matura
nie wypadła źle,
ale nie jest to też
super wynik, dlatego
jestem umiarkowanie
zadowolony. Sądzę, że
za rok, dwa, wyniki będą
znacznie lepsze. Znam
swoich uczniów, więc
wiem czego się po nich
spodziewać. Widząc jak
uczą się
w I i II klasie liceum mogę
już teraz przypuszczać
jak zdadzą maturę. Na
pewno na wyróżnienie
w tym roku zasługuje
Michał Kasperowicz,
który aż w 3 egzaminach,
które pisał na poziomie
rozszerzonym osiągnął
wynik powyżej 90%.
Dzięki temu drzwi na
wszystkie kierunki
i uczelnie w Polsce ma
otwarte.

Odsetek uczniów, którzy w danej szkole pisali co najmniej jeden egzamin przedmiotowy na poziomie rozszerzonym.
100%

100%

100%

80%

69,2%

68%

63,9%

60%
40%

RENATA
STAJUDA
wicedyrektor I LO
w Łowiczu
Nasze wyniki są
wyższe od średniej
ogólnopolskiej. Zawsze
mogło być lepiej, ale
w szkole jest kilka bardzo
dobrych wyników.
Są uczniowie, którzy
osiągnęli 100%
z matury z matematyki,
angielskiego czy filozofii.
Sporo osób uzyskało też
wynik powyżej 90%.
Matury nie zdała
w pierwszym terminie
tylko jedna osoba
z matematyki. Nasi
uczniowie wybierają dwa,
a nawet trzy przedmioty,
które zdają na poziomie
rozszerzonym.
Dominika Brzezińska – 90%.
Maturę z języka rosyjskiego na
98% na poziomie rozszerzonym napisała Kamila Ulatowska.
Maturę z biologii na poziomie rozszerzonym najlepiej
zdali: 97% – Joanna Zabost,
90% – Jakub Rutkowski i 88%
– Paweł Rybicki. Z chemii (poziom rozszerzony) najlepsze
wyniki uzyskali: 93% – Marcin
Lisiecki, 90% – Maciej Małolepszy i Jakub Rutkowski. Maturę z geografii na 92% na poziomie rozszerzonym napisał
Piotr Leszczyński, 87% zdobyła Dominika Brzezińska. 83%
z matury z fizyki na poziomie
rozszerzonym uzyskali: Rafał
Karwat, Justyna Wilczyńska.
Pijarskie Liceum
Ogólnokształcące
Wszyscy uczniowie klas III
w pijarskim Liceum Ogólnokształcącym, czyli 44 osoby,
zdawali przynajmniej 1 przedmiot na poziomie rozszerzonym i wszyscy zdali.
Najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych uzyskali: Michał Kasperowicz, Katarzyna
Baranowska, Magdalena Łapa,
Ilona Feliga i Rafał Rogowski.
Oto ich wyniki na poziomie
rozszerzonym.
Katarzyna Baranowska zdobyła 87% z egzaminu z biologii, natomiast Ilona Feliga
najlepiej napisała język polski
– 83%. Rafał Rogowski bardzo dobrze napisał matematy-

37,5%
18%

20%
0

I LO
w Łowiczu

Pijarskie LO

LO
w Głownie

IV LO
przy ZSP4

II LO
w Łowiczu

Szkoła Rolnicza
w Zd. Dąbrowie

kę – na poziomie 94%, a Magdalena Łapa – język angielski,
który napisała na 94%. Najlepszym maturzystą okazał się
jednak Michał Kasperowicz,
który zdał chemię na 92%, język angielski na 95% i matematykę na 96%.
Wszyscy maturzyści pisali język angielski na poziomie
podstawowym. Średnia jaką
uzyskali to 82,43%. 13 osób
zdecydowało się pisać poziom
rozszerzony. Łączny wynik
jaki uzyskali to 67,92%. Średni
wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym to 63,21%. Na poziomie
rozszerzonym pisało egzamin
8 uczniów, uzyskując średni
wynik 65,64%.
Matematyka na poziomie
podstawowym również wypadła bardzo dobrze. Maturzyści napisali ją na poziomie
71,82%. Egzamin rozszerzony z tego przedmiotu pisało 21
uczniów, uzyskując średni wynik 53,81%.
Z przedmiotów dodatkowych
na poziomie rozszerzonym
najlepiej uczniowie pijarskiego liceum napisali biologię.
8 maturzystów napisało ją na
poziomie 67,92%. Rozszerzony egzamin z fizyki napisało
7 uczniów, uzyskując średni
wynik – 52,86%, geografię –
5 uczniów z łącznym wynikiem
52%, chemię – 7 uczniów –
ze średnim wynikiem 50,95%
i wiedzę o społeczeństwie
14 maturzystów, których średni
wynik wyniósł 41,43%. Historię na poziomie rozszerzonym
pisał natomiast tylko 1 uczeń.

Najwyższy wynik z matury
z języka polskiego na poziomie
rozszerzonym uzyskali: Marta Pięta – 88%, Agnieszka Łysio – 85% i Natalia Frątczak –
80%. Uczniowie II LO bardzo
dobrze napisali maturę z języka
angielskiego. 4 osoby zdobyły maksymalną ilość punktów,
34 miały powyżej 90% na poziomie podstawowym. Poziom
rozszerzony najlepiej natomiast
napisali: Sebastian Miodek –
89%, Katarzyna Workowska
– 85% i Katarzyna Plichta –
80%.
Wbrew wcześniejszym obawom dobre wyniki osiągnęli uczniowie z matematyki. Na
poziomie podstawowym jedna
osoba zdobyła 100%. Średni
wynik w szkole zaś to 64,75%.
Na poziomie rozszerzonym maturę najlepiej napisali: Marta
Pięta – 84% i Olga Kamińska –
78%. Pozostałe przedmioty na
poziomie rozszerzonym najlepiej napisali: biologię – Łukasz
Materek (73%), chemię – Ewelina Krupa i Monika Dabergut
(83%), fizykę – Dawid Pietrzak
(62%), geografię – Paweł Wód-

II LO im. M. Kopernika
W II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu do matury przystąpiło 108 uczniów.
Wszystkie osoby zdały zarówno egzamin pisemny, jak też
i ustny. 63,9% uczniów pisało
w szkole co najmniej jeden egzamin przedmiotowy na poziomie rozszerzonym. Wśród nich
najwięcej osób zdecydowało
się zdawać matematykę (25),
wiedzę o społeczeństwie (23)
i chemię (16).

Wątpliwości budzi
system oceniania
uczniów przez
egzaminatorów
(tzw. klucz) i to
wymaga większego
doprecyzowania, tak
aby uczniowie, którzy
posiadają wiedzę
i wiadomości mogli
zdać maturę (teraz
gdy uczeń nie napisze
wg ustalonego klucza
matury, nie zdaje).

MIROSŁAW
KRET
dyrektor RCKU
na Blichu

ZSL
w Zdunach

17%

ZSP 1
w Łowiczu

8,57%

7%

5,26%

ZS nr 1
w Głownie

Technikum
przy ZSP4

ZS1 w Bratoszewicach

1,66%
ZSP nr 3
w Łowiczu

ka (63%), historię – Katarzyna
Ryfa (46%), WOS – Katarzyna
Ryfa (74%).
IV LO w ZSP 4
W Liceum Ogólnokształcącym w „Ekonomiku” do matury przystąpiło 88 uczniów,
czyli wszyscy uprawnieni do
zdawania egzaminu dojrzałości. Maturę zdały 83 osoby,
5 uczniów pisało w sierpniu
poprawkę z matematyki. Wszyscy zdali. Odsetek uczniów,
którzy pisali przynajmniej jeden przedmiot w stopniu rozszerzonym wyniósł 68%, co
stanowiło 60 osób. Wyniki
poszczególnych
egzaminów
w stopniu rozszerzonym prezentowały się następująco: Język polski pisało 9 osób –
średnia punktowa to 22,11,
a procentowa 55,28%, matematykę pisało 13 uczniów, którzy uzyskali 38,46%, język
angielski pisało 19 uczniów,
którzy uzyskali 63,32%. Pozostałe przedmioty: biologia
– zdawało 12 uczniów, średnia w % – 43,47, chemia – zdawało 12 uczniów, średnia w %
– 45,00, geografia – zdawało
20 osób, którzy uzyskali średnio 35,67%. Wiedzę o społeczeństwie – egzamin zdawało
7 uczniów, którzy średnio zdobyli 51,14%.
Najlepsi uczniowie to: Kamila Godosz – 85% z języka polskiego i 70% z j. angielskiego
w stopniu rozszerzonym z j. angielskiego, Natalia Pawlata –
82% w stopniu rozszerzonym
z chemii, Adrian Kosiela – 81%
z języka angielskiego w stopniu
rozszerzonym oraz 82% w stopniu rozszerzonym z geografii.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łowiczu
W „Mechaniku” maturę zdawało 46 z 58 uczniów, którzy
mogli podchodzić do egzaminu
dojrzałości. Zdało 27 osób. Maturę w terminie poprawkowym
pisało 12 osób, z czego osiem
ją zdało. Zdawalność wyniosła
w pierwszym terminie 60%.
8 uczniów zdawało egzamin,

JAN
SAŁAJCZYK
dyrektor ZSP 3
w Łowiczu
Uważam, że w tym roku
wielu uczniów, bo aż
60 z 63 absolwentów,
przystąpiło do
matury. Część z nich
przeceniała jednak
swoje możliwości, czego
efektem jest niska
zdawalność w naszej
szkole. Jest to powód do
przemyśleń.
Na wynikach zaważyła
na pewno matematyka,
która okazała się dla
wielu, bo aż połowy
maturzystów „piętą
achillesową” mimo, że
zapewniliśmy młodzieży
wiele konsultacji
i dodatkowych godzin
lekcji matematyki.
Wnioski zapewne
zostaną wyciągnięte,
przede wszystkim przez
uczniów. To gorzka
pigułka, którą musimy
przełknąć.
chociażby z jednego przedmiotu w stopniu rozszerzonym, co
stanowiło 17% wszystkich zdających.
Z języka polskiego maturzyści uzyskali 25,9 pkt (50,18%),
z języka angielskiego 21,8 pkt
(43,6%), z języka niemieckiego, który pisało 13 uczniów
15,5 pkt (31%), a z matematyki
19,8 pkt (39,6%). Są to wyniki
z egzaminów pisanych na poziomie podstawowym. Maturę rozszerzoną z przedmiotów
obowiązkowych pisało tylko
z matematyki – 5 osób. Uzyskali oni wynik 11,8 pkt (23,6%).
Maturę z fizyki na poziomie
podstawowym pisało 8 osób,
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Średnia ocen z matury 2011 na poziomie rozszerzonym z poszczególnych przedmiotów dla łowickich liceów ogólnokształcących. Nie liczono średniej w tych szkołach, w których dany przedmiot zdawało mniej niż 5 osób.

którzy uzyskali 18,8 pkt
(37,6%). Z geografii (poziom podstawowy) pisało 11
uczniów, co przełożyło się na
19,2 pkt (38,4%).
Najlepszy wyniki osiągnęli, także na poziomie podstawowym: z matematyki 48 pkt
(96%) uzyskał Daniel Zieja,
który był także najlepszy z języka polskiego (42 pkt, czyli
84%) oraz z języka angielskiego ( 47 pkt, czyli 94%). Z języka angielskiego 46 pkt (92%)
miał Grzegorz Siergiejczyk.
ZSP nr 2
Większość
absolwentów
szkoły na Blichu była zadowolona z uzyskanych wyników, już po pierwszym „rzucie okiem” na zaświadczenie
Okręgowej Komisji Egzamina-

ZOFIA
SZALKIEWICZ
Dyrektor ZSP 4
w Łowiczu
Jestem zadowolona
z wyników maturalnych,
zarówno w LO,
jak i w technikum,
które są wyższe niż
średnia krajowa czy
średnia w naszej
Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej.
Najlepiej oczywiście
byłoby, żeby zdali
wszyscy, ale raczej
nie jest to możliwe.
Najbardziej szkoda
mi 6 czy 7 uczniów,
którym w pierwszym
terminie zabrakło
jednego punktu, by zdali
matematykę.
Ogólnie jest się z czego
cieszyć.

cyjnej. Zdarzały się nawet sytuacje, że od razu oznajmiali,
że wynik jest dużo lepszy, niż
się spodziewali. – 115 absolwentów tej szkoły przystąpiło
do matury, zdało ją 85 osób, co
stanowi 75%.
Wicedyrektor ZSP nr 2 Janusz Wróbel potwierdza w rozmowie z nami, że wynik jest
lepszy niż rok temu, gdy „po
pierwszym podejściu” maturę
zdało 67% absolwentów. Poprawek mogło być 19, mogły
do nich przystąpić osoby, które
nie zdały jednego przedmiotu.
– Potencjalnie oni mogą zdać
maturę – mówił nam w czerwcu wicedyrektor. Najwięcej
poprawek było z matematyki
i angielskiego, mniej niż w poprzednich latach, bo tylko jedna, z języka polskiego. Ostatecznie poprawki zdało 14 z 19
zdających.
– Zdawalność na poziomie
75% w technikach to zdawalność na przyzwoitym poziomie. Z samej matematyki maturę zdało 82% uczniów i można
uznać, że nie jest źle, bo jest to
poziom, na jaki ich było stać –
mówi Janusz Wróbel.
ZSP 3 w Łowiczu
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu
zdawalność matury była niska,
głównie jeśli chodzi o matematykę. 35 osób czyli ponad połowa maturzystów nie zdała jej na
poziomie podstawowym. Maturę zdało jedynie 22 uczniów
czyli 36,7% zdających. Wszyscy zdali język polski, który
pisali na poziomie podstawowym. Natomiast 95% maturzystów zdało egzaminy z języków
obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.
33 absolwentów mogło zdawać poprawki już w sierpniu,
by mieć zaliczoną maturę jeszcze w tym roku. Skorzystały
z tego 32 osoby: 30 poprawiało matematykę, 2 – język angielski. Zdało 20 z nich. 5 tegorocznych absolwentów będzie

mogło poprawiać maturę dopiero w przyszłym roku, ponieważ nie zdali więcej niż jednego przedmiotu.
W ZSP 3 tylko jedna osoba na 60 maturzystów zdawała przedmiot – język angielski
– na poziomie rozszerzonym,
osiągając wynik 52%. Pozostałe egzaminy uczniowie zdawali
na poziomie podstawowym.
Średni wynik jaki maturzyści uzyskali pisząc język polski to 44,40%. Najgorzej wypadła jednak matematyka.
Łącznie uczniowie uzyskali
średnią 27,50%. Z języka angielskiego 56 osób, które pisało go na poziomie podstawowym, uzyskało łącznie średnią
54,96%. Pozostałe języki obce
pisały pojedyncze osoby. Język niemiecki 3 uczniów napisało na poziomie 36,33%, język rosyjski pisała jedna osoba
uzyskując 45%, a język francuski również jedna osoba, która
uzyskała 74%.
Do egzaminu z biologii przystąpiło 4 uczniów, uzyskując
średni wynik 30,50%. Egzamin z chemii pisał tylko jeden
uczeń uzyskując wynik 16%.
Geografię zdawało 12 maturzystów uzyskując średni wynik 33,33%. Natomiast egzamin z wiedzy o społeczeństwie
pisał jeden uczeń i zdobył wynik 38%.
Technikum nr 4
w ZSP 4 w Łowiczu
Tu absolwentów było 85,
z czego do egzaminu dojrzałości przystąpiło 83 uczniów,
a maturę zdało 65. Zdawalność wyniosła więc 78,31%.
W sierpniu poprawiało maturę
11 osób, z czego osiem zdało.
Uczniów, którzy zdawali
minimum jeden przedmiot na
poziomie rozszerzonym było
sześciu. Po jednym z WOS
i j. angielskiego i 4 z geografii.
Wyniki, w stopniu podstawowym, prezentowały się następująco. Geografia – zdawało 60
uczniów, średnia procentowa to
44,97%.
→

Małgorzata Majewska, I LO, 93%
z rozszerzonego angielskiego.

Jakub Rutkowski, I LO, 90%
z rozszerzonej chemii

Kamila Ulatowska, I LO, 98%
z rozszerzonego rosyjskiego.

Dominika Brzezińska, I LO, 90%
z rozszerzonego niemieckiego.

Michał Kasperowicz, pijarskie
LO, matematyka na 96%.

Katarzyna Workowska, II LO,
85% z języka angielskiego.

Katarzyna Ryfa, II LO, 74%
z rozszerzonego WOS-u.

Kamila Godosz, LO/ZSP 4, 85%
z polskiego i 70% z angielskiego.

Adrian Kosiela, LO przy ZSP 4,
81% z jęz. ang. i 82 % z geografii.
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Historia – zdawała jedna
osoba, średnia w procentach
– 68%. Język angielski zdawało 72 uczniów, którzy uzyskali 62,53%. Język niemiecki zdawało 11 uczniów, którzy
uzyskali 61,64%,. Język polski zdawało 83 uczniów, średnia w procentach wyniosła
45,77. Matematyka – zdawało 83 uczniów, średnia w procentach to 44,39%. Wiedza
o społeczeństwie – zdawało
11 uczniów, którzy uzyskali
średnią w procentach na poziomie 54,73%.
Zespół Szkół
Licealnych w Zdunach
Tu do matury przystąpiło
38 uczniów z tego roku oraz
2 z poprzednich roczników.
Do poprawkowego egzaminu z języka polskiego przystąpiła jedna osoba, a do pisemnych poprawek z matematyki
9 osób. Ostatecznie maturę zdało
30 uczniów.
Uczniowie zdawali egzaminy głównie w stopniu podstawowym. W stopniu rozszerzonym zdawało tylko po 1 osobie
z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, a po
2 z biologii i geografii. Najlepsze wyniki w stopniu rozszerzonym osiągnęła Agata Kołodziejczyk, która uzyskała 77%
z biologii i Monika Szymańska
– 73% z języka polskiego.
– Słabo wypadła matematyka, lepiej inne przedmioty, jak
chociażby język obcy. Robimy
co się da, ale nie zawsze te efekty są widoczne – powiedziała
nam dyrektor tej placówki Aneta Tarkowska.
Szkoła rolnicza
w Zduńskiej Dąbrowie
Tu do matury przystąpiło
32 uczniów, z czego 9 zdawało poprawki. Ostatecznie maturę zdało 21 uczniów. Większość
uczniów pisało maturę tylko
w stopniu podstawowym.
W stopniu rozszerzonym – jeden uczeń zdawał język polski, 8 biologię i 3 chemie. Stanowi to odsetek 37%. Najlepszą
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uczennicą okazała się Katarzyna Lewandowska, która miała 99% z języka angielskiego
i 92% z matematyki w stopniu
podstawowym i 73% z biologii
w stopniu rozszerzonym oraz
67% z chemii, także w stopniu
rozszerzonym.
– Matura wypadła dość słabo, musimy przeanalizować te
wyniki i wyciągnąć odpowiednie wnioski – podsumowała dyrektor szkoły w Zduńskiej Dąbrowie Zofia Wawrzyńczak.
Liceum
Ogólnokształcące
w Głownie
W głowieńskim LO do egzaminu maturalnego przystąpiło
65 uczniów, czyli wszyscy, którzy ukończyli szkołę. 5 uczniów
nie zdało egzaminu z matematyki i wyraziło wolę zdawania
poprawki w sierpniu. Udało się
to wtedy wszystkim osobom.
Wśród zdających było 6 absolwentów ubiegłorocznych oraz
sprzed 2 lat. 45 uczniów, czyli
69,2% przystąpiło do egzaminu
na poziomie rozszerzonym z co

DOROTA
URBAŃSKA
dyrektor II LO
Zadowolona jestem
ze zdanego w 100%
egzaminu z matematyki,
co jest wynikiem
wspólnej pracy,
dodatkowych zajęć
organizowanych przez
nauczycieli, na które
chętnie przychodzili
zainteresowani
uczniowie, udziału szkoły
w projekcie e- pogotowie
matematyczne
i przeprowadzanych
matur próbnych.

DARIUSZ
ŻYWICKI
dyrektor ZSP nr 1
Zdawalność jest na
poziomie 60% i trzeba to
uznać za niezły wynik.
Tegoroczni maturzyści
zrobili mi ogromną
niespodziankę faktem, że
tylu z nich zdało maturę,
gdyż w naszej szkole
ta zdawalność nigdy
nie była zbyt duża. Na
możliwości tych uczniów
to jest ogromny sukces.
najmniej jednego przedmiotu.
Najczęściej wybieranym przedmiotem dodatkowym były geografia i WOS. – Jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych
przez uczniów naszej szkoły –
mówi dyrektor Anna Lewandowska.
Na uwagę zasługują bardzo
dobre wyniki z języka polskiego: 63,10% poziom podstawowy, który pisało 65 uczniów
oraz 72,29% poziom rozszerzony – 12 uczniów i języków obcych: język angielski; poziom
podstawowy 83% – 55 uczniów,
60,56% – poziom rozszerzony
– 27 uczniów; język rosyjski:
poziom podstawowy -87,67%,
poziom rozszerzony – 84%.
Zespół Szkół Nr 1
im. R. Cebertowicza
w Głownie
W ZS nr 1 im. R. Cebertowicza do tegorocznej matury
przystąpiło 35 uczniów, wśród
których zdających powtórnie
było 5 osób. Za pierwszym podejściem egzamin dojrzałości zdało tu 25 osób. Z 10 pozostałych maturę w tym roku
definitywnie oblała 1 osoba,
a 9 mogło zdawać w sierpniu

poprawkę z matematyki, choć
jak mówi dyrektor szkoły Elżbieta Kołodziej, gros z tych
osób dosłownie otarło się o granicę zdawalności. W poprawce
zdało 5 z nich.
Średnie wyniki dla przedmiotów na poziomie podstawowym prezentowały się tu następująco: język polski – 55,48%,
matematyka – 32,92%, angielski – 67,44%, rosyjski – 79%,
niemiecki – 34,8%. Na poziom rozszerzony i to tylko
i wyłącznie z języka angielskiego zdecydowały się tu 3
osoby. Ich wyniki to kolejno:
48%, 85% i 95%. Z dodatkowych przedmiotów największym powodzeniem cieszyła
się geografia, którą zdawało tu
9 osób. Uzyskały one średni
wynik na poziomie 50%.
Zespół Szkół Nr 1
w Bratoszewicach
W bratoszewickim ZS Nr 1
do matury przystąpiło 57 osób,
ale wśród nich były i takie, które
zdecydowały się przystąpić do
matury po dwóch latach, a nawet takie, którym nie udało się
zdać matury jeszcze w starym
systemie. Tym razem matury
w Bratoszewicach nikt nie oblał, ale w sierpniu poprawkę
z matematyki zdawało aż 25
osób. Udało się 17 z nich.
Wśród wszystkich przystępujących tu do egzaminu dojrzałości tylko 3 osoby, zdecydowały się na wybranie przedmiotów
na poziomie rozszerzonym.
Średnie wyniki dla przedmiotów na podstawowym prezentowały się następująco:
język polski – 53,56 %, matematyka – 29,40 %, angielski
– 63,82%, rosyjski – 61,93%,
niemiecki – 41,20 %. Michał
Kwiatkowski, absolwent Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, który jako jedyny wybrał maturę z języka
polskiego na poziomie rozszerzonym, napisał ją na 100%.
Uczeń, który zdawał maturę
rozszerzoną z historii otrzymał
44%, a uczeń zdający WOS –
34%. 

Łowicz | Spotkanie Europei w Łowiczu

Na Blichu będzie
międzynarodowo
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
na Blichu będzie gościć
od 22 września dziewięć
delegacji uczniów ze
szkół rolniczych i leśnych
siedmiu krajów Unii
Europejskiej.
Przez 2 dni będą rywalizować w przygotowanych przez
szkołę blichowską konkurencjach oraz zwiedzać Łowicz
i jego okolice.
Wizyta uczniów z zagranicy
odbywa się w ramach współpracy członków stowarzyszenia
zrzeszającego europejskie szkoły rolnicze i leśne - Europea. Do
Łowicza przyjedzie młodzież
z Danii, Szwecji, Czech, Estonii, Belgii oraz Rumunii i Słowacji. Blich jest członkiem stowarzyszenia od kilku lat. W tym
REKLAMA

czasie brał udział w podobnych
spotkaniach i konferencjach dla
nauczycieli na terenie Europy.
Pierwszego dnia pobytu
uczniowie będą rywalizować
między sobą w kilku dyscyplinach indywidualnych: jazda sprawnościowa ciągnikiem
z przyczepą, wymiana koła
w samochodzie, jazda samochodem z zamocowanym talerzem stewarda. Później goście
będą zwiedzać Łowicz, a wieczorem spotkają się z uczniami
Blichu.
Drugiego dnia wezmą udział
w rywalizacji drużynowej: ustawianiu wież z bel słomy za pomocą ładowacza czołowego
z chwytakiem oraz wymianie
koła w samochodzie. Po zakończeniu konkurencji i ogłoszeniu wyników udadzą się do muzeum w Sromowie i skansenu
w Maurzycach. Około godziny
15 wyjadą do domów.
tb
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Nowe ogrodzenie Przedszkola nr 5 od strony ul. Piekarskiej.

Łowicz | Przedszkole nr 5

Nowe ogrodzenie i zabawki
dla najmłodszych
Przedszkole Jaś i Małgosia
przy ul. Chełmońskiego
w Łowiczu zakupiło
w czasie wakacji nowe
zabawki dla 3-latków na
plac zabaw. Wymieniono
też dotychczasowe,
prawdopodobnie liczące
kilkadziesiąt lat, ogrodzenie
całego terenu placówki,
którego długość wynosi 385 m.
Zabawki na plac zabaw kupione zostały za pieniądze przedszkola, pochodzące m.in. ze
sprzedaży wielkanocnych ozdób

czy wpłat na Radę Rodziców.
Z uzbieranych pieniędzy zakupiona została już mała zjeżdżalnia, która kosztowała 480 zł
i dwa domki po 400 zł. Placówka zamówiła też dwa bujaki na
sprężynach, które nie są jeszcze
dostarczone, ale kosztować będą
łącznie 3.000 zł.
Zakup materiału na nowe
ogrodzenie placówki został sfinansowany za około 30 tys. zł
przez miasto z funduszu remontowego przedszkoli. Demontaż
starego ogrodzenia, pamiętającego prawdopodobnie powstanie
placówki przed 50 laty, wyko-

nanie nowego ogrodzenia i jego
malowanie powierzono pracownikowi gospodarczemu przedszkola oraz grupie więźniów
z łowickiego Zakładu Karnego,
wśród których był spawacz.
Dyrektor placówki Emilia Raczek podkreśla, że pomoc ta była
bardzo cenna, ponieważ zlecenie tych prac zewnętrznej firmie
zwiększyłoby znacznie koszt
robót. Stare ogrodzenia z siatki
zostało wymieniona częściowo
na metalowe, spawane przęsła,
częściowo na siatkę montowaną w spawanych kątownikach.
mwk

Łyszkowice | Eurovia pomoże klubowi sportowemu

Potrzebne 540 t piachu na boisko do plażówki
Boisko do piłki siatkowej plażowej ma powstać w sąsiedztwie
szkoły w Łyszkowicach, na terenie wydzierżawionym przez
gminę od miejscowej parafii. –
Chcemy je zrobić profesjonalnie,
więc potrzebna jest co najmniej
30-centymetrowa warstwa piachu, w sumie będzie to ok. 540
t – powiedział nam szef Gminnego Ludowego Zespołu Sporto-

wego Laktoza w Łyszkowicach
Waldemar Krajewski. Piach chce
nieodpłatnie dostarczyć firma
Eurovia, która buduje przechodzącą m.in. przez Łyszkowicę
autostradę A-2. Boisko powstać
ma obok ciągle jeszcze przygotowywanego trawiastego boiska do
piłki nożnej. – Przewidujemy, że
w plażówkę będzie można pograć w przyszłym sezonie. Na

Łowicz | Kolegium Nauczycielskie

Ostatnie dni naboru
Jeszcze do 16 września można składać dokumenty w Zespole Kolegiów Nauczycielskich,
mieszczącym się przy ul. Stanisławskiego w Łowiczu. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się
natomiast w dniach od 20 do 21
września od godz. 9.00 w siedzibie kolegium. Warto podkreślić,
że do naboru mogą przystąpić
nie tylko tegoroczni maturzyści,
ponieważ nie ma ograniczenia
wiekowego. Ważne jest, by okazywały się świadectwem maturalnym. To, czy zostaną przyjęte, rozstrzygnie jednak rozmowa
kwalifikacyjna. – Zajęcia już na
pierwszym roku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
odbywają się w języku angiel-

skim lub niemieckim, dlatego
musimy sprawdzić umiejętności
językowe kandydata – mówi nauczycielka NKJO Ewa Rogowska-Tylman.
Oprócz specjalności językowych przyjmowane są podania
na następujące kierunki: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, pedagogika z wychowaniem fizycznym, język polski
z kształceniem zintegrowanym
oraz matematyka z informatyką.
W I terminie naboru do NKJO
przyjęto 19 osób do sekcji języka angielskiego. Natomiast
w II terminie naboru już zgłosiła się 1 osoba – również do
sekcji języka angielskiego oraz
1 do sekcji języka niemieckie-

inaugurację chcemy zaprosić
utytułowane polskie drużyny,
może nawet reprezentację Polski
- twierdzi Krajewski. Jeśli boisko
zostanie przygotowane przed
zimą, klub planuje zakupić specjalną folię, po rozłożeniu której możliwe będzie wylanie na
boisko wody i zorganizowanie
zimą lodowiska z prawdziwego
zdarzenia.
mak

go. Wpłynęło także 6 podań na
kierunek wychowanie fizyczne
z gimnastyką korekcyjną. W tym
przypadku, żeby utworzyć jedną
grupę, potrzebnych jest 15 słuchaczy.
– Dużą zaletą naszego kolegium jest dostęp do bezpłatnej,
dziennej nauki, co jest dobrą
ofertą nie tylko dla tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, ale również dla
absolwentów szkół wyższych,
którzy nie odnaleźli się jeszcze
na rynku pracy i chcą zwiększyć swoje kwalifikacje – podkreśla Rogowska-Tylman. Dodaje, że kolegium posiada bardzo
dobrze wyposażoną bibliotekę,
gdzie słuchacze znajdą wszystkie wymagane pozycje, tak by
3 lata później bez problemu zdobyć tytuł licencjata Uniwersytetu
Warszawskiego, który sprawuje
opiekę naukową nad NKJO. jr

W tym roku mija 10 lat od
nadania imienia Bohaterów
Września Szkole Podstawowej
w Dąbkowicach Dolnych. Z tej
okazji 16 września odbędzie się
w szkole uroczystość. Data jest
wybrana nieprzypadkowo, tego
dnia przypada rocznica walk nad
Bzurą, które toczyły się w tych
okolicach we wrześniu 1939 r.
Na szkolnym apelu obecni będą
nauczyciele i uczniowie szkoły
w Dąbkowicach oraz przedstawiciele władz gminy. Po apelu
część osób uda się na cmentarz
wojskowy w Guźni, gdzie leżą
żołnierze polegli w czasie wrześniowych walk. Zostaną tam złożone kwiaty i zapalone znicze. jr
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Łowicz | Zakład Obsługi Przedszkoli

W nowym miejscu
najwcześniej w październiku
Pomieszczenia na II piętrze łowickiego Przedszkola
nr 3 są prawie ukończone. Pomalowano już ściany, założono
nowe panele podłogowe, w innych pokojach wycyklinowano parkiet i polakierowany go
na nowo. Te prace wykonywali
więźniowie Zakładu Karnego w
Łowiczu. Teraz wykończeniem
sal zajmują się pracownicy Zakładu Obsługi Przedszkoli.
– Zanim jednak przeprowadzimy się do pomieszczeń piętro wyżej, minie trochę czasu
ponieważ, oprócz mebli trze-

ba przenieść jeszcze stosy dokumentów – mówi dyrektor
Zakładu Obsługi Przedszkoli Joanna Mostowska. Dlatego
przeprowadzka nastąpi raczej
w październiku. Wówczas
w pokojach na parterze zostaną wykonane drobne przeróbki, by można było w nich utworzyć gabinety specjalistyczne
dla logopedy i psychologa, pokój nauczycielski i pracownię
plastyczną, w której najbardziej uzdolnione maluchy będą
uczestniczyć w dodatkowych
zajęciach plastycznych.
jr

Kiernozia
Warto posprzątać
strych i piwnicę

Mieszkańcy gm. Kiernozia
będą mogli pozbyć się starych
telewizorów, lodówek, komputerów i innych odpadów elektrycznych 21 września. Zbiórka tych
odpadów prowadzona będzie
w godz. 7.30 -15.30 na placu targowym w Kiernozi przez wyspecjalizowaną firmę. W Urzędzie
Gminy dowiedzieliśmy się, że
odpady elektryczne przyjmowane będą bezpłatnie. Będzie możliwość otrzymania zaświadczenia o oddaniu zużytego sprzętu
do utylizacji. Podobna akcja
przeprowadzona na terenie gminy przed rokiem cieszyła się dużym zainteresowaniem.
mwk
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JOANNA RUDAK

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Dąbkowice
Uroczystości
wrześniowe
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Pracownik Zakładu Obsługi Przedszkoli sprawdza czy listwy zostały
dobrze zamontowane.
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DYSTRYBUTOR
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Domaniewice | Odpust połączono z parafialnymi dożynkami

ANETA MARAT

Do Domaniewic, tradycyjnie już przybyli pielgrzymi
m.in. z Łowicza, Głowna, Domaniewic, Łyszkowic, Chruślina,
Dmosina czy też Mąkolic. Uroczystości rozpoczęły się od polowej mszy świętej odprawionej

o godz. 12.00 przed sanktuarium.
Mszę świętą celebrował biskup
Józef Zawitkowski. W trakcie
homilii przypomniał znaczenie
siewcy i ziarna. – Nasze życie, to
życie oracza i siewcy. Polska nierządem stoi, źle się dzieje w kraju. Zgrzeszyliśmy przeciw Bogu,
przeciw siewcy – mówił.
Uroczystości odpustowe połączone zostały z obchodami domaniewickich dożynek.
W procesji z darami rolnicy nieśli płody roli oraz liczne wieńce
dożynkowe. Oprócz tego sołtysi poszczególnych wiosek przynieśli do ołtarza chleby, które po
mszy świętej zostały rozdzielone między pielgrzymów. – Dla

Tuż po mszy sołtysi częstowali chlebem. Pierwsza z prawej sołtys Sap
Teresa Andrzejczak.

REKLAMA

mnie to wielkie wyróżnienie.
W tym roku po raz czwarty niosłam chleb do ołtarza – mówi
sołtys Sap, Teresa Andrzejczak.
Po zakończeniu części oficjalnej przybywający udali się
do wesołego miasteczka oraz
odwiedzali stoiska komercyjne
i z rękodziełem ludowym, które
ustawione zostały przed budynkiem szkoły i boiskiem w Domaniewicach. Na przybyłych pielgrzymów czekał poczęstunek
przygotowany przez mieszkańców gminy – ciepła zupa i gorąca herbata.
Warto podkreślić, że parafianie do odpustu przygotowywali się dużo wcześniej. W ciągu
trzech dni przed odpustem – od
5 do 7 września, mieszkańcy
z każdej wioski z parafii pielgrzymowali pieszo do kaplicy.
Przez te trzy dni o godz. 18.00
w kaplicy odprawiana była msza
święta dla pielgrzymów w ich intencjach.
Ks. Zbigniew Łuczak, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Domaniewicach podkreśla, że odpust w Domaniewicach
to wielkie święto ziemi łowickiej. Cieszy się, że przed sanktuarium zawsze gromadzą się rzesze wiernych, nawet wtedy gdy
przypada na dzień powszedni,
tak jak było to w tym roku. – Są
osoby, które biorą urlop w pracy,
by móc wziąć udział w naszych
uroczystościach – mówi.
am

W procesji z darami niesiono płody roli i wieńce dożynkowe.

ANETA MARAT

Pomimo deszczowej
i chłodnej pogody około 2000
pielgrzymów zgromadziło
się 8 września na placu
przed kaplicą Matki Bożej
w Domaniewicach, by wziąć
udział w uroczystościach
odpustowych w święto
Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny.

ANETA MARAT

Przybyli do Maryi

Wśród tłumu gości na placu przed kaplicą nie zabrakło łowiczanek.

PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Kacper Piorun
mistrzem świata

Reportaż

TOMASZ BARTOS

TOMASZ BARTOS

w solvingu. str. 29

Podziękowania za wkład w rozwój klubu otrzymał jego były prezes
Dariusz Kozioł. Wręczali trener Robert Chojnowski oraz obecny prezes
Zbigniew Karczewski.

Tymoteusz Karczewski i Przemysław Chojecki zaprezentowali swoje
umiejętności zdobyte w szkole pamięci Wojakowskich, z tyłu trener Marek
Więsek.

TOMASZ BARTOS
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Przedstawiciel Łódzkiego Związku Szachowego Zdzisław Czyżak
(z prawej) wręczył w czasie jubileuszu legitymacje szachowe.

UKS Nieborów | 10 lat i sporo sukcesów

Szachy uczą logicznego
myślenia i dają coś więcej
Klub od razu zastrzegł, że dyscypliną wiodącą będą szachy,
w które już wcześniej uczniowie grywali pod okiem nauczyciela m.in. w czasie zajęć świetlicowych.
Trener Chojnowski podkreślił, że początki były dość trudne ze względu na budowaną
bazę szkoleniową. Ale mimo
to, zaraz po zawiązaniu klubu zawodniczka klubu Ewelina Kozłowska wystąpiła na Indywidualnych Mistrzostwach
Juniorów w Łowiczu w „szachach aktywnych”, gdzie na 6
zawodniczek zajęła 5. miejsce.
Był to pierwszy skromny sukces klubu. Większe przyszły
w kolejnych latach i to jak na
działający w gminie klub szachowy znaczne.

Uroczystości odbyły się
w Zespole Placówek Oświatowych w Nieborowie, wzięło
w nich udział kilkadziesiąt
osób. Oprócz zaproszonych
gości byli członkowie klubu,
grający w nim obecnie jak i w
przeszłości, a także ich rodzice.
Jubileusz rozpoczął się minutą ciszy, którą zebrani uczcili pamięć Krzysztofa Duli, zawodnika klubu, który zmarł
w roku 2010.
Później trener Robert Chojnowski przypomniał historię
UKS. Oficjalnie rozpoczęła się
ona 22 listopada 2000 roku od
zebrania 15 rodziców uczniów
szkoły w Nieborowie, w którym
udział wzięli: ówczesna dyrektor Mirosława Szewczyk i Robert Chojnowski. Wynikiem
spotkania był wniosek do Starostwa Powiatowego w Łowiczu
o wpisanie zawiązanego klubu
do ewidencji prowadzonej przez
Starostę Łowickiego. Stało się
to 21 grudnia tego samego roku.

Kamila Pach z Nieborowa
zamiłowanie do gry w szachy
wyniosła z domu rodzinnego,
a rozwinęła w UKS Pałac.

TOMASZ BARTOS

TOMASZ BARTOS

Podziękowania dla
zawodników
W dalszej części uroczystości
wręczone zostały podziękowania
za godne reprezentowanie klu-

Zuzanna Mazgaj szachami
zainteresowała się przez
przypadek spędzając wolny czas
na szkolnej świetlicy.

bu w zawodach ogólnopolskich
dla Zuzanny Mazgaj – 2. miejsce w kategorii do lat 12 w półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Klasycznych
w 2010 roku, Kamili Pach –
3. miejsce w kategorii do lat 12
w półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Klasycznych w 2005 roku, Patrycji
Zwolińskiej – 9. miejsce Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich P-15’ w Lublinie
w 2008 roku, Jana Karczewskiego 39. miejsce w kategorii do lat
8, w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Przedszkolaków w szachach szybkich P-30”
w Chotawie w 2009 roku i Tymoteusza Karczewskiego – 38.
miejsce w kategorii chłopców
do lat 10 w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach klasycznych P-90’ w Łebie w 2009
roku.
Oprócz tego klubowicze zdobywali czołowe miejsca na mistrzostwach Województwa Juniorów. Podziękowania za godne
reprezentowanie klubu odebrali Kamila Pach, Kinga Bińczak,
Monika Bińczak, Agata Pacler, Monika Kunikowska, Kinga Wiązowska, Marta Kosiorek, Magdalena Pacler, Zuzanna
Mazgaj, Wojciech Białas, Tymoteusz Karczewski, Mateusz
Brzozowski, Robert Bakalarski,
Mateusz Pach i Martyna Buczyńska.
Honorowe członkostwo klubu odebrali: Mirosława Szewczyk wcześniejsza dyrektor SP
Nieborów, Andrzej Werle – wójt
Gminy Nieborów oraz Maciej
Kłos – sponsor klubu reprezentujący firmę Piast II.
Część klubowiczów otrzymało legitymacje oraz licencje Pol-

TOMASZ BARTOS

W sobotę sobotę 3 września, Uczniowski Klub Sportowy Pałac
– Nieborów obchodził uroczystości związane z 10-leciem istnienia.
Klub może poszczycić się wieloma sukcesami swoich młodych
zawodników, nawet na szczeblu ogólnokrajowym.

Prawdziwy tort a na nim szachownica, tak mogą świętować tylko prawdziwi miłośnicy tej królewskiej gry.

skiego Związku Szachowego,
od przewodniczącego Komisji
Klasyfikacji i Ewidencji Zarządu Łódzkiego Związku Szachowego Zdzisława Czyżaka, trenera UKS Roberta Chojnowskiego
oraz prezesa zarządu klubu Zbigniewa Karczewskiego. Dziękowano samorządowcom i sponsorom za wsparcie.
Słodka szachownica
Po części oficjalnej spotkania był poczęstunek, na salę
wjechał tort w kształcie szachownicy, członkowie UKS
Weronika Staszewska, Jakub
Siewierski i Krzysztof Siewierski zagrali krótki koncert, a Tymoteusz Karczewski i Przemysław Chojecki zademonstrowali
możliwości pamięci osiągnięte
w czasie treningów szkoły Wojakowskich.
Odbyła się także wspólna zabawa w wybieranie najzabawniejszych zdjęć zawodników.
Kamila Pach, która zajęła
3. miejsce w kategorii do lat 12

w półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Klasycznych w 2005 roku powiedziała nam, że jej obecność w
klubie była bardzo naturalna. –
Z szachami miałam kontakt od
6. lub 7. roku życia, w domu
grają rodzice i bracia Przemek,
Mateusz i Hubert – powiedziała nam. Jak przyznaje z klubem
ma same dobre wspomnienia np.
z Mistrzostw Polski, w których
rozgrywki trwały przez dwa tygodnie. Miała okazję być nad
morzem, zwiedzać kilka miejsc,
a nawet bawić się na koncercie
Dody. Tam też uzyskała najlepszy swój wynik – 19. miejsce
w Polsce w kategorii do lat 12.
Dziś uczy się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu, za klubem tęskni, dlatego
jest częstym gościem na treningach, w przyszłości chciałaby
się włączyć w proces szkolenia
i zająć najmłodszymi klubowiczami.
Zuzanna Mazgaj, półfinalistka Mistrzostw Polski w 2010

roku powiedziała nam, że do
klubu trafiła przez przypadek.
– Siedząc na świetlicy przyglądałam się grze kolegów, w końcu zostałam przez nich namówiona bym spróbowała, potem
trener postanowił mnie wypróbować i po jednej grze zachęcił
bym przyszła na zajęcia i tak się
zaczęło – powiedziała. Jak przyznaje, swoim sukcesem na mistrzostwach była bardzo zaskoczona. Szachy są dla niej miłą
odskocznią, szkołą logicznego
myślenia.
Obie zawodniczki powiedziały o swoim trenerze Robercie
Chojnowskim, że jest fantastycznym człowiekiem, na którego
można zawsze liczyć. – Zawsze
można z nim porozmawiać, poradzić się gdy ma się jakiś problem, chętnie pomaga. Oprócz
tego trener dba, by było wesoło
i byśmy się nie nudzili na zajęciach, czy w czasie wyjazdów.
Gramy w szachy, ale na pewno
się nie nudzimy – usłyszeliśmy.
tb
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Ostatnie dni naboru
do Zespołu Kolegiów
Łowicz | Szkoły pijarskie

Przedszkole nr 3

Wystawa Pasierbowa Europa Ducha

Powstanie
pracownia
plastyczna

JOANNA RUDAK

Do 20 września licealiści i gimnazjaliści ze szkół
pijarskich w Łowiczu będą mogli oglądać wystawę
poświęconą ks. Januszowi Stanisławowi Pasierbowi
oraz jego twórczości „Pasierbowa Europa Ducha”.
rzu, w rodzinie nauczycielskiej.
Ukończył studia teologiczne
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie
otrzymał święcenia kapłańskie
w 1952 r. Następnie studiował
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w Papieskim
Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz na
Uniwersytecie we Fryburgu
szwajcarskim. Ks. Pasierb był
więc doktorem habilitowanym
historii sztuki oraz doktorem
teologii i archeologii, profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych Akademii Teologii
Katolickiej – obecnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz profesorem
w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Należał
również do wielu międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń naukowych, był m.in.
członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego, Europejskiego Centrum Kultury
oraz Rady Ochrony Zabytków
przy Ministrze Kultury i Sztuki.
– Mimo jednak, że był erudytą,
przede wszystkim był skrom-

W przedstawieniu wzięli udział m.in.: Paweł Piorun, Monika Olczak i Marta Kosiorek.

nym duszpasterzem, który zawsze myślał o drugim człowieku – mówiła Maria Wilczek.
- Przygotowując się do tej
scenki szkolnej, pierwszy raz
miałam kontakt z twórczością
ks. Pasierba – mówi uczennica III klasy matematycznej pi-

plinie, a na który zapraszała nas
Maria Wilczek.
Po spotkaniu w holu, Maria Wilczek udała się na lekcję
z klasą III matematyczno - fizyczną, gdzie uczniom dalej
opowiadała o życiu ks. Pasierba.
jr

jarskiego liceum Ola Łoboda,
która recytowała wiersze księdza - poety. – Podobają mi się
jego utwory, dlatego chciałabym wziąć udział w Pomorskim Konkursie Poetyckim im.
ks. Janusza Stanisłąwa Pasierba, który odbędzie się w Pel-

Łowicz | Dla poprawy bezpieczeństwa

– Chcemy, by dzieci mogły
w naszym przedszkolu jeszcze
lepiej rozwijać swoje zdolności
plastyczne i poprawiać umiejętności manualne – mówi dyrektor Przedszkola nr 3 w Łowiczu Iwona Kosiorek. Dlatego
w przedszkolu od października ruszą dodatkowe zajęcia plastyczne. Poprowadzi je nauczycielka Małgorzata Rudnicka,
która pracuje w tej placówce
już drugi rok prowadząc jedną
z przedszkolnych grup. – Pani
Małgosia, oprócz wykształcenia wykazuje duże predyspozycje do prowadzenia takich zajęć, dlatego uważam, że będzie
właściwą osobą na właściwym
miejscu – dodaje dyrektorka.
Nauczycielka już ma opracowany program zajęć, które
będą odbywać się 5 razy w tygodniu. Trwać będą od 30 do
90 minut. Uczestniczyć w nich
będzie maksymalnie 12 osób.
W zajęciach wezmą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych,
z wyjątkiem najmłodszych trzylatków. Teraz Rudnicka przygląda się pracy dzieci w poszczególnych grupach, by wyłowić te,
które po prostu bardzo lubią malować oraz dzieci, które powinno rozwinąć sprawność swoich
rączek, a takie plastyczne zajęcia im w tym pomogą.
jr

Bolimów | ZSP

Kabaret rozbawił wszystkich

Konkurs w przyszłym roku
Dorota Dziekanowska z Łowicza pełni od 1 września do
30 czerwca obowiązki dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie. Zastąpiła
ona na tym stanowisku dotychczasową panią dyrektor Mirosławę Zakrzewską-Wiosetek, która
odeszła na emeryturę.
Dziekanowska przez lata pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Została ona wyznaczona do
pełnienia obowiązków dyrektora, ponieważ ze względu na
sezon urlopowy przeprowadzenie procedury konkursowej
na stanowisko dyrektora ZSP

Około 200 osób wzięło
udział w spotkaniu
zorganizowanym
12 września w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Łowiczu. Spotkanie,
trwające około 2 godzin
podzielone zostało na
dwie części. Pierwsza
była o charakterze
edukacyjnym, w drugiej
bardziej rozrywkowej,
wystąpił Kabaret Pod
Wyrwigroszem.

w Bolimowie było niemożliwe.
Zgodnie z ustawą w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dopuszcza się natomiast
powierzenie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi na okres
maksymalnie do 10 miesięcy.
Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Bolimowie zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca przyszłego roku, by
nowa osoba mogła objąć stanowisko od dnia 1 lipca przyszłego
roku. Nowy dyrektor szkoły będzie miał dostateczną ilość czasu na ewentualne zapoznanie ze
szkołą.
am

Domaniewice | Rozbudowa szkoły

Stołówka jest już przygotowana
ANETA MARAT

Spotkanie rozpoczęła projekcja kilkunastominutowego
filmu zatytułowanego „Jedna
sekunda, całe życie”. Następnie policjant z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, komisarz Krzysztof Szymański
opowiedział, jak wygląda sytuacja na polskich drogach,
głównie na terenie województwa łódzkiego i powiatu łowickiego. Podczas prelekcji zaprezentowano skutki jazdy pod
wpływem alkoholu, które często kończą się tragicznie. – To
ludzie tworzą wypadki – mówił
Szymański. Poruszono zagadnienie widoczności tzw. nie-
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Aktualności

w Łowiczu. str. 19

Oprócz dużych czarno-białych fotografii na ponad metrowych planszach można zapoznać się z fragmentami wierszy
ks. Pasierba lub poznać cytaty
z jego wypowiedzi bądź esejów. – Jeżeli choć dla jednego
z was, ks. Pasierb stanie się
przykładem, to już będzie znaczyło, że dzisiejsze nasze spotkanie miało sens – mówił
podczas wernisażu o. Marian
Galas, rektor domu zakonnego
pijarów w Łowiczu.
Wystawę otwarto 12 września. Szkolny wernisaż rozpoczął się o godz. 11.15 w licealnym holu. Najpierw młodzież
z klas II i III humanistycznej oraz kl. II matematyczno-fizycznej przygotowała pod
kierunkiem nauczycielki Beaty Jeziorowskiej krótką scenkę słowno-muzyczną, podczas
której młodzież recytowała
wiersze ks. Pasierba.
Potem o samej postaci księdza - poety, profesora, historyka
sztuki, opowiadała inicjatorka
wystawy Maria Wilczek.
Janusz Pasierb urodził się
w 1929 r. w Lubawie na Pomo-
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Beata Rybarska i Łukasz Rybarski rozbawili całą zgromadzoną publiczność.

chronionych uczestników ruchu
podczas zbliżających się jesiennych i zimowych dni.
Policjanci
przeprowadzili także konkurs, nawiązujący
do pijanych kierowców i innych
uczestników ruchu drogowego.
Zaproszeni na scenę ochotnicy, za pomocą alko-gogli poko-

nywali tor przeszkód. Przekonali się jak może zachowywać
się człowiek po spożyciu dużej
dawki alkoholu.
– Ruchy człowieka są spowolnione. Niemożliwością jest
prowadzić pojazd w takim stanie – mówi jeden z uczestników
konkursu.

Ostatnim punktem programu, na który wszyscy czekali, był występ Kabaretu Pod
Wyrwigroszem.
Zaprezentowali oni skecz pod nazwą
„Bezpiecznie chce się żyć”.
Śmiech i gromkie brawa słychać było nawet poza murami
szkoły.
am

Pod koniec czerwca zakończył się pierwszy etap rozbudowy szkoły, w którym dobudowano pięć sal lekcyjnych oraz
pomieszczenie na stołówkę. Początkowo stołówka miała zacząć
działać od września, gmina nie
zdążyła w całości wyposażyć
pomieszczenia. Trzeba było bowiem zakupić m.in. nowe kuchnie, zmywarkę, zlewy i naczynia. – Teraz pomieszczenie jest
gotowe, urządzenia wszystkie
podłączone i trwają ostatnie
prace porządkowe – przyznaje
wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski.

Dodajmy, że do tej pory
dzieci uczęszczające do szkoły otrzymywały jedynie ciepłą
herbatę.
Od października każde dziecko, za drobną opłatą, mogłoby
zjeść ciepły posiłek. – Nie chcemy na tym zarabiać, ale musimy ustalić pewną kwotę na pokrycie kosztów – wyjaśnia wójt.
Zapewnia on, że maksymalna
kwota za zupę wyniesie 1,50
zł. – Trudno jeszcze powiedzieć
dokładnie, ile będzie kosztował
posiłek, ponieważ prowadzimy
rozeznanie – tłumaczy Kwiatkowski.
am
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Gmina Nieborów | Oświadczenia majątkowe za rok 2010

W kieszeni radnych i urzędników
Wójt gminy Nieborów,
Andrzej Werle. W oświadczeniu majątkowym za 2010
roku wykazał oszczędności,
zgromadzone wspólnie z żoną
Danutą, w wysokości 3.620 zł
oraz nieruchomości posiadane
na zasadzie współwłasności
z żoną: dom o pow. 100 m2
i wartości 90 tys. zł i gospodarstwo rolne o pow. 5,7861
ha o wartości 30 tys. zł, z którego osiągnął dochód w wysokości 1,6 tys. zł.
Z tytułu wykonywanej pracy wójta osiągnął dochód
w wysokości 161.897 zł, w tym
wynagrodzenie jubileuszowe
za 45 lat pracy – 37.855 zł.
Oprócz tego osiągnął 700 zł
z tytułu innych dochodów.
Wśród mienia ruchomego wójt wykazał posiadanie:
samochodu Ford Mondeo
z 2009 roku o wartości 72 tys.
zł, Renault Megane z 1997
roku o wartości 5 tys. zł, ciągnika T – 25 A z 1988 roku
o wartości 10 tys. zł.
Jego zobowiązania to kredyt gotówkowy konsumencki
w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Nieborowie
w kwocie 40 tys. zł na zakup
samochodu Ford Mondeo.


Sekretarz gminy Adam
Janiak wykazał oszczędności


REKLAMA

w wys. 82 tys. zł, posiadanie
domu o pow. 130 m2 i wartości
100 tys. zł oraz gospodarstwa
rolnego o profilu mlecznym
o pow. 10,8 ha wartości
200 tys. zł, z którego osiągnął
dochód w wys. 23.5 tys. zł.
Dochody,
które
osiągnął to: z tytułu zatrudnienia
w Urzędzie Gminy w wysokości 88.227 zł, dochód z Krajowego Biura Wyborczego
– Delegatura w Skierniewicach – 1.144 zł, wynagrodzenie z Izby Rolniczej w Łodzi
– 2.305 zł.
Wśród mienia ruchomego
sekretarz wymienił: samochód
osobowy Opel Astra Clasic
z 1999 r. (współwłasność
z żoną), Fiat Siena z 2000 r.,
Volkswagen Polo z 200 r.
Wymienione zobowiązania
finansowe to: kredyt na zakup
ziemi w Banku Spółdzielczym
Ziemi Łowickiej oddział Nieborów – 6.585 zł oraz kredyt
klęskowy w tym samym banku w wysokości 2.900 zł.
 Skarbnik gminy Renata Sobczak. W oświadczeniu
wykazała posiadanie oszczędności w wysokości 46 tys. zł.
na zasadzie współwłasności. Posiada dom mieszkalny o wartości 90 tys. zł, gospodarstwo rolne o pow. 1,21

ha i wartości 20 tys. zł, z którego nie osiągnęła dochodu.
Posiada także działkę o pow.
0,10 ha w Bełchowie o wartości 10 tys. zł. Nieruchomości
te posiada również na zasadzie
współwłasności.
Osiągnęła dochody z tytułu
zatrudnienia w Urzędzie Gminy w wysokości 87.179 zł oraz
8.418 zł z ZUS męża.
Wśród mienia ruchomego wykazała samochód Opel
Astra z 1998 roku o wartości
6 tys. zł.
Posiada zobowiązania finansowe w wysokości 4 tys. zł
na rachunku ROR w PKO BP
oraz 4 tys. zł pożyczki w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej w Łowiczu.
 Przewodniczący
Rady
Gminy Nieborów Andrzej
Myczka. Wykazał oszczędności w wys. 3.211 zł, posiadanie na prawach współwłasności domu o powierzchni
100 m2 o wartości 250 tys.
zł oraz działki o pow. 0,5 ha
wartości 20 tys. zł.
Osiągnął
dochody:
47.700 zł z tytułu zatrudnienia
w Spółdzielni Pracy Mechaników Metalowiec w Sochaczewie, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu, 879 zł z tytułu
pełnienia funkcji przewodni-

czącego Rady Gminy Nieborów.
Wykazał także dochód osiągnięty przez żonę z tytułu zatrudnienia – 49.451 zł. Wśród
mienia ruchomego wykazał: samochód Toyota Yaris
z 2007 r. o wartości 24 tys. zł
– na prawach współwłasności
z synem Pawłem i synową Katarzyną oraz Fiat Bravo z 2008
roku o wartości 35 tys. zł –
współwłasność z synem Przemysławem.
Nie wykazał zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł.
Henryk
Bakalarski.
W świadczeniu za 2010 roku
wykazał oszczędności w wysokości 22 tys. zł. Posiada
dom o powierzchni 120 m2
o wartości 210 tys. zł, budynek
gospodarczy o pow. 61 m2 i las
o pow. 0,43 ha.
Osiągnął
dochody:
99.539 zł z tytułu zatrudnienia w Kolejach Mazowieckich
w Warszawie oraz 2.920 zł
z tytułu diet radnych.
Nie wykazał mienia ruchomego o wartości 10 tys. zł oraz
zobowiązań kredytowych powyżej tej wartości.


 Wiesław Gala, wykazał
oszczędności w wysokości
20 tys. zł, posiadanie domu

o powierzchni 140 m2 o wartości 228 tys. zł i gospodarstwa rolnego o powierzchni
5,45 ha, z którego osiągnął
dochód w wysokości 500 zł.
Osiągnął też dochody: 32.448
zł z tytułu zatrudnienia w Zakładzie Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym Polmoblich
w Łowiczu oraz 3.380 zł z tytułu diet radnych.
Nie wykazał mienia ruchomego powyżej wartości 10 tys.
zł oraz zobowiązań kredytowych powyżej tej wartości.
 Tadeusz Kozioł. Nie wykazał posiadanych oszczędności, wykazał zaś posiadanie
na prawach współwłasności
z żoną nieruchomości: domu
mieszkalnego o pow. 120 m2
o wartości 100 tys. zł i gospodarstwa rolnego o pow. 5,45
ha o wartości 60 tys. zł, z którego nie osiągnął dochodu.
Osiągnął
dochody:
50.146 zł z tytułu zatrudnienia w Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Nieborowie, której jest prezesem,
oraz 13 tys. zł ryczałtu z tytułu funkcji przewodniczącego
Rady Gminy w poprzedniej kadencji, 1.040 zł z tytułu otrzymanych diet radnego, 6.800 zł
z dopłat obszarowych, 1 tys.
zł z funduszu socjalnego.

Oprócz tego wykazał 48 tys.
zł jako dochód żony.
Wykazał mienie ruchome
w postaci samochodu osobowego Volkswagen Polo z 2007
roku o wartości 23 tys. zł. Nie
wykazał zobowiązań finansowych o wartości przekraczającej 10 tys. zł.
 Karol
Kroć. Wykazał
oszczędności w wysokości
60 tys. zł, posiadanie domu
o powierzchni 70 m2 w trakcie
rozbudowy (dlatego nie podał
wartości), gospodarstwa rolnego o pow. 5,37 ha o wartości ok. 70 tys. zł, z którego nie
osiągnął dochodu.
Osiągnął dochód: 75.067 zł
z tytułu zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na stanowisku kierownika
sekcji. W oświadczeniu nie
podał kwoty wynagrodzenia,
jakie osiągnął z tytuł diety
radnego.
Wykazał posiadanie samochodu osobowego Opel Vectra
kombi z 2004 roku o wartości
ok. 21 tys. zł. Nie wykazał zobowiązań kredytowych o wartości powyżej 10 tys. zł.
 Andrzej Krokocki. Wykazał oszczędności w wysokości 30 tys. zł. Posiada dom
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o powierzchni 150 m2 o wartości 295 tys. zł. Osiągnął
dochody: 46.902 zł z tytułu zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Spedycyjnym Truck
Trans Sp. z.o.o na stanowisku
referenta oraz 390 zł z tytułu
otrzymywanych diet radnego.
Nie wykazał mienia ruchomego powyżej wartości 10 tys.
zł, nie ma zobowiązań kredytowych powyżej tej wartości.
 Sławomir
Lubikowski.
Nie wykazał w oświadczeniu posiadania oszczędności.
Wykazał zaś posiadanie domu
mieszkalnego o pow. 100 m2
wartości 130 tys. zł, gospodarstwa rolnego o profilu mlecznym o pow. 8,87 ha i wartości
100 tys. zł, z którego osiągnął
dochód w wysokości 5 tys. zł.
Osiągnął dochody: 7,2 tys.
zł z otrzymanych płatności obszarowych oraz 3.460 zł z tytułu otrzymywanych diet radnego.
Nie wykazał posiadania
mienia ruchomego o wartości
powyżej 10 tys. zł. Wykazał
zaś kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej w Łowiczu w wysokości 10 tys. zł.
 Józef Miziołek. Nie wykazał oszczędności, wykazał
posiadanie na prawach współwłasności domu mieszkalnego o pow. 36 m2 i wartości
20 tys. zł.
Osiągnął
dochody:
10.852 zł z tytułu otrzymywanej emerytury oraz 3.380 zł
z tytułu otrzymywanych diet
radnego. Nie wykazał mienia
ruchomego o wartości większej niż 10 tys. zł oraz zobowiązań kredytowych o wartości powyżej tej wartości.
 Jan Pierzankowski. Wykazał posiadanie oszczędności w kwocie 11 tys. zł, domu
mieszkalnego o pow. 80 m2
i wartości 50 tys. zł.
Osiągnął
dochody:
23.496 zł z tytułu otrzymywanej emerytury, 3.5 tys. z tytułu
diet radnego, 616 zł – z tytułu innych wynagrodzeń a także 1.327 zł – ekwiwalentu węglowego.
Nie wykazał mienia ruchomego powyżej wartości 10 tys.
zł oraz zobowiązań kredytowych powyżej tej wartości.
 Marek
Pruk wykazał
zgromadzone oszczędności –
10.602 zł oraz 15 tysięcy zł
na lokacie terminowej, a także posiadanie papierów wartościowych – obligacji o wartości 51.248 zł.
Wykazał posiadanie na prawach współwłasności z żoną:
domu mieszkalnego o pow.
0 m2 i wartości 60 tys. zł oraz
działki 0,34 ha.
Osiągnął dochody: 8.595 zł
z tytułu otrzymywanej renty
oraz 3.650 zł z tytułu diet radnego. Wśród mienia ruchomego wymienił samochód osobowy Kia Picanto z 2005 roku
o wartości 18. tys. zł.
Nie wykazał zobowiązań
kredytowych o wartości powyżej 10 tys. zł. Nie wykazał zobowiązań kredytowych
o wartości powyżej 10 tysięcy
złotych.
 Jarosław Papuga. Wykazał posiadanie oszczędności
w wysokości 20 tys. zł, domu
mieszkalnego o pow. 108 m2
o wartości 150 zł, gospodarstwa rolnego o pow. 5,79 ha
i pow. 100 tys. zł, z którego

osiągnął dochód w wysokości
2 tys. zł.
Osiągnął
dochody:
33.734 zł z tytułu zatrudnienia na stanowisku pedagoga
szkolnego w Gimnazjum nr
2 w Dzierzgówku, 8.800 zł
z tytułu zatrudnienia w OSK
Rondo oraz 3,6 tys. zł z tytułu
otrzymywanych diet radnego.
Wśród mienia ruchomego
wykazał samochód Fiat Punto, zaznaczając, że jest wart
mniej niż 10 tys. zł.
 Marek Sobczak. Nie wykazał oszczędności, wykazał
posiadanie na prawach najmu mieszkania o powierzchni
50 m2.
Osiągnął dochody w wysokości: 31.069 zł z tytułu zatrudnienia w PPH Eliot w Bełchowie na stanowisku piekarz.
Wykazał posiadanie samochodu osobowego Opel Vectra
kombi z 2000 roku oraz kredytu w wysokości 10 tys. zł na
zakup samochodu.

Tomasz
Wierzbicki.
Nie wykazał zgromadzonych
oszczędności, wykazał posiadanie na prawach współwłasności domu mieszkalnego
o pow. 118 m2 i wartości
200 tys. zł oraz sadu o pow.
1,31 ha i wartości 30 tys. zł,
z którego osiągnął dochód
w wysokości 2,5 tys. zł. Wykazał prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej, z tytułu której
osiągnął dochód 5.510 zł.
Inne osiągnięte dochody: 32.109 zł z tytułu umowy
o pracę w Muzeum Narodowym oddział w Nieborowie
i Arkadii oraz 520 zł z tytułu
diet radnego.
Nie wykazał mienia ruchomego powyżej wartości 10 tys.
zł oraz zobowiązań kredytowych powyżej tej wartości.
 Zbigniew
Szymański.
Nie wykazał zgromadzonych
oszczędności, wykazał posiadanie na prawach współwłasności z żoną: domu mieszkalnego o pow. 140 m2 i wartości
130 tys. zł, gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,37 ha
o wartości 10 tys. zł, nie wykazując jednak osiągniętych
z niego dochodów, działkę
o pow. 0,23 ha i wartości
23 tys. zł.
Osiągnął
dochody:
33.824 zł z tytułu zatrudnienia
w PKP PLK oraz 3.680 zł z tytułu diet radnego.
Nie wykazał mienia ruchomego powyżej wartości 10 tys.
zł oraz zobowiązań kredytowych powyżej tej wartości.
 Mariusz Zwoliński. Wykazał oszczędności w wysokości 12 tys. zł. Posiada dom
mieszkalny o powierzchni
140 m2 o wartości 250 zł,
mieszkanie
o
wartości
400 tys. zł, gospodarstwo warzywnicze o pow. 8,46 ha, (nie
podał jego wartości), z którego osiągnął dochód w wysokości 65 tys. zł.
Nie wykazał za rok 2010 innych dochodów.
Wykazał mienie ruchome w postaci samochodu dostawczego Renault Master
z 2003 r. o wartości 25 tys. zł
oraz ciągnika rolniczego Ursus C330 z 1985 r. o wartości 12.5 tys. zł. Oprócz tego
16 tys. zł kredytu nawozowego
zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej
oddział w Nieborowie.
tb
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Zielkowice | Szkoła Podstawowa

Bezpłatne treningi pamięci dla uczniów
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielkowicach
od 19 września rozpoczną naukę technik pamięci.
Zajęcia będzie prowadził
Marek Więsek, który uczy metodą Szkoły Pamięci Wojakowskich. Zajęcia będą bezpłatne dzięki pozyskanych

przez niego unijnych dotacji
z Kapitału Ludzkiego w wysokości 48 tys. zł.
Nauka koncentracji i technik pamięci będzie odbywać się

2 razy w tygodniu po 2 godziny,
po zwykłych lekcjach. Uczestniczyć będą w nich dzieci
z wszystkich klas, I-VI, łącznie
40 osób. – Uważam, że dzięki
temu dzieciom łatwiej przyjdzie
nauka w szkole – mówi Więsek,
którego firma Treningi Pamięci

i Koncentracji Uwagi działa od
lat. – Wiem to z doświadczenia.
Wielokrotnie przychodzą do
mnie moi byli uczniowie ciesząc się, że po kursie nie mają
już problemów z nauką. Zajęcia w Zielkowicach trwać będą
przez trzy miesiące.
jr

Jamno | Kompleks sportowy gotowy

Wkrótce będzie można pograć w piłkę
Młodzież z Jamna już wkrótce będzie mogła
korzystać z wybudowanego kompleksu sportowego.
Znajdzie się tu miejsce dla
wielu: miłośników koszykówki, piłki siatkowej oraz nożnej.
Pozostało już tylko czekać na
postanowienie Powiatowego
REKLAMA

Nadzoru Budowlanego, który
wyda decyzję o pozwoleniu na
użytkowanie.
Prace wykończeniowe, położenie sztucznej nawierzch-

ni, zainstalowanie koszy, siatek
itp. wykonała warszawska firma Polcourt, która otrzymała
za to 316 tysięcy złotych.
Teraz urzędnicy złożyli
wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o płatności, to znaczy o wypłacenie im dotacji,

która może wynieść do 500 tysięcy zł. Wszystkie te rozliczenia finansowe nie wpłyną jednak na użytkowanie boisk, bo
te, prawdopodobnie zanim cała
inwestycja zostanie rozliczona, będą już użytkowane przez
młodzież.
jr
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Kultura

W Domaniewicach
dziękowali za plony

Łowicz | Chór Seniora, Radość

ŁOK | Ziemia Łowicka w filmowym kadrze

podczas parafialnego odpustu. str. 21

Śpiewają po francusku
w łowickich strojach

REKLAMA

Filmy dokumentalne
nagrane przez Amerykanina
Juliena Bryana można
oglądać na stornie
internetowej www.
pielegnujfolklor.pl oraz na
stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Łowiczu.
Są wyjątkowe, bo ukazują
Łowicz, a przede wszystkim
wieś z 1936 i 1937 r.
Na filmowych ujęciach możemy zobaczyć zajęcia w wiejskiej szkole, zabawę na podwórku, prace w polu, ślub łowicki
w kolegiacie. Zdjęcia są czarno – białe. Możemy zobaczyć
na nich dzieci i dorosłych, ubranych w ludowe stroje. Wnętrza
budynków sprawiają wrażenie
ciemnych i ciasnych. Choć film
nie ma żadnej narracji, przyANETA MARAT

Chór z Klubu Seniora Radość z Łowicza został wybrany spośród tysiąca innych działających na terenie Polski, by
zaśpiewać piosenkę do nowego
spektaklu Mikołaja Mikołajczyka. Przedstawienie będzie można zobaczyć 18 października
w lubelskim teatrze Teatr Maat
Projekt.
– Znaleźliśmy klub przez
internet i od razu zdecydowaliśmy, że chcemy, by panie
z nami zaśpiewały – opowiada Mikołajczyk, reżyser spektaklu. Czemu? Otóż, jak mówi
artysta, chce on, by chórzystki dały publiczności nadzieję, że choć nie wszystko wychodzi w życiu, jest coś co
można nazwać radością, a panie z chóru to mają. – Zarażają witalnością. Pokazują, że
w każdym wieku można znaleźć szczęście i nadzieję –
mówi reżyser.
9 września w Łowickim
Ośrodku Kultury przez cały
dzień odbywały się nagrania
francuskiej piosenki Plaisir
d’mour. Mikołajczyk nagrywał
śpiewający chór w strojach łowickich, by można było później zmontować nagranie, które
zostanie wyświetlone podczas
spektaklu.
– Miałyśmy tydzień na opanowanie tekstu piosenki, ale
zmobilizowałyśmy się i udało się – mówi Anna Biegu-

Łowiczanie sprzed 70 lat

Członkinie chóru wystąpią w spektaklu w strojach łowickich.

szewska, prezes Klubu Seniora. Dla członkiń klubu jest to
ogromne wyróżnienie i szansa na promocję. Mikołaj Mikołajczyk ukończył Państwową
Szkołę Baletową w Poznaniu,
studiował historię sztuki i socjologię. Pracował w kilku teatrach w Polsce i za granicą, występował na festiwalach
i współtworzył warsztaty i festiwale tańca.
Spektakl opowiada o konfrontacji współczesnego świata i zagubienia jednostki w otaczającej rzeczywistości. – Jest

on bardzo osobisty. Mówi o
mojej wrażliwości, przeżyciach
i doświadczeniach – opowiada reżyser. Składa się z trzech
części. Pierwsza opowiada o
wypadku artysty sprzed kilkunastu lat, który wykluczył go z
życia zawodowego i jego oczekiwaniu na powrót do teatru.
Druga część jest o braku miłości, potrzebie uczucia i chęci podróży. Ostania – to szukanie szczęścia w sobie samym, a
nie w otoczeniu. – To tryptyk
dotyczący moich przemyśleń –
podkreśla artysta.

Warto podkreślić, że Mikołajczyk jest jednocześnie reżyserem, choreografem i aktorem.
W autorskim spektaklu wystąpi bowiem tylko on i publiczność, która wchodząc na salę
będzie musiała podpisać zgodę
na przetwarzanie własnego wizerunku. – Publiczność będzie
filmowana, a ich zdjęcia będą
się pojawiały na ekranie na scenie, tuż za mną – mówi Mikołajczyk.
W czasie spektaklu zostanie
puszczona nagrana z Klubem
Seniora piosenka.
am

kuwa uwagę. Szkoda tylko, że
jakość zdjęć nie pozwala na
obejrzenie ich w większym formacie, w małym rozmiarze bowiem obraz nie jest do końca
wyraźny.
Wszystkie dokumentalne filmy nakręcił Julien Bryan, który w latach 30. po raz pierwszy
odwiedził Polskę, potem, już
po II wojnie światowej kilkakrotnie był w naszym kraju. To
jednak właśnie filmy z pierwszej podróży przyniosły mu sławę, szczególnie te z oblężenia
Warszawy we wrześniu 1939 r.,
z ówczesnego Związku Radzieckiego i z nazistowskiej
III Rzeszy.
Trzy dokumenty prezentowane na łowickich stronach internetowych pochodzą ze zbiorów
Amerykańskiego Muzeum Pamięci Holocaustu w Waszyngtonie.
jr

Łowicz | Konkurs plastyczno-fotograficzny

Jakie są walory
turystyczne Łowicza
Wraz z końcem września
upływa termin składania prac
malarskich lub fotografii na wakacyjny konkurs „Łowicz kolorowy, Łowicz czarno-biały”.
Konkurs ogłosiła Miejska Biblioteka Publiczna w Łowiczu.
Do konkursu przyjmowane są
prace ilustrujące walory turystyczne Łowicza.
Będą one oceniane w 4 kategoriach wiekowych: do lat 10,
11-13 lat, 14-24 lata i powyżej

25 lat. Każdy uczestnik może
nadesłać wyłącznie jedną pracę malarską lub fotograficzną.
Prace fotograficzne stanowi zestaw odbitek nie mniejszych
niż 15 x 21 cm i nie większych
niż 40 x 60 cm oraz płyta CD
z nadesłanym zdjęciem. Uroczyste ogłoszenie wyników
planowane jest w październiku w bibliotece na Bratkowicach. Wyniki opublikuje również NŁ.
mak
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Historia | Nasze Kamienie milowe

Odkrywali dziedzictwo historyczne Łowicza
KATARZYNA
PIOTRKIEWICZ
kasia.piotrkiewicz@lowiczanin.info

Wystąpienia te miały związek
z zorganizowaną po raz IX w Łowiczu edycją Europejskich Dni
Dziedzictwa, które w tym roku
przebiegały pod ogólnopolskim
hasłem „Kamienie milowe”.
W związku z tym zorganizowana w muzeum sesja naukowa, prowadzona przez dyrektor
muzeum Marzenę Kozanecką-Zwierz, miała za zadanie zwrócić uwagę na te aspekty z historii
Łowicza, które w jakimś stopniu
przyczyniły się do jego dalszego rozwoju. Po jej zakończeniu
słuchacze wyszli wzbogaceni w
wiedzę o wiele interesujących,
dotąd nie znanych powszechnie,
faktów z historii miasta.
O badaniach archeologicznych na terenie Łowicza opowiadała Katarzyna Starecka z delegatury WKZ w Skierniewicach.
Na współczesnej mapie Łowicza
zostały zaprezentowane miejsca,
w których odnaleziono ślady występowania różnych pradawnych
kultur. Na pewno mało kto wie,
że w miejscu obecnego osiedla
Korabka mieściła się kiedyś osada pochodząca z okresu kultury
trzcinieckiej, a na terenie ogrodu
saskiego odnaleziono ślady kultury łużyckiej w postaci cmentarzyska. Prelegentka zaprezentowała również pokrótce efekty
badań archeologicznych, jakie
miały miejsce w 1998 r. na trójkątnym rynku. Wykazały one, że
przedstawiony w albumie Brauna budynek ratusza nie był usyREKLAMA

tuowany tak, jak przedstawia go
rycina. Według niej wieża ratusza mieściła się w północno-zachodnim narożniku budynku,
a w rzeczywistości okazało się,
że zajmowała jego południowo-wschodni narożnik.
Wyróżnienie
dla Łowicza
Szerzej o albumie Civitates
Orbis Terrarum opowiadał łowicki przewodnik PTTK Zdzisław Kryściak. Stwierdził on,
że to wielkie wyróżnienie dla
Łowicza, że znalazł się wśród
12 znamienitych miast Polski, jakie znalazły się w albumie opisującym najwspanialsze miasta
świata. Album autorstwa Fransa
Hogenberga i Georga Brauna powstawał przez ok. 45 lat i obejmował 546 opisów miast wydawanych w sześciu tomach. Opis
znajdujący się przy rycinie stawiał łowicki dwór prymasowski
na równi z dworem królewskim
oraz wymieniał już wtedy 3 kościoły parafialne i kolegiatę. Kryściak zwrócił również uwagę na
drobne przekłamania znajdujące się na niej, jak już wspomniany wcześniej wygląd ratusza nowomiejskiego. Pominięto w nim
również dzisiejszy Przyrynek,
a pozostałe dwa rynki oraz ważniejsze budowle zostały nienaturalnie wyolbrzymione. Prelegent
podsumował jednak, że pomimo tych błędów i małych niedociągnięć, rycina i opis Łowicza
w Civitates, są kamieniem milowym i cennym źródłem dla badaczy historii miasta.
O planach Łowicza z nieco
późniejszego okresu opowiadał
ciekawie kierownik łowickiego

archiwum Marek Wojtylak. Powoływał się także na Civitates...
jako najstarszy i najbardziej znany plan miasta. Późniejsze plany
są mniej znane, a – kartografia
miasta Łowicza nie doczekała się
jeszcze wyczerpującego opracowania naukowego – podkreślał prelegent. Najstarsza zachowana mapa Łowicza pochodzi
z 1794 r. i została sporządzona
przez niejakiego Kielanowskiego. Warto wspomnieć, że w Archiwum Państwowym w Łowiczu znajduje się „Mapa gruntów
należących do Kasy Gminy Miasta Łowicza pomierzonych w r.
1826” autorstwa Klemensa Nowickiego. Plany miasta są nieocenionym źródłem, z którego
możemy dowiedzieć się choćby
o zmianach w jego zabudowie.
Tak na przykład na mapie z 1826
r., wykonanej przez przysięgłego Królestwa Polskiego Gustawa Viebiga, zaznaczone zostały plany wytyczenia nowej ulicy
w kierunku Warszawy, obecnie
3 Maja. Szczególnie ciekawym
wydaje się plan inżyniera obwodu sochaczewskiego Neumana
z 1841 r. Dotyczył on sprostowania koryta rzeki Bzury i usypania
wału dla zabezpieczenia brzegów miasta. Przedsięwzięcie to
zostało zrealizowane dopiero
w 1941 roku, jednak warto wiedzieć, że planowano je już 100 lat
wcześniej.
W imieniu Tomasza Fijałkowskiego referat o lazaretach łowickich z okresu epoki napoleońskiej zaprezentowała pracownik
łowickiego muzeum Anna Kośmider. Lazarety znajdowały się
wtedy w budynku seminarium
XX Misjonarzy (obecny budy-

KATARZYNA PIOTRKIEWICZ

W sobotę 10 września w kaplicy barokowej łowickiego muzeum można było
usłyszeć interesujące wystąpienia pięciu prelegentów, miłośników lokalnej
historii, traktujące o odkryciach i wydarzeniach związanych z naszym miastem.

Zdzisław Kryściak mówił do publiczności bez mikrofonu. Jak stwierdził
przewodnicy muszą mieć doniosły głos.

nek muzeum), w klasztorach
Bernardynów (budynek Kolegium Nauczycielskiego) i Dominikanów (ZSP nr 1) oraz w przy
kościele św. Leonarda i św. Jana
(nieistniejący do dziś). Co ciekawe, wśród przyczyn zgonów żołnierzy rzadko wymieniane były
te w wyniku ran odniesionych na
placu boju, a częściej epidemiologiczne czy weneryczne. Lekarze pułkowi porównywani byli
do rzeźników ze względu na zamiłowanie do noża i podobne do
cechu rzeźników fartuchy. W łowickich szpitalach wojskowych
umierali zarówno żołnierze polscy, jak i francuscy czy rosyjscy.
Wkład Dziesiątaków
Ostatni z prelegentów Zbigniew
Zagajewski
ubrany
w mundur 10 pułku piechoty
w barwny sposób omawiał działalność jednostki w okresie II RP
na terenie Łowicza. 10 pp stacjonował w Łowiczu w latach 1921
– 1939. Po osiedleniu się w Ło-

wiczu jego żołnierze stanowili
niemal 10% mieszkańców. Wpisali się głęboko w to środowisko,
a przebywając poza Łowiczem
byli z nim utożsamiani. Służyli miastu i jego mieszkańcom na
wielu płaszczyznach. Zbudowali
3 kompleksy koszar – w miejscu
obecnego Seminarium Duchownego, były koszary im. Edwarda Rydza Śmigłego, w budynku obecnego ZSP nr 1, powstały
koszary im. Józefa Piłsudskiego, a także tam, gdzie znajduje
się obecna jednostka wojskowa
przy ul. Jana Pawła II. Została
ona zbudowana przez 10 pp jako
koszary im. Stanisława Szeptyckiego. Warto również dodać,
że Dziesiątacy przyczynili się
w znacznym stopniu do budowy SP nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej, zbudowali Wojskowy Klub
Sportowy, obecny OSiR nr 1
oraz mieli znaczący wkład finansowy w budowę kilku łowickich
pomników pamięci. Żołnierze 10
pp, mieli duży wpływ na kształ-

MAREK WOJTYLAK
kierownik Archiwum
Państwowego
w Łowiczu, redaktor
naczelny Kwartalnika
Historycznego
Łowiczanin, Laureat
Nagrody Naczelnego
Dyrektora Archiwów
Państwowych za 2004 r.
Była to pionierska próba
przedstawienia planów
ogólnych miasta powstałych
w XVIII – XIX w. Większość
z nich to plany pomiarowe,
które służyły następnie
do sporządzenia planów
sytuacyjnych do regulacji
spraw własnościowych.
Poza charakterystyką (autor,
skala, czas powstania i opis)
chodziło mi głównie o cel,
jaki przyświecał autorom
map oraz wskazanie na
miejsce przechowywania
tego ważnego źródła do
poznania dziejów naszego
miasta.
towanie środowiska społeczno-kulturalnego Łowicza.s
Europejskie Dni Dziedzictwa
to największy w Europie projekt
społeczny i edukacyjny, ustanowiony przez Radę Europy w 1991
r. Głównym celem EDD jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach
kultury europejskiej. EDD to dla
lokalnych społeczności znakomita okazja do zaprezentowania
swojego dziedzictwa.
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Muzeum w Łowiczu | IX Europejskie Dni Dziedzictwa

Skromnie, ale ciekawie

MARCIN A. KUCHARSKI

IX Europejskie Dni
Dziedzictwa „Kamienie
milowe” odbywały się
w ostatnią sobotę
w Muzeum w Łowiczu. Były
skromniejsze niż zazwyczaj,
a to z powodu prowadzonych
w muzeum remontów. Dla
zwiedzających obiekt będzie
nieczynny jeszcze do końca
września.

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa zainteresowały również najmłodszych, którzy mogli lepić i malować
makietę Łowicza.

Nieborów | Teresa Szałowska

Wystawa otwarta tylko do końca września
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego
wystawa „Teresa Szałowska w Nieborowie.
We wspomnieniach przyjaciół” cieszy się
coraz większym powodzeniem.
Ostatnio oglądały ją trzy
klasy ze szkoły w Nieborowie, a zapowiadają się już kolejne szkoły. – Dlatego przypominamy, że wystawa jest
otwarta tylko do końca września. Potem nie będzie okazji
obejrzeć wielu ze zgromadzonych eksponatów – powiedział
nam Andrzej Chmielewski
z łowickiego Muzeum, a prywatnie przez wiele lat sąsiad
REKLAMA

Teresy Szałowskiej. Ta malarka, ceramiczka, ostatnie
22 lata swojego życia spędziła w muzeum w Nieborowie,
reaktywując pracownię majoliki artystycznej, a potem
w niej pracując. Jej prace
zdobią wazy, naczynia, kafelki. Na wystawie można
obejrzeć część jej prac stworzonych na potrzeby pracowni majoliki, ale ekspono-

wane są też jej rysunki oraz
akwarele.
Grono przyjaciół postanowiło uczcić jej pamięć w osobliwy sposób: zieleniec na
zapleczu pracowni majoliki,
w części mieszkalnej, otrzymał nazwę Zakątka Teresy.
Główną inicjatorką wystawy
jest Agnieszka Chmielewska,
ogrodnik z parku w Nieborowie.
Przez lata była ona, wraz z
mężem Andrzejem, najbliższą
sąsiadką Szałowskiej. Wiele
eksponatów na tej na wystawie
pochodzi ze zbiorów kilkunastu osób, w większości znajomych artystki.
mak

Pomiędzy godziną 12 a 15
w holu muzeum odbywały się
warsztaty
archeologiczno-historyczne, które prowadziła
Pracownia Promocji i Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego Archeo-Aesti z Sejn. Podczas tych warsztatów budowana
była z kartonu oraz zapałek makieta Łowicza na podstawie kopii sztychu z dzieła Georga
Brauna i Fransa Hogenberga z
1617. Zainteresowanie warsztatami było spore. Uczestniczyło

Bolimów
Warsztaty wokalne
W poniedziałek o godz. 17
w GOK w Bolimowie odbędzie
się spotkanie organizacyjne dla
młodzieży i dzieci od lat 9, którzy
chcieliby uczestniczyć w warsztatach wokalnych. Chętni muszą
przygotować jedną piosenkę do
zaśpiewania, wystarczy zwrotka
i refren.
– Musimy przeprowadzić przesłuchania, ponieważ nie ma sensu prowadzić zajęć dla tych, którzy nie są uzdolnieni muzycznie
– tłumaczy dyrektor GOK Irena
Śmigiera-Milewska. Przesłuchania odbędą się pod okiem Joanny i Marcina Gałka-Walczykiewiczów. Oni też, jeśli zbierze się
grupa, przynajmniej 6 osób, będą
prowadzili warsztaty. Udział będzie bezpłatny.
am

w nich jednocześnie kilkunastu
młodych ludzi. Podczas przyklejania zapałek i malowania
kartonuosobyprowadzącewarsztaty opowiadały o Łowiczu oraz
o tym, co aktualnie na makiecie
powstawało.
Na dziedzińcu prezentowało
się Stowarzyszenie Historyczne
im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. Szef stowarzyszenia Piotr
Marciniak ochoczo prezentował np. zwijanie koców oraz
musztrę, Zbigniew Zagajewski
opowiadał m.in. o broni i mundurach, a Konrad Chojer prezentował polową radiostację. Można było też obejrzeć odtworzone
rowery żołnierzy z 10 Pułku.
O tym jak długo trwało odtwarzanie rowerów piszemy na stronie 3.
Przewodniki i inne wydawnictwa promowało natomiast,
również na muzealnym dziedzińcu, koło przewodników
łowickiego Polskiego Towa-

rzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Na stoisku można było nie tylko zaopatrzyć się
w wydawnictwa, ale również porozmawiać z przewodnikami, w
tym m.in. ze Zdzisławem Kryściakiem, który niedługo później
wystąpił z interesującym odczytem podczas sesji naukowej.
Wspomniana sesja rozpoczęła się o godzie 16 w sali barokowej. Podczas niej wysłuchać
można było szefa Archiwum
Państwowego w Łowiczu Marka
Wojtylaka, Zdzisława Kryściaka, Tomasza Fijałkowskiego z
Koła Historyków Mazowieckiej
Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu,
Zbigniewa Zagajewskiego ze
Stowarzyszenia Historycznego
im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu oraz archeolog Katarzyny
Stareckiej. O godzinie 18 odbył się natomiast koncert fortepianowy Jerzego Romaniuka
„Muzyka polska”.
mak

Łowicz | ŁOK

W oczekiwanie na nową płytę
30 września o godz. 18.00 w
Łowickim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert promocyjny
i premiera płyty Pieśni Jerozolimskich. Tego dnia w ŁOK będzie można obejrzeć również
wystawę fotograficzną, prezenREKLAMA

tującą zespół i jego dokonania.
O tym, jak wyglądało nagranie
płyty i dlaczego zespół zdecydował się ją wydać przeczytasz
w obszernym artykule w następnym numerze NŁ, 22 września.
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41 szachistów
rywalizowało o puchary
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w Nieborowie. str. 44

Łowicz | Mistrz Świata Solvingu

Kacper Piorun pokonał 100 szachistów
Rozwiązywanie zadań szachowych tzw. solving to dość
młoda dyscyplina, która rozwija
się od lat 70. XX wieku. Polegają one na rozwiązywaniu łamigłówek opartych na zasadach
szachów. Gracze otrzymują np.
ustawione w jakiejś konfiguracji figury i z tego ustawienia
muszą doprowadzić do konkretnej sytuacji na szachownicy, np.
mata lub pata.
Podczas sierpniowych mistrzostw, które odbyły się we
włoskiej Jesi, niedaleko Ancony,
do zmagań przystąpiło 100 zawodników z całego świata. Sam
turniej trwał 2 dni. Każdego dnia
uczestnicy mierzyli się w trzech
konkurencjach, na których wykonanie mieli określony czas (od
20 do 80 minut na jedno).
O zwycięstwie decyduje
liczba zdobytych punktów. Ich
maksymalna możliwa liczba to
90. W przypadku remisu decydował czas rozwiązywania
zadań (wygrywał najszybszy).
W turnieju indywidualnym
zwyciężył właśnie Kacper, który uzyskał aż 83 punkty. Drugie miejsce zajęła żywa legenda szachów i zadań szachowych
John Nunn, który do zawodnika z Łowicza stracił trzy oczka.
Trzecie miejsce na podium zajął
także zawodnik z Polski – Piotr
Murdzia.

Zobaczył prawie cały
kraj i spory kawałek
świata. Najmilej
wspomina pobyt
w Rio de Janeiro.
Reprezentacja naszego kraju odniosła także wielki sukces
w rozgrywkach drużynowych,
w których zajęła pierwsze miejsce. Trzeci raz pod rząd! Do ich
najgroźniejszych rywali należeli: Rosjanie, Brytyjczycy, Serbowie, Niemcy oraz mistrzowie
Europy – Ukraińcy.
W nagrodę za zwycięstwo
Kacper Piorun otrzymał nagrodę pieniężną, ale jak sam mówi,
nie były to jakieś wielkie kwoty.
Zawodnik zwraca jednak uwagę
na to, że nie to jest najważniejsze. – Daje mi to radość. Zwycięstwa mi pomagają, uzupełniają umiejętności szachowe.
Grać nauczyła go
babcia
W szachy nauczyła go grać
babcia. Miał wtedy 6 lat. Później przez okres 5-7 lat trenował
go ojciec. Grą fascynowała się
cała rodzina, łącznie z rodzeń-

stwem. Dziś tylko Kacper uprawia ten sport na poważnie.
W pierwszym turnieju wziął
udział w wieku 9 lat, był to
tzw. Turniej Ostatniej Szansy w Bochni. Zajął wtedy 1415. miejsce na 21 uczestników.
Z czasem jednak stawał się coraz lepszy. Na co dzień jest zawodnikiem Klub Szachowego
Stilon Gorzów Wielkopolski.
Jego pierwszym trenerem był
Waldemar Świć, z którym Kacper do dziś utrzymuje kontakt
i pyta o rady. Konsultacji udzielał mu także arcymistrz szachowy Michał Krasenkow. Kacper
obecnie najczęściej trenuje indywidualnie. Analizuje swoje partie, czasami korzystając
z pomocy komputera, jednak
jak sam mówi, najważniejszym
narzędziem jest jego własny
mózg.
Młody zawodnik może się
już pochwalić długą listą osiągnięć. Drużynowo sięgał trzykrotnie po tytuł Mistrza Świata
oraz Mistrza Europy juniorów
w zadaniach. Dwukrotnie był
także wicemistrzem kraju. Indywidualnie zdobył m.in. trzecie miejsce na Mistrzostwach
Świata juniorów, pierwsze
miejsce w Międzynarodowym
Memoriale Szachowym im.
Mieczysława Najdorfa w szachach. Jako swoje sukcesy trak-

ARCHIWUM PRYWATNE

Trzykrotny drużynowy Mistrz Świata, dwukrotny drużynowy Wicemistrz Polski,
uczestnik i laureat międzynarodowych turniejów i memoriałów szachowych, to tylko
krótka lista osiągnięć dwudziestoletniego łowiczanina Kacpra Pioruna. Pod koniec
sierpnia został on Mistrzem Świata w rozwiązywaniu zadań szachowych.

Najlepsi zawodnicy klasyfikacji indywidualnej mistrzostw w solvingu.
Od lewej: John Nunn (II miejsce) i Kacper Piorun (I miejsce).

tuje też wygrane z arcymistrzami szachowymi: Bartłomiejem
Macieją i Mateuszem Bartelem oraz udany, choć niezakończony wygraną mecz z wicemistrzem świata i jednym
z najbardziej znanych szachistów Aleksiejem Szyrowem.
Kacper zajmuje obecnie 25.
miejsce w rankingu polskich
szachistów oraz 2. miejsce
w klasyfikacji dotyczącej zadań
szachowych.
Świat poza szachami
Niegdyś poświęcał swojej
szachowej pasji większość czasu. – Częściej mnie nie było
w domu, niż byłem – mówi
Kacper. Zobaczył prawie cały
kraj i spory kawałek świa-
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ta. Najmilej wspomina pobyt
w Rio de Janeiro, gdzie zwiedził m.in. słynny stadion Maracana i był na szczycie, na którym znajduje się doskonale
znany pomnik Chrystusa Zbawiciela, górujący nad miastem.
Teraz wyjeżdża rzadziej, np.
dwa razy w roku na zgrupowania kadry narodowej w solvingu. Wszystko przez studia,
którym musi poświęcać więcej czasu. Kacper studiuje bowiem na II roku Jednoczesnych
Studiów Ekonomiczno-Matematycznych na Uniwersytecie
Warszawskim, gdzie jak dotąd,
udaje mu się zaliczać wszystko
w pierwszych terminach.
Nie znaczy to jednak, że zamierza zaniechać kariery sza-

chowej. – Na pewno zagram
gdzieś na przełomie tego roku –
opowiada. – Czekają mnie także drużynowe Mistrzostwa Polski w zadaniach, a w przyszłym
roku Mistrzostwa Polski w szachach. Łowiczanin zauważa, że
jego dyscyplina sportu coraz
prężniej rozwija się w naszym
kraju i zyskuje na popularności. – Poprawia się organizacja
imprez w naszym kraju – wylicza. – Mamy coraz więcej młodych talentów, takich jak Radosław Wojtaszek czy też Dariusz
Świercz, mistrz świata do lat
20 w szachach, który był gościem jednego z programów
w TVN. Młody szachista dodaje, że wprawdzie w Polsce szachy nie są tak popularne, jak np.
w Rosji, Armenii, Chinach czy
Indiach, ale szybko się rozwijają. W kraju są już nawet otwierane specjalne akademie dla uprawiających ten sport. Po ostatnich
sukcesach dostrzec można zainteresowanie solvingiem.
Teraz Kacper zamierza skupić się na studiach. W wolnym
czasie być może znajdzie czas
na oddawanie się swoim innym
pasjom, takim jak: piłka nożna,
koszykówka czy snooker. Zawodnik lubi też jeździć na rowerze, pływać i biegać.
Czego można życzyć Kacprowi w jego szachowej karierze?
– Moim marzeniem jest zostanie arcymistrzem światowej klasy, ale chciałbym też zostać mistrzem świata – mówi i dodaje
z uśmiechem. – Z tytułu Mistrza
Polski też będę zadowolony. jl
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samochodowe
kupno
Auto-kasacja Subiekt - Nieborów
230 posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom.
507-141-870.

Chevrolet Cruze, tel. kom.
600-568-688.
CHRYSLER Grand Voyager LPG,
2002 rok, tel. kom. 784-962-802.
CITROËN Berlingo, 1.9 D, 2002 rok,
tel. kom. 602-654-963.
CITROËN Berlingo, 1.9 D, XII 2000 rok,
7.800 zł, tel. kom. 601-204-034.
CITROËN Xsara, kombi, tel. kom.
609-700-765.

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

Części do Seata Toledo 1991 r., tel.
kom. 500-823-368.

Absolutnie każde auto, tel. kom.
795-181-626.

DAEWOO Espero gaz, 1996 rok, tel.
kom. 602-339-665.

Absolutnie kupię auta, 100%, tel. kom.
609-027-388.

DAEWOO Lanos gaz, 1999 rok, tel.
kom. 662-173-679.

Absolutnie kupię każde auto,
najlepiej zapłacę, tel. kom.
601-317-076.

DAEWOO Lanos, heczbek, 5drzwi,
biały, 11.04r. 1.5 eco tec, 2xairbag,
klima,wspomaganie, cen.zamek,
autoalarm, radio mp3, 6800 zł, tel. kom.
602-677-216.

Aktualnie kupię osobowy sprawny lub
lekko uszkodzony, tel. kom. 604-706-309.
Auto-skup, tel. kom. 505-959-200.
Auto-skup kupujemy powypadkowe,
do remontu, wszystkie marki, najlepsze
ceny. Zadzwoń, tel. kom. 604-191-186.
Auto-skup: kupimy każdy osobowy,
cały lub uszkodzony, wszystkie marki,
wszystkie roczniki! Płacimy gotówką!, tel.
kom. 504-524-543.
Europejska Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
602-123-360.
Każdy model busa 207, 208 itp. Stan
obojętny, tel. kom. 887-211-270.
Lucar auto-części, sprzedaż, skup aut,
tel. kom. 796-199-706.
OPLE powypadkowe i inne, od
1999 rok kupujemy, tel. kom.
605-100-574.
Skup powypadkowych, starych,
skorodowanych pojazdów
samochodowych, tel. kom. 512-476-760.
Skup samochodów.
Możliwość odbioru. Sprzedaż
części. Złomowanie pojazdów.
Zaświadczenia do Wydziału
Komunikacji. Nieborów, tel. kom.
605-695-882.

DAEWOO Lanos, 1.6 16V, hatchback,
1999 rok, stan bdb., +koła zimowe, tel.
kom. 697-094-770.
DAEWOO Lanos, 1.5 16V, gaz,
1999 rok, wspomaganie, tel. kom.
604-392-876.
DAEWOO Nubira, 1.6, 1998 rok,
bordowa, klima, 2xairbag, wspomaganie,
centralny zamek, ABS, radio, bez rdzy,
4500 zł, tel. kom. 602-677-216.
DAEWOO Tico, 1998 rok, 500 zł, tel.
kom. 603-070-501.
DAF 400, 1992 rok, dopuszczalna
masa całkowita 3,5 t, dubel kabina, na
bliźniakach, skrzynia dł. 3,2 m, tel. kom.
508-382-120.
FIAT 126p, tel. kom. 503-687-045.
FIAT 126p, 1991 rok, biały, stan dobry,
800 zł, tel. kom. 603-403-110.
FIAT 126p, 1995 rok, stan dobry, cena
550zł, tel. kom. 608-845-436.
FIAT Albea, 1.2, 2002 rok, I właściciel,
tel. kom. 600-394-592.
FIAT Brava, 1.2 16V, 2000 rok, tel. kom.
607-093-519.
FIAT Bravo, 1.4, 2008 rok, tel. kom.
784-962-802.

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

FIAT Brawa, 1.2 16V, 2000 rok,
bogate wyposażenie, 6.200 zł, tel. kom.
601-204-034.

sprzedaż

FIAT CC, 1996 rok, tel. kom.
606-967-890.

ALFA ROMEO gaz, 1999 rok, czarny,
tel. kom. 790-351-091.

FIAT CC, 700, 1993 rok, srebrny
metalik, tel. kom. 604-401-770.

AUDI 100 C4, 2.0 benzyna/gaz, 1993
rok, 3.500 zł do negocjacji, tel. kom.
502-553-569.

FIAT CC 700, 1993 rok, tel. kom.
512-490-910.

AUDI A3, 1998 rok, 10.000 zł lub
zamienię na dostawczy do 6.000 zł, tel.
kom. 794-542-067.
AUDI A4, 1.8, 1995 rok, czerwony, tel.
kom. 608-341-912.
AUDI A4, 1.9 D, 1995 rok, tel. kom.
665-153-033.
AUDI A4, 1.9 TDI, 1996 rok, tel. kom.
697-892-862.
AUDI A6, kombi 2.5 TDI, 2001 rok, tel.
kom. 604-903-918.
AUDI A6, 2007 rok, pełna opcja, tel.
kom. 790-351-091.
AUDI B4 kombi, 1.9 TDI, 1994 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 512-297-478.
AUDI B4, 1.9 TD, 1994 rok, stan bdb.,
6.700 zł, tel. kom. 600-709-972.
BMW 120D, 2008 rok, 39.900 zł, tel.
kom. 504-184-456.
BMW 318, 1999 rok, tel. kom.
601-720-805.
BMW 520 D, 2006 rok, tel. kom.
784-962-802.
BMW 530 D, 2004 rok, bogate
wyposażenie, sprowadzony z Niemiec,
tel. kom. 608-420-169.
BMW E46, 320 D, kombi, tel. kom.
602-585-750.

FIAT CC 700, 1995 rok, niebieski,
1.100 zł, tel. kom. 781-239-330.
FIAT CC 700, 1994 rok, zimowe
koła zapasowe, 1.200 zł, tel. kom.
787-915-250.
FIAT CC, gaz, 1996 rok, 1.500 zł, tel.
kom. 794-542-067.
FIAT CC, 700, 1997 rok, I właściciel,
1.400 zł, tel. kom. 605-695-882.
FIAT CC, 700, 1993 rok, na części, tel.
kom. 728-329-771.
FIAT CC, 700, 1995 rok, stan bdb, tel.
kom. 663-154-762.
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FIAT Ducato, 2.5, 1998 rok, 175.000
km, podwyższony, garażowany, stan bdb,
tel. kom. 608-554-057.
FIAT Grande Punto Diesel, 2009 rok,
tel. kom. 784-962-802.
FIAT Grande Punto, 1.4 benzyna,
76.000 km, 19.800 zł, tel. kom.
665-356-766.
FIAT Marea, 1.6 gaz, 1999 rok, 4.200 zł
do negocjacji, pilnie sprzedam, tel. kom.
793-988-404.
FIAT Palio Wekend, 1,6 16V
benzyna+gaz, 1997 rok, bogato
wyposażony, tel. kom. 509-061-449.
FIAT Panda, 1.3 Multi Jet, 2006 rok, tel.
kom. 784-998-212, 503-048-068.
FIAT Panda, 1.1, 2006 rok, 9.000 zł, tel.
kom. 508-282-402;, 609-665-023.
FIAT Panda, 1.1, 2004 rok, I
właścicielka, ABS, tel. kom. 604-392-876.
FIAT Panda, 2004 rok, stan bardzo
dobry, zadbany, gaz, cena 11,500zł, tel.
kom. 600-226-519.
FIAT Punto, 1100, 1994 rok, tel. kom.
665-757-245.
FIAT Punto, 1.1, 1996 rok, tel. kom.
691-174-264.
FIAT Punto, 2000 rok, tel. kom.
889-997-306.
FIAT Punto, 1.2, 1996 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 603-592-345.
FIAT Punto, 1,2 benzyna+gaz, 2002
rok, ciemnozielony, 8.500 zł, tel. kom.
504-715-642.
FIAT Seicento, 900, 1999 rok,
czerwony, tel. (46) 863-60-14.
FIAT Seicento 900, 2000 rok, tel. kom.
504-159-607.

OPEL Vectra, 2000 rok, stan bdb, tel.
kom. 600-233-161.
LUBLIN, 1999 rok, tel. kom.
602-475-061.
LUBLIN II, 1998 rok, tanio, tel. kom.
604-208-588.
ŁADA Samara, 1.3 gaz, 1991 rok, tel.
kom. 698-166-786.
MAZDA 323, 1.3 16V, 1997 rok, 4.000
zł, tel. kom. 782-065-905.

OPEL Corsa, 2005 rok, tel. kom.
603-642-202.
OPEL Corsa C, 1.0 12V, 2003 rok,
niebieski, 11.600 zł, tel. (46) 831-02-44,
tel. kom. 693-352-130.
OPEL Corsa, 1.4, 1995 rok,
bordowy metalik, 5-drzwiowy, tel. kom.
503-779-159.
OPEL Corsa, 1.3 CDTI, 2004 rok,
5drzwi, 14,8tys.zł, bezwypadkowa,
ew.zamienię na Seicento, CC, Matiz itp.,
tel. kom. 694-216-417.

MAZDA 626 benzyna+gaz, 1992
rok, stan dobry, tel. kom. 725-506-819,
693-253-063.

OPEL Tigra, 1.6V, 1995 rok, granatowy,
tel. kom. 691-235-052.

SEAT Ibiza, 1.4 benzyna, 2005 rok,
czarny, salon, bezwypadkowy, tel. kom.
502-778-128.

OPEL Vectra, 2.0 DTL, 1997 rok, tel.
kom. 698-670-735.

SEAT Ibiza, 2000 rok, bordowy, stan
bdb, tel. kom. 503-862-738.

OPEL Vectra, 2000 DTL, 1998/99 rok,
platynowy, tel. kom. 600-991-879.

SKODA Fabia, 1.2, 2004 rok, 75.000
km, tel. kom. 502-953-622.

OPEL Vectra, 1.6, 1991 rok, 3.000 zł
do uzgodnienia, tel. kom. 724-853-835.

SKODA Fabia, 2004 rok, tel. kom.
883-313-089.

OPEL Vectra benzyna/gaz, 1992 rok,
tanio, tel. kom. 693-278-958.

SKODA Fabia, 1.2, 2005 rok, kombi,
HTP, stan bardzo dobry, cena 14900zł,
tel. kom. 600-226-519.

MAZDA MX-3, 1.6, 6.000 zł, tel. kom.
660-780-742.
MERCEDES 190E, 1.8 gaz, 1995 rok,
platynowy metalik, (w rozliczeniu mogę
przyjąć Matiz lub Seicento), 5.800 zł, tel.
kom. 604-706-309.
MERCEDES 500, i łódź motorowa,
tel. (46) 830-31-40, tel. kom.
698-536-331.
MERCEDES A180 CDI, 2007 rok,
50.000 km, stan idealny, tel. kom.
662-067-043.
MERCEDES C-200, 1996 rok, nowa
instalacja gazowa, tel. kom. 662-839-774.

OPEL Zafira, 1.6 benzyna/gaz,
101.000 km, srebrny, bezwypadkowy, tel.
kom. 606-457-208.
PEUGEOT 205, 1.9 diesel, 1992
rok, zadbany w dobrym stanie, kolor
czerwony, brak korozji, 6l/100km,
3000zł, tel. kom. 694-141-100.

MERCEDES Sprinter, 1998 rok, średni,
tel. kom. 790-351-091.

FIAT Tempra, tanio sprzedam, tel. kom.
608-418-287.

NISSAN Almera, 1.4, 1999 rok,
bordowy, stan b.db, tel kom.
600-856-459

PEUGEOT 607, HDI, 2002 rok,
limuzyna, automat, z salonu, bardzo
dobrze wyposażony, FVAT, tel. kom.
783-883-598.

PEUGEOT 206, 2001 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 508-107-655.

NISSAN Almera, 1.5 16V, 2001 rok, tel.
kom. 691-235-046.

PEUGEOT Partner, 1.9 diesel, 2000
rok, biały, 173 tys. km, nowe opony,
wspomaganie, radio MP3, stan bdb.
7000zł, tel. kom. 602-677-216.

FIAT Uno, 1.300 zł, tel. kom.
607-840-290.

NISSAN Almera, 1.8 16V, 2003
rok, bogate wyposażenie (możliwa
zamiana na tańszy), 11.600 zł, tel. kom.
604-706-309.

FIAT Uno, 2002 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 662-075-765.

PEUGEOT, dostawczy J5, 1997 rok,
9-osobowy, składak, jeżdżący, w całości
lub na części, cena 1600zł, tel. kom.
608-845-436.

OPEL Astra, 1.6 benzyna, 1993 rok, tel.
kom. 665-816-058.

FIAT Uno, 900, 2001 rok, 5-drzwiowy,
I właściciel, tel. kom. 604-392-876.

POLONEZ Caro benzyna/gaz, 1997
rok, tel. kom. 662-320-046.

OPEL Astra gaz, 1997 rok, tel. kom.
662-173-679.

POLONEZ Caro Plus, 1997 rok, tel.
kom. 667-941-359.

FIAT Uno, 1.0, 2002 rok, I właściciel,
tel. kom. 600-394-592.

OPEL Astra, 2.0 D, 2001/2002 rok, tel.
kom. 660-673-141.

FORD Escort, 1996 rok, tel. kom.
608-740-866.

OPEL Astra, 1.7 TDI, kombi, 1995 rok,
tel. kom. 692-840-389.

POLONEZ Caro, 1995 rok, stan
bdb., I właściciel, garażowany, tel. kom.
721-308-948.

FORD Escort, 1.4, kombi, 1995
rok, 2 komplety kół, wspomaganie,
centralny zamek, hak, stan bdb., tel. kom.
784-998-212.

OPEL Astra I, 1.7 TD, 1995 rok, tel.
kom. 511-010-675.

FORD Mondeo, 2,0 TDCI 131 KM,
2005 rok, tel. kom. 605-233-823.

FIAT CC, 1997 rok, tanio, tel. kom.
505-010-863.

FORD Mondeo, kombi, 2011 rok, tel.
kom. 784-962-802.

FIAT Cinquecento, 700, 1995 rok, tel.
kom. 508-282-349.

FORD Mondeo, 2.0 TDCI, kombi, 2007
rok, tel. kom. 667-731-367.

FIAT Cinquecento 900, 1996 rok,
niebieski, dobry, tel. kom. 506-103-988.

FORD Mondeo, kombi, 1999
rok, 207.000 km, z salonu, dobrze
wyposażony, tel. kom. 604-161-078.
HONDA Civic, 1.4 16 V, 2001 rok,
pełne wyposażenie, lub zamienię na
tańszy, tel. kom. 604-392-876.
IVECO 3515, 2009 rok, tel. kom.
784-962-802.

SEAT Cordoba, 1.6 benzyna+gaz,
1997 rok, 5.200 zł, tel. kom.
600-709-972.

OPEL Omega nowy gaz, kombi, 1995
rok, 3.800 zł, tel. kom. 505-063-002.

FIAT Seicento, 2003 rok, uszkodzony,
tel. kom. 692-691-177.

FIAT CC, 700, 1996 rok, stan dobry,
niedrogo, tel. kom. 885-450-070.

SEAT Cordoba, 1997 rok, tel. kom.
662-861-865.

MAZDA 6, 2.0 CITD, 2003 rok, tel.
kom. 509-283-124.

PEUGEOT 306, 1997 rok, tanio, tel.
kom. 505-336-843.

FORD Fiesta, 1.3 i, 1999 rok,
5-drzwiowy, 5.600 żł, tel. kom.
513-671-435.

SEAT Altea, 1.9 TDI, 2005 rok, tel. kom.
602-713-140.

OPEL Frontera gaz, 2001 rok, czarny,
tel. kom. 605-133-771.

MERCEDES Sprinter 315, 2008 rok,
tel. kom. 784-962-802.

FORD Fiesta, 1993 rok, tel. kom.
693-190-831.

ROVER 214SI benzyna+gaz, 1996 rok,
6.500 zł, tel. kom. 782-456-560.

MAZDA 323F Sport, 1999 rok, 208000
km, po tuningu, tel. kom. 888-431-443.

FIAT Seicento, 1999 rok, błękitny,
aluminiowe felgi, tel. kom. 608-529-538.

FIAT Uno, 1999 rok, tel. kom.
605-350-355.

ROVER 111, 1.1, 1996 rok, 1.400 zł, tel.
kom. 605-695-882.

MAZDA 323F, 1.6, 1993 rok, tel. kom.
693-538-189, po 15.00.

FIAT Seicento Hobby, 1.1, 2000 rok,
czarny metlik, bogate wyposażenie, tel.
kom. 727-424-468.

FIAT Tipo, 1.5, 1995 rok, sprawny,
cena 1000zł, tel. kom. 608-845-436.

RENAULT Traffic, 2009 rok, tel. kom.
784-962-802.

OPEL Corsa, 1.0, 1999 rok XII,
trzydzwiowy, kolor niebieski, ABS, 4
poduszki, radio, cena 5400zł, tel. kom.
608-651-107.

PEUGEOT 206, 1.1, 2005 rok, 49.000
km, tel. kom. 661-636-823.

FORD Fokus, 1.6 benzyna, kombi,
2000 rok, 5.500 zł, tel. kom. 516-858-862.

FIAT Ducato, 2,8JTD (128KM) z 2004
roku. Max wysoki i długi, kolor biały.
Drugi właściciel, salon Polska, tel. kom.
664-783-290.

KIA Cerato, 2005 rok, czerwona perła,
tel. kom. 530-446-606.

OPEL Corsa, tel. kom. 667-944-852.

MERCEDES E124, 2.0 16V
+gaz sekwencja, 1994 rok, bogate
wyposażenie, oryginalny lakier, stan
idealny (możliwa zamiana: mniejszy), tel.
kom. 513-671-435.

FIAT CC, 700, 1997 rok, stan dobry, tel.
kom. 721-344-635, 503-905-890.

FIAT Cinquecento, 900, 1992 rok,
1.600 zł, tel. kom. 518-517-775.

IVECO 35S13, 2000 rok, średni,
najwyższy, tel. kom. 608-049-180.

RENAULT Laguna, 2.0, gaz, 1997
rok, klimatyzacja, elektryka, tel. kom.
886-218-982.

OPEL Astra III, 1.9 CDTI, 2007 rok,
kombi, 101 kM, srebrny, przebieg 158
tys, serwisowany w ASO, nawigacja,
wym. rozrząd, tel. kom. 603-480-974.

RENAULT Laguna, 1.8, 1997 rok, nowa
instalacja gazowa, tel. kom. 782-859-933.

OPEL Astra II, kombi, 1999 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 790-351-091.

RENAULT Megane Coupe, 1.6,
2000/2001 rok, skóra, alu 17,
bezwypadkowy, srebrny metalik, pełna
elektryka, tel. kom. 513-390-344.

OPEL Astra, 1.7 TD (Isuzu), 1995
rok, zadbany, po remoncie blacharskolakierniczym, tel. kom. 697-045-083.

SKODA Favorit, 500 zł, tel. kom.
696-356-496.
SKODA Octavia, 1.9 TDI, 120 KM,
8.300 zł, tel. kom. 507-348-335.
SKODA Octavia, 1.6, benzyna/
gaz, 2000 rok, I właściciel, tel. kom.
665-889-898.
SUZUKI Swifft, 1.0, 1996 rok, lekko
uszkodzony, w całości lub na części, tel.
kom. 509-104-890.
SUZUKI Swift, 2007 rok, tel. kom.
784-962-802.
SUZUKI Swift, 2001 rok, I właściciel,
stan idealny, tel. kom. 501-320-860.
TOYOTA Corolla, 1998 rok, tel. kom.
698-720-150.
VOLVO V40, 1,9 DTI, 2001 rok, tel.
kom. 602-491-984.
VW Golf, 1.9 TDI, 1994 rok, tel. kom.
692-975-635, po 18.00.
VW Golf II, 1.6 D, 1990 rok, tel. kom.
604-303-382.
VW Golf II, 1987 rok, 1.000 zł, tel. kom.
511-682-578.
VW Golf III, 1.6 benzyna, 1994 rok,
2.700 zł, tel. kom. 606-145-529.

VW Golf IV, 2001 rok, tel. kom.
607-109-602.

RENAULT Laguna II, 1.9 DCI,
2003 rok, stan bdb, okazja, tel. kom.
792-093-306.

OPEL Astra, 1.4 gaz, 1996 rok, ciemny
grafit, stan dobry, tel. kom. 607-195-033.

SKODA Fabia, 1.4, 2000 rok, salon
Polska, bezwypadkowa, zielony metalik,
zadbana, tel. kom. 663-888-722.

RENAULT Clio, 1.1, tel. (46) 838-71-38.

OPEL Astra II, 1.7 DTI, 2000 rok, tel.
kom. 696-604-988.

OPEL Astra, 1.4, 1998 rok, srebrny
metalik, w rozliczeniu mogę przyjąć
Matiz, 5.600 zł, tel. (46) 831-02-44, tel.
kom. 506-380-694.

SEAT Ibiza, 1.4, 1995 rok, 5-drzwiowy,
tel. kom. 602-497-311.

VW Golf IV, benzyna, 1999 rok, tel.
kom. 511-862-710.

RENAULT Laguna, 2.0 benzyna/gaz,
1996 rok, tel. kom. 604-162-723.

OPEL Astra II, 2.0 DTL, 2000 rok, tel.
kom. 604-185-025.

SEAT Ibiza, 2003 rok, tel. kom.
784-962-802.

RENAULT 19, 1993 rok, tanio, tel. kom.
693-470-433.

OPEL Astra II, gaz, 1999 rok, tel. kom.
784-297-767.

OPEL Astra II, 1.6 gaz, 1999 rok, tel.
kom. 604-191-186.

SEAT Cordoba, 1.9 diasel, stan idealny,
pilne, tel. kom. 695-409-992.

RENAULT Master, 2008 rok, tel. kom.
784-962-802.

RENAULT Megane, 1.5 D, 2007
rok, 5-drzwiowy, 22.800 zł, tel. kom.
601-204-034.

VW Golf IV, 2000 rok, tel. kom.
784-962-802.
VW Golf IV TDI, 2002 rok,
srebrny, 5-drzwiowy, tel. kom.
607-418-736.
VW Golf V, 2.0 TDI, 2007 rok, 4x4, 5d,
I właściciel, salon Polska, czarny metalik,
35,8tys.zł, ew. zamienię na tańszy, tel.
kom. 603-588-228.
VW Golf, 1999 rok, srebrny metalik,
cena do uzgodnienia, tel. kom.
665-727-178.
VW LT 35, 1995 rok, dubel kabina, tel.
kom. 660-680-409.
VW Multiwan T5, 2003 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 608-420-169.

RENAULT Megane, 1.6, 1997 rok,
3.300 zł, tel. kom. 518-517-775.

VW New Beetle, 2.0, benzyna,
1998 rok, czerwony, tel. kom.
607-452-585.

RENAULT Scenic gaz, 1999 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 790-351-091.

VW Passat, 1.9 TDI, 1995 rok, tel. kom.
508-661-161.
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PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI”: BIURO OGŁOSZEŃ GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 40; STRYKÓW: SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI, STARY RYNEK

nr 37 15września2011

www.lowiczanin.info
VWPassat,1.9TDI,1997rok,

tel.(24)282-26-24,tel.kom.603-772-624.

SprzedamalternatordoAstry,tel.kom.

782-363-869.

VWPassat,1.9TDI,2000rok,tel.kom.

604-401-967.

CzęścidoPoloneza,tel.kom.

782-363-869.

VWPassat,1.9TD,2000rok,tel.

kom.694‑731‑306.

Sprzedam4alufelgidoFordaz

oponami,firmyRotation,195/50
R15,tel.kom.600-763-979,
698-695-689.

VWPassatB4,1.8gaz,kombi,1994

rok,tel.kom.605-920-882.
VWPassatCC,2009rok,tel.kom.

784-962-802.
VWPassatkombi,1.9TDI,2003

rok,130KM,kolorsrebrnymetalik,180
tyskm,klima,ABS,ESP,el.szyby,
Łyszkowice,tel.kom.668-477-812.
VWPolo,1.4,1996rok,tel.kom.

698-166-786.

SprzedamtarczęnatyłdoLAGUNY

II,nowewdobrejcenie,tel.kom.
600-068-542.

motorowe
kupno

VWPolo,1998rok,tel.kom.

883-313-089.

Kolekcjonerkupistaremotocykle,

samochody,części,tel.kom.
513-185-357.

VWPolo,2002rok,14.900zł,tel.kom.

724-130-022.

Kupiękażdystarymotocykl,możebyć

złomorazczęści,tel.kom.506-866-711.

VWPolo,1.4,2001rok,klimatyzacja,

4poduszki,ABS,3-drzwiowy,tel.kom.
605-676-005.

Kupięmotocyklewfm,wsk,shl,junak,

komar,mzitp.Cena+opissms-em,tel.
kom.660-903-110,odp.nainteresujące
oferty.

VWSharan,1.9TDI,1999rok,srebrny,

tel.kom.601-699-405.
VWT-5,2004rok,tel.kom.

784-962-802.
VWT4,stanbdb,tel.kom.

693-848-103.
WARBURG353,1.0,1971rok,46.000

km,tel.kom.664-063-688.
ŻUK,gaz,tel.kom.607-762-291.


inne
Pomocdrogowa,tel.kom.

608‑532‑321.
MTUUbezpieczeniakomunikacyjne

OC,AC,NW.Sprawdź,czynie
przepłacasz!,tel.kom.603-555-327.
SprzedamczęściMercedesE220,

pompawtryskowaiinneczęści,tel.kom.
607-302-816.

KupięAwoSimsonalubJunaka,tel.

kom.696-107-903.
Kupięstaremotory,tel.kom.

510-328-103.

sprzedaż
Hondacb1100X112001rok,9.500zł,

tel.kom.607-815-310.

inne
Naprawamotocykli,tel.kom.

698-467-889.

garaże
sprzedaż

Sprzedamziemięrolną1,

12ha,Uchań
Dolny,tel.kom.506-190-242
Sprzedamdziałkibudowlane

wNieborowie,przylesiePuszczy
Bolimowskiej,tel.kom.694-471-236,
694-471-212.
DomwŁowiczu,tel.kom.668-788-163,

po12.00.

Garaż,ulicaNieborowska,11.500zł,

tel.kom.663-340-009.

Łąka0,43ha,zalesiona(olcha),nad

Mrogą,bliskotrasyGłowno-Brzeziny;
tanio,tel.kom.661-537-452.

Garażskładak,M.Konopnickiej,tel.

kom.600-991-879.

Działkabudowlana1600mkw.,tel.

kom.607-079-386.

wynajem

Siedliskolubcałegospodarstwo,tel.

kom.726-625-843.

Garaż,centrum,dowynajęcia,tel.kom.

660-230-318.

Działkabudowlana1600m,Nieborów,

tel.kom.795-453-367.

Garażdowynajęcia,os.

Noakowskiego,tel.kom.692-763-192.

Mieszkanie87mkw.+piwnica(21,5

mkw.).NoweZdunyk./Łowicza(szkoły
wpobliżu),tel.kom.605-726-340.

Garażos.SzarychSzeregów,tel.kom.

662-040-303.
Garaż,Bratkowice,tel.kom.

500-342-234.

Dom,działka4900mkw.,Łowicz,tel.

kom.880-651-700.
Działkabudowlana3000mkw.,

Bednary,tel.kom.694-032-420.

nieruchomości

Działkasiedliskowa1400mkw.

zbudynkami,tel.kom.503-044-755.

kupno

M-4,Dąbrowskiego,tel.608-475-902.


Zagotówkęodkupięziemięrolnąlub

rolno-budowlanąwokolicyPuszczy
Bolimowskiej,tel.kom.603-230-330.
Kupięziemię,działkę,bloki,tel.kom.

607-809-288.

Kawalerka20mkw.,Sikorskiego,

Głowno,tel.kom.603-079-603.
Działka3.

170mkw.,zwarunkami
zabudowy,okoliceBrzezin,tel.kom.
602-529-784.

Działkarekreacyjna400mkw.na

ogródkachdziałkowych„Niedźwiadek”
wNiedźwiadzie.Domekmurowany,tel.
kom.661-359-181.
Wspólnotamieszkaniowasprzeda

mieszkanie73mkw.,Bratkowice,tel.
kom.669-988-488,500-862-722.
M-3,47,5mkw.,IVpiętro,

cegła,centrum(szczegóły:www.
nieruchomosci-online.pl),tel.kom.
508-051-704.
Działkabudowlana1.250mkw.,

Zabrzeźnia,tel.kom.506-109-106.

Dwiedziałkirolno-budowlane,

Placencja,mniejsza1300mkw.,20m
szerokości.Tanio,tel.kom.606-889-643.
Siedlisko,tel.kom.795-203-316.

Sprzedamlubwynajmędom,tel.kom.

602-878-908.
Sprzedam5,70ha,Chąśno,tel.

kom.508‑281‑219.

SuzukiBandit600,typNaket,1995

rok,tel.kom.665-757-245.

Kupiędziałkędo1000mkw.okolice

Łowicza,tel.kom.888-562-457.

Mieszkanie58mkw.,IIpiętro,

Starzyńskiego,tel.kom.723-482-428.

Mieszkanie72mkw.,IVpiętro,

Sochaczew,Gawłowska,kuchnia
zabudowanaimeblenawymiarwcenie.
Garażzapółceny,tel.kom.606-648-199.

YamahaVirago125,1997rok,tel.kom.

728-821-894.

Kupięmieszkanienaos.

Starzyńskiego2lub3pokoje,
tel.kom.783-277-527.

Budynekusługowo‑mieszkalny,os.

Bratkowice,tel.kom.660‑394‑450.

Sprzedamdziałkibudowlane

wNieborowie,tel.kom.795-064-751.

Sprzedampółbliźniaka,stanbdb,tel.

kom.602-192-488,po19.00.

Mieszkanie74,5mkw.,Łowicz,ul.

Baczyńskiego,tel.kom.723-170-147.

Sprzedamprzyczepkęsamochodową,

tel.(46)838-71-38.

SuzukiGS500,3.300zł,tel.kom.

882-470-380.

SprzedamwywrotdoStara-1142,tel.

kom.600-822-089.

Sprzedammotorynkębez

dokumentów,tel.kom.603-188-382.

Oponyifelgiużywane,tel.kom.

602‑133‑182.

QuadLeopard125,tel.kom.

668-677-429,po15.00.

Sprzedamopony1100x20,radialne,

prawienowe,tel.kom.503-065-714.

KawasakiVulcan1500,1993rok,

ubrany,tel.kom.600-240-752.

Mieszkanie48mkw.,IVpiętro,cegła,

(c.o.,c.w.,bojler,drugataryfa),plastikowe
okna,dużybalkon,os.Kostka5.Cena
3.150zł/mkw.(donegocjacji),tel.kom.
502-997-560,697-049-991.

Sprzedamfelgistalowe16”

doMercedesaKlasyB,tel.kom.
500‑041‑363.

KawasakiVuclanClassicVN800,1998

rok,tel.kom.602-713-140.

Sprzedammieszkanie3-pokojowe,

parter,Głowno,tel.kom.692-848-332.

Sprzedamładnemieszkanie

wŁowiczu,2-poziomowewspokojnym
miejscu,tel.kom.509-970-645.

Sprzedamskuter,tel.kom.

664-085-361.

LokalehandlowewGłownie,dobra

lokalizacja,tel.kom.500-181-703.

DomnaGórkachprzyŁęczyckiej,tel.

kom.660-053-988.

Ubezpieczeniakomunikacyjne,OC,

AC,NNW,atrakcyjneceny,tel.kom.
601‑303‑459.

Motorynka,tel.kom.693-508-458.


Działka,Łowicz,tel.kom.513-389-249.


SkuterKeewayFlesh,2007rok,tel.

kom.507-698-421.

Sprzedamsiedliskowgminie

Kocierzew,tel.kom.513-314-505.

DomStryków,okolice,160mkw,do

zamieszkania,wyposażony,osiedle,
przyłącza,tel.kom.783-662-956,
519-574-413.

Sprzedamopony60/195/15,tel.kom.

609-135-463.

GPMotors50cm3,3.000km,tel.

kom.513-413-478.

Sprzedamdziałkębudowlanąw

Łowiczu,tel.(46)837-67-49.

Sprzedamdziałkę1.7ha,

Domaniewice,tel.kom.886-788-188.

sprzedaż
Sprzedamdziałkibudowlane

wBednarachbliskodworcakolejowego,
namiejscuszkoła,sklepy,CPN,
tel.(46)838-62-52.

Okazja!Domjednorodzinny

wZdunach,tel.kom.600-206-004.
Dąbrowskiego60mkw.,IIpiętro,tel.

kom.728-194-782.
Sprzedamuzbrojonądziałkę

budowlanąwŁowiczu,tel.790-704-724.

RSPZabrzeźniasprzedadziałki

budowlanewGłownie,tel.kom.
607‑737‑076.
DziałkibudowlanewNieborowie,tel.

kom.607-328-032.
M-3,Bratkowice,Ipiętro,tel.kom.

695-828-529.
Sprzedamdomwstaniesurowym,tel.

kom.516-238-983.

SprzedamdziałkęwMichałówkuk.

Nieborowa,tel.kom.789-323-148.

Sprzedamdomnaul.Łyszkowickiej

wŁowiczu,tel.508-282-253,po17.00.

Działkarolno-budowlana5740

mkw,okoliceGłowna-tanio,tel.kom.
664-944-374.

Dompiętrowyzzabudowaniami

gospodarczymi,działka57arów,
Sobota,tel.(46)838-21-26,tel.kom.
604-802-000.

Działkabudowlana840mkw.,

Cebertowicza8,Głowno,tel.kom.
515-132-167.

Motorower,benzyna,2008rok,tel.

kom.797-191-268.

Siedliskokupię,tel.(42)658-70-03,tel.

kom.664-387-531.

Działka1,8haprzydrodzee-584,tel.

kom.507-044-910.

Działkiusługowo-mieszkaniowe

opowierzchnido700mkw.,przyul.
PowstańcówwŁowiczu,tel.kom.
602-377-590.

Mieszkanie48mkw.,IIpiętro,os.

Bratkowice3,środkowe,stanbdb.,tel.
kom.728-345-713.

Jawa175zdokumentami,tel.kom.

728-821-894.

Głowno,działkabudowlana,narożna,

1.200mkw.,bliskocentrum,media,tel.
kom.695-711-721.

Dom,330.000zł,tel.kom.

516-053-556.

M4,59mkw.wŁowiczu,możliwy

garaż,tel.kom.793-707-745.

SuzukiGS500,1993rok,13.500

km,czarny,cena4.700zł,tel.kom.
506-225-743.

REKLAMA

Sprzedamziemię2ha.Łowiczul.

Czajki12,tel.kom.602-225-803,
511-148-283,664-193-851.

Kupiędziałkęlubdomekdoremontu

wgminieGłownookoliceHelenowa,
WoliZbrożkowej,Władysławowa,
Waliszewa,tel.kom.782-336-344.

Quad110,stanbdb,tel.kom.

691-556-055.

SprzedamprzyczepkiSam,nowe,

wocynku,zdokumentami,tel.kom.
505-928-735.

Sprzedamprzyczepkębezpapierów,

tel.kom.664-964-367.

Nieborów,działkabudowlano
usługowo-rolna3ha(wtymsadilas),
dopłatybezpośrednienacałość,tel.
kom.600-608-674.

31

Działkabudowlana,budynek

gospodarczy,Bełchów,tel.kom.
504-185-949.
Dom180mkw.zamienięnadwie

kawalerki,tel.kom.515-932-316.
Gruntyrolne2,50ha,Niedźwiada,tel.

kom.880-565-192.
Sprzedam48mkw.,os.Dąbrowskiego,

tel.kom.794-205-202.
Mieszkanie,3-pokojowe,77mkw.,

działka300mkw.,garaż,dużapiwnica,
wejścieosobne,wszystkiemedia,tel.
kom.602-233-475,Borów.
Atrakcyjnadziałkabudowlano‑

inwestycyjna,narożna,wŁowiczu,
6000mkw.,tel.kom.603‑878‑783.

Działkarekreacyjna,ogródki„Relaks”

ul.Łódzka,Łowicz,tel.kom.604-411-626.
Sad2,5hawtymdziałkabudowlana,

Dmosin62,tel.(46)874-72-45.
Ziemia4,70ha,Osiek,tel.kom.

665-220-406.
SprzedamdomzogrodemwKiernozi,

tel.kom.668-910-761.
Działkarolno-budowlana15.000

mkw.zlasemwKalinowie,tel.kom.
601-172-764.
Działkarolno-budowlana

wNowostawachGórnych,30.000mkw,
tel.kom.601-172-764.
SprzedamdomwŁowiczu,pilne,tel.

kom.723-588-465.
Sprzedamlubwynajmęrestaurację,

motel,stacjęCPNwbudowie
(powierzchnia14000mkw.)przy
trasieA2(Łowicz-Kutno),tel.kom.
0604-208-588.
SprzedamdomwSochaczewie

wstaniesurowym,tel.kom.510-153-151.
Sprzedam1haziemiwLisiewicach,

tel.kom.664-713-405.
Tanioumeblowanypokój,tel.kom.

793-969-123.
Sprzedam47mkw,os.Dąbrowskiego,

tylkopoważneoferty,tel.kom.
792-307-099.
Działkabudowlana,Bolimów

iGostynin,tel.kom.516-199-906.
Mieszkanie47,5mkw.,os.

Noakowskiegosprzedamlubzamienię
namniejsze,tel.kom.517-719-072.

Mieszkanie49mkw.,3-pokojowe,os.

Bratkowice,tel.kom.505-037-798.

Sprzedam,wynajmęlubzamienię

nakawalerkęmieszkanie48,16mkw.,
Ipiętro,środkowe,os.Bratkowice,tel.
kom.663-388-919.

Sprzedamlubzamienięnabloki

wŁowiczumieszkanie48mkw.
wWarszawie,tel.kom.691-498-784.

Działkarolno-budowlana,dobra

lokalizacja,Bednary128,tel.kom.
668-765-370.

32

15 września 2011

www.lowiczanin.info

nr 37
Do wynajęcia mieszkanie 37 mkw., os
Kostka, tel. kom. 692-800-778.

Mieszkanie 72 mkw., parter,
Bratkowice, tel. kom. 507-105-532;,
691-039-628.

Sprzedam mieszkanie 35 mkw, os.
Dąbrowskiego, I piętro, komfortowe, tel.
kom. 606-639-273.

DomwGłownie,110mkw.,

działka1005mkw.,pilnie,tel.kom.
664‑608‑588.

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

Działka pod zabudowę 1,16 ha,
Świeryż I, tel. kom. 669-439-121, po
20.00.

Działka rolno-budowlana, ul. Klickiego,
tel. kom. 889-338-757.

Ładne, 2-pokojowe na ul.
Baczyńskiego w Łowiczu, tel. kom.
501-541-876.

Dom, nowy okolice Łowicza, tel. kom.
668-156-494.

Wynajmę dom i lokal w Łowiczu, tel.
kom. 665-464-794.

Sprzedam działkę, pow. 1.143 mkw.,
Wyszyńskiego 10, Głowno, tel. kom.
889-071-414.

Oferuję wynajęcie mieszkania 45 mkw.
w Łowiczu, tel. kom. 502-263-003.

Dwupoziomowe mieszkanie,
powierzchnia 114 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 604-935-642.
Dom 75 mkw. na działce 3000 mkw.,
tel. kom. 605-539-263.
Wydzierżawię lub sprzedam działkę
pod działalność gospodarczą 1 ha przy
trasie Warszawa-Poznań, z własnym
dojazdem, tel. kom. 601-946-330.

Mieszkanie 72 mkw., osiedle
Sikorskiego, Głowno, tel. kom.
512-152-365.
Sprzedam mieszkanie na osiedlu
Starzyńskiego, 32 mkw., I piętro, tel. kom.
784-052-790.
Działka budowlana 5.000 mkw.,
Zielkowice, tel. kom. 795-410-608.

Sprzedam 1,5 ha lasu i 1,5 ha ziemi
rolnej w Krępie, gmina Domaniewice, tel.
kom. 609-135-407.

M-5, 77 mkw., parter, Domaniewice,
cena do uzgodnienia, tel. kom.
516-447-487, 697-179-966.

Działka budowlano-usługowa 3000
mkw., Strzelcew, tel. kom. 606-608-481.

Własnościowe 62 mkw, tel. kom.
604-774-461.

Konopnickiej, 60 mkw, IV piętro, tel.
kom. 606-608-481.

Sprzedam działkę budowlaną
1459mkw, Karolew, gmina Nieborów,
12km od Łowicza, prąd i woda. Cena 35
tys. zł, tel. kom. 698-379-610.

Sprzedamhale30/15,cena

30.000zł,tel.kom.504‑359‑441.
Gospodarstwo o powierzchni 4,75 ha
z zabudowaniami, tel. (24) 277-96-26.
Gospodarstwo rolne z budynkami
22 ha, ziemia klasy III i IV, Podczachy,
gm. Pacyna, powiat Gostynin, tel. kom.
602-758-420.
Działki, Wrzeczko, tel. kom.
699-293-131.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną
z lasem, Strzelcew, tel. kom.
692-216-584.
Mieszkanie 72 mkw., 165.000 zł,
Łowicz, tel. kom. 660-780-742.
Dom wolnostojący w Głownie, pow.
120 mkw., działka 550 mkw., tel. kom.
507-504-539.

Działka 2 ha, Gzinka, tel. kom.
511-580-179.

Sprzedam grunty rolne 4,66 ha,
Strzebieszew, gmina Domaniewice, tel.
kom. 506-758-461.

Sprzedam 2 ha, Kalenice, tel. kom.
603-596-200.

Dom na wsi, po remoncie, 205.000 zł,
gmina Głowno, tel. kom. 794-542-067.

Mieszkanie 60 mkw. „pod Kurantem”
+ garaż, tel. kom. 883-970-776, Głowno.

Działka budowlana w Otolicach, tel.
kom. 668-049-706.

M-3, własnościowe, Głowno, tel. kom.
600-118-631.

M-4, 65 mkw., cegła, środkowe, III
p, Łowicz, Dąbrowskiego, tel. kom.
793-071-999.

Sprzedam działkę 3000 mkw.,
tel. (46) 837-14-54.
MIESZKANIA35‑100MKW.,

BEZPROWIZJI,NOWEOSIEDLE
BRATOSZEWICE‑SPRZEDAM,TEL.
KOM.602‑241‑247,503‑388‑771.
Dom w Głownie, tel. kom. 518-615-518.
Sprzedam 1,68 ha z budynkami, tel.
kom. 724-130-301.
Sprzedam atrakcyjną działkę leśną,
ogrodzoną, 4.588 mkw., media,
zagospodarowana, rozpoczęta budowa,
domek letniskowy, Głowno, tel. kom.
603-754-597.
Dom na wsi, tel. kom. 511-682-578.
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
0,66 ha, na wysokości Pilaszkowa przy
trasie Łęczyckiej, tel. kom. 667-248-227,
wieczorem.
Działka budowlana, 1,028 mkw.,
wszystkie media, Bednary, tel. kom.
502-853-595.

Działka 1.000 mkw., tel. kom.
693-622-784.
Mieszkanie 48 mkw., Łowicz, tel. kom.
602-219-473.
Ziemia i łąka, Mysłaków, tel. kom.
880-487-043.
Działka rolno-budowlana 2,88 ha,
Wyborów, tel. kom. 668-900-763.
Mieszkanie 26 mkw., Głowno, tel. kom.
513-876-739.
Mieszkanie do remontu 57,75 mkw.,
tel. kom. 500-184-049.
Sprzedam dom do remontu
w Nieborowie, tel. kom. 668-176-169.
Działka 8.400 mkw., tel. kom.
500-184-049.
Mieszkanie 29 mkw., Czajki, tel. kom.
885-194-475.

Sprzedam ziemię rolną oraz las, tel.
kom. 516-858-862.

Sprzedam 1,5 ha ziemi wraz z domem
i zabudowaniami gospodarczymi. Bąków
Górny 64, tel. kom. 600-721-132.

Działka budowlana 5851 mkw., ul.
Cegielniana, 19 zł/mkw., tel. kom.
505-063-002.

Działka budowlana w Łyszkowicach,
tel. (46) 838-84-07, tel. kom.
504-039-665.

REKLAMA

Dom w Łowiczu, tel. kom.
665-464-794, 667-766-612.
Stryków,bloki,tel.kom.

609‑488‑787.
Mieszkanie 72 mkw., I piętro, os.
Bratlkowice, dwie piwnice, tel. kom.
531-398-301.
Sprzedam 2 działki budowlane
w Bednarach k/Łowicza. Powyżej
1070m, 1800m. Dojazd asfalt, dogodna
lokalizacja, tel. kom. 502-928-018.
Działka siedliskowa Lisiewice
D. 2650 z zabudowaniami, blisko
jeziora: 75tys, negocjacje z poważnie
zainteresowanym, tel. kom. 501-299-090.
Chcecie państwo ekskluzywnie
zamieszkać w centrum Łowicza?
Duży dom, 4 sypialnie, salon, wiele
tarasów, garaż, oferta dla poważnie
zainteresowanych, tel. kom. 606-442-251.
Mieszkanie 44,4 mkw., os.
Broniewskiego, II piętro, tel. kom.
609-688-542.
Sprzedam dom w Łowiczu, tel. kom.
669-673-075.

Do wynajęcia w pełni wyposażone
mieszkanie 58 mkw. w blokach na os.
Kopernika w Głownie, tel. kom. 601533-087, po 16.00.
Do wynajęcia lokal 30 mkw. na biuro,
działalność, tel. kom. 0725-528-020.
Mieszkanie do wynajęcia, Łowicz, tel.
kom. 728-959-751.
Kwatery, Głowno, tel. kom.
603-641-489.
Do wynajęcia mieszkanie 27 mkw
(kawalerka), tel. kom. 781-487-802.
Lokale handlowo-usługowe w
centrum, tel. kom. 692-725-590.
Sprzedam lub wynajmę dom, tel. kom.
602-878-908.
Wynajmędwalokalemieszkalne:

55mkw.,48mkw,tel.kom.
607‑442‑383,660‑230‑318.
Hala 1067 mkw., Łowicz, trasa
poznańska wynajmę lub sprzedam, tel.
kom. 666-049-802.
M-3, Głowno, do wynajęcia, tel. kom.
508-230-392.

Pilne! Tanio sprzedam dom 100 mkw.,
Łowicz, tel. kom. 723-588-465.

Wynajmę pokój lub mieszkanie
przy ul. Pojezierskiej w Łodzi, tel. kom.
605-063-962.

wynajem

Mieszkanie, noclegi, tel. kom.
662-736-603.

Lokal 160 mkw, Przyrynek, do
wynajęcia na handel lub biuro, tel. kom.
601-345-299.

Do wynajęcia M-3, Kopernika, Głowno,
tel. kom. 781-508-033.

Taniepokojenoclegowe,

Łowicz,PlacPrzyrynek11oraz
pomieszczenienadziałalność,
tel.(46)837‑99‑16,tel.kom.
512‑098‑358.
Kwatery w Dmosinie, tel. kom.
533-614-100.
Wynajmę parter w domu
niezamieszkałym na noclegi lub biura,
tel. kom. 509-853-390.
Wynajempokoi,okoliceBolomowa,

Nieborowa,tel.kom.660‑479‑348.
Wynajmę na sklep lub biuro lokal
w centrum Łowicza 25 mkw., może być i
zaplecze 12 mkw., tel. kom. 535-210-333.
Wynajmę pokój umeblowany,
media osobie samotnej lub uczniomstudentom, os. Starzyńskiego, tel. kom.
535-210-333.

Wynajmę kawalerkę po remoncie, tel.
kom. 606-813-125.
Wynajmę pracownikom firmy 2 pokoje,
kuchnię, łazienkę w Łowiczu, wydam
rachunek, tel. kom. 794-198-458.
Wynajmębramędozaadaptowania

nasklep,ulicaZduńska,tel.kom.
607‑442‑383.
Działka budowlana 6300 mkw.,
przy trasie 14, media w ulicy, tel. kom.
605-073-323.
Wynajmę plac dla elektromechanika,
Łowicz, tel. (46) 838-66-40, tel. kom.
502-251-751.
Do wynajęcia pod działalność
gospodarczą budynek mieszkalnogospodarczy, 300 mkw., na działce 1 ha
(ogrodzonej), tel. kom. 601-946-330.

Kwatery, Dmosin, przy A-2,
tel. (46) 874-64-68.

WynajmęumeblowaneM‑5,

os.SzarychSzeregów,tel.kom.
505‑156‑143.

Lokal do wynajęcia, ul. Zduńska 7,
tel. (46) 837-36-86, tel. kom. 883-201-761.

Kwatera pracownicza, Głowno, tel.
kom. 601-699-405.

Wydzierżawię 2 ha ziemi, Reczyce,
tel. (42) 611-05-78.

Do wynajęcia pokój na os.
Broniewskiego, tel. kom. 512-076-145.

Do wynajęcia lokal, dobry punkt
w Głownie, wszystkie media, pod każdą
działalność, tel. kom. 664-142-086.
Wynajmę mieszkanie, częściowo
umeblowane, 32 mkw., 2 pokoje
z kuchnią, osobie samotnej na okres
1 roku, tel. kom. 784-052-790.

Kupię drewno opałowe, tel. kom.
501-074-060.
Kupię topole, tel. kom. 531-530-612,
888-312-392.
Firanki siatkowe, kołkowe, ręcznie
szyte igłą; komodę 6-szufladową,
tel. (46) 837-15-61, po 20.00.

Mieszkanie, os. Sikorskiego, Głowno,
tel. kom. 600-823-012.

Przyjmę odpad styropianowy, tel. kom.
606-986-179.

Do wynajęcia mieszkanie w Łodzi
2-pokojowe, 48 mkw , tel. kom.
606-813-125.

Kupię spawarkę i betoniarkę, tel. kom.
510-982-692.

Poszukuję lokalu na sklep
spożywczy, Łowicz lub okolice, tel. kom.
502-748-149.
Wydzierżawię lub sprzedam bar
z rozpoczętą budową domu weselnego
w miejscowości Krępa-Parking, tel. kom.
663-694-678.

Kupię skrzynki plastykowe „15-stki”
oraz ścinacz łęty ziemniaczanej, tel. kom.
609-063-583.
Kręgi studni, używane; kamionki na
żłoby, tel. kom. 668-162-199.
Kupię betoniarkę, tel. 515-492-381.

Do wynajęcia pokój, dla uczennicy, tel.
kom. 693-543-658.

Stare radia, silniki, stary sprzęt AGD,
stare meble, banknoty, inne starocie,
stroje, skrzynie łowickie, tel. kom.
516-907-429.

Głowno dom, kwatery pracownicze,
tel. kom. 691-051-829.

Kupię silnik S320 w dobrym stanie, tel.
kom. 692-146-526.

Lokal, Głowno, centrum, tel. kom.
603-641-489.
Do wynajęcia lokal, Głowno, centrum,
tel. kom. 503-445-077.
Pokójdowynajęcia‑wygody,przy

budowieA2kołoŁyszkowic,tel.kom.
696‑127‑955.
Lokal do wynajęcia handlowousługowo-biurowy, 30 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 608-369-852.
Dowynajęcialokal67mkw.

wcentrumGłowna,tel.kom.
516‑180‑211.
Mieszkanie 48 mkw., Łowicz, tel. kom.
691-961-280.
Do wynajęcia lokal 50mkw w Głownie
na sklep, biuro, bank, gabinet. Parking,
witryny, parter, wszystkie media, tel. kom.
666-360-777.
Wynajmę mieszkanie M-3 na
Osiedlu Kostka (parter), umeblowane
i wyposażone w sprzęt AGD, tel. kom.
692-596-107.
Domparterowy,pełne

wyposażenie,ogrzewanie
bezobsługowe,tel.kom.
600‑798‑593.
Wynajmę lokal 72 mkw., ul. Krakowska
21, tel. kom. 668-807-613.
Do wynajęcia domek 35 mkw.,
wygody, piec kaflowy, Łowicz, tel. kom.
665-880-898.

zamiana
Dwupokojowe, 52 mkw., sprzedam
lub zamienię na kawalerkę, tel. kom.
880-141-984.
Zamienię M3 Bratkowice na M4
Bratkowice, tel. kom. 668-501-944.

kupnoróżne
Kupię złom, tel. kom. 504-350-641.

sprzedażróżne
Sprzedam 2 kanapy ekologiczne,
nierozkładane, (2 i 3), beżowe, tel. kom.
661-721-414; 600-791-069
Sprzedam piec centralnego
ogrzewania na węgiel, mieszankę
koksowo-węglową i drewno, 2009r.,
ogrzewa powierzchnię 90m2, tel. kom.
604-624-798
Drewno kominkowe: opałowe,
rozpałkowe, suche, tel. 501-658-261.
Meblekuchennenawymiar.Tanio,

solidnie,projekt,montaż,gwarancja.,
tel.kom.500‑081‑897.
Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
504-257-615.
WC drewniane, budy dla psów,
piaskownice, tel. kom. 501-658-261.
Sprzedam ziemię, piasek (O2), żwir
(8,60 mm), kruszywa, podsypy, tel. kom.
693-565-564.
Wyprzedażiglaków:smaragdów

od1,50do1,70miinnedo2,30m,
tanio,okoliceŁowicza,tel.(46)839‑
11‑62,wieczorem,tel.504‑562‑754.
Skrzynki drewniane uniwersalne, stan
bdb. 3,50 zł/szt., tel. kom. 694-122-716.
Konstrukcje, hale, wiaty, siatka, słupki
ogrodzeniowe, tel. kom. 660-789-719.
Przywózpiasku,pospółki,żwiru,

mułu,tłuczeńoróżnychfrakcjach,tel.
kom.603‑653‑020.
Huśtawki ogrodowe, akacjowe, stoły,
ławki, altanki, budy dla psów, toalety,
śrutownik na kamienie, heblarkę, tel.
kom. 502-981-959.
Lodówka, tel. kom. 723-891-513.
Okna PCV używane i nowe,
gospodarcze, różne. Drzwi sklepowe,
przeszklone, metalowe, duży wybór,
niskie ceny, raty; Piątek, tel. kom.
602-617-895.
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Rury2,5”,grubościenne,tel.kom.

602‑839‑674.

Sprzedamkutro,wilka,tel.kom.

506‑123‑651.

Regałmłodzieżowy,komoda,biurko,

tel.kom.509‑065‑709.

Sprzedampiłętarczową

zpodcinakiemPKS-315F,
6000zł,tel.kom.501-707-657.

Sprzedamwózekdziecięcy

3‑częściowy,stanbdb,tel.kom.
697‑527‑097.

TelewizorPhilips32”,300zł,kanapa

nierozkładana+2fotele,kolor
granatowy,350zł,tel.kom.796‑334‑707.

Sprzedamkamieńłupany,tel.kom.

698‑599‑626.

Betoniarki,części,remonty,

rusztowania,tel.kom.603‑072‑751.

Łóżkodziecinne,stanbdb,żyrandol

mosiężny,tel.kom.691‑746‑227.

Piaski,żwiry,pospółka,tel.kom.

600-895-026.

KosiarkiNaciAlko,tanio,nowe,tel.

kom.693‑064‑338.

Sprzedamużywanąszafęi2dywany,

tel.kom.693‑739‑973.

Sprzedamużywany5letni

piecmiałowy,stanbdb,tel.kom.
607-090-260.

Sprzedamlampyświetlówki

zdemontażu,15zł/szt.,tel.kom.
508-160-198.

Drewnokominkowe,opałowe,od70

zł/mp,tel.kom.782‑682‑984.
Segment,wypoczynek,lodówka,

kuchniagazowa,tel.kom.662‑646‑957.
Rusztowania,betoniarki:części,

naprawa,tel.kom.510‑124‑700.
Sprzedampianino,tel.662‑555‑292.


Sprzedamstemplebudowlane,tel.

kom.509‑493‑116.
Akordeon80‑basowy,klarnet

francuski,tel.(46)838‑14‑87.
Sprzedampralkęautomat,polską,

małoużywaną,tel.kom.500‑041‑363.

Betoniarka„130”,tel.787‑527‑060.


Sprzedampralkę„Elektrolux”,tel.kom.

500‑041‑363.

Foteliksamochodowy,tel.kom.

604‑162‑723.

Pianina,fortepiany,tel.kom.

604-443-118.

Sprzedamdrewnokominkowe,

wysokajakość,tel.(46)838‑34‑78,tel.
kom.505‑381‑017.

SprzedamtujeSmagagd,tel.kom.

600‑262‑693.

Rury160,20szt.,dużedrzwi

garażowe,tel.kom.602‑522‑478.

WełnamineralnaROCWOOL,

MEGAROCK15cm,okazja,tel.kom.
608‑011‑466.

Dębinasezonowana,deski,900zł/

m3,tel.kom.500-820-120.

Sprzedamtanionowyfoteldo

masażu,tel.kom.660-856-249.

Sprzedambiurkoimeblemłodzieżowe

zbiurkiem,tel.kom.660‑516‑878,po
16:00.

Sprzedamtaniowypoczynek,tel.kom.

607‑517‑238.

Piecolejowy„Buderus”podwóch

sezonach(zbiornik1.600litrów,część
oprzyrządowania),tel.kom.608‑410‑038.
Motopompa„Honda”,tel.kom.

607‑328‑032.
Sprzedamwózekwidłowy,spalinowy,

tel.kom.501‑074‑060.
Sprzedambutlespawalnicze,

przewodygazowe,przyrządy
spawalnicze,komplet,tel.501‑074‑060.
Sprzedamhuśtawkęogrodową,tel.

kom.880‑248‑434.
Tuba+wzmacniacz+okablowanie,tel.

kom.503‑499‑480.
Meblekuchenne,tel.794‑708‑704.

Sprzedamakwariumzwyposażeniem

+paletki,tel.kom.697‑057‑132.
Segmentmłodzieżowy,wersalka,szafa

jednodrzwiowa,tel.kom.691‑224‑672.
Zegarstylowy,stojący,mechanicznie

nakręcany,tel.kom.728‑959‑751.
Wózek2‑funkcyjny100zł,tel.kom.

600‑135‑216.
WózekConeco,łóżeczko,monitorLG,

łóżkodziecięce,tel.kom.796‑460‑606.
Ziemięczarnąsprzedam,tel.kom.

518‑168‑640.
Topolanapniu,tel.kom.602‑170‑154.

Tanio:półki,lady,drzwi,tel.kom.

604‑565‑096.

Regałymetalowe,magazynowe,

sprzedamwdobrejcenie,tel.kom.
696-398-832.
SprzedampiecZębieczpodajnikiem,

sterowanykomputerem,mocgrzewcza
240kW,używany,stanbdb,tel.(46)
837‑55‑98,tel.kom.604‑649‑161.
Sprzedamakwarium500l

zoprzyrządowaniem,tel.kom.
698‑467‑889.
RadiolampoweBlaupunktGranada

3D,typ2330,tel.kom.604‑401‑770.
Komputerstacjonarny;szafa„Vox”;

keyboard,tel.kom.604‑774‑461.
Eternit,tel.kom.603‑609‑574.

Frezarkaikrajzegasilnik4kW/380V,

tel.kom.503‑830‑451.
SprzedampiecC.O.węglowy,1,5

mkw,Pleszew,tel.kom.607‑775‑127.
Drewnoopałowesuche,gotowe

drewnodokominka,tel.kom.
605-097-071.
Overlockpięcionitkowy,stębnówka

Textimy,tel.kom.500‑296‑173.
Drzwiantywłamaniowe,wejściowe,

lewe,„80”,tel.kom.698‑655‑457.
Sprzedamstemple,tel.kom.

694‑471‑236.
Sprzedamławę,tel.kom.784‑542‑428.

SprzedamwózekdziecinnyTaco,

spacerówkęConeco,kuchnięgazową,
okapkuchenny,tel.kom.791‑510‑880.

Wózek75zł,tel.kom.500‑519‑872.
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Zatrudnięspedytora

zdoświadczeniemmiędzynarodowym
iznajomościąjęz.niemieckiegolub
angielskiego,tel.kom.608‑059‑817.

Przyjmęszwaczki,chałupniczki

(czapki),tel.(42)719‑36‑93,tel.kom.
508‑718‑574.

Sprzedambetoniarkę150l,tel.kom.

880‑397‑769.

Zatrudniępracownikado

rozbiorumięsawieprzowegooraz
doprodukcjiwędlintradycyjnych
na1/2etatu,Stryków,tel.kom.
603-711-760.

Zatrudnięszwaczkinadzianinę

wGłownie,tel.kom.663‑026‑050.

Sprzedamprzecinarkęiprzewód

siłowy,tel.kom.888‑896‑738.

Firmazatrudnielektromonterów,tel.

kom.888‑857‑077.

WózekBabyDesignWalker,tel.kom.

724‑853‑835.

Sprzedamsaksofontenorowy,tel.kom.

660‑680‑306.

Zatrudnięszwaczki,pracastała,tel.

kom.505‑304‑041.

Letniapromocjawęgielkostkagruby

720zł/t,orzechkostka700zł/t,eko
groszek660zł/t,workowany700
zł/t,miałwęglowy23kgJtylko500
zł.Zapewniamtransport,tel.kom.
602‑630‑920.

Stemplebudowlane3,2m,

tel.(46)838‑73‑19.

Zatrudnięelektromontera

zuprawnieniami,tel.kom.508‑174‑814,
po16.00.

Sprzedamtaniosofędziecięcąinowe

głośniki,tel.kom.515‑198‑648.
Glazura20mkw.,15x15,drzwi

garażowe3x3,60,butlagazowamała,
siatkaogrodzeniowa,tel.(46)837‑68‑90.
Sprzedamoknadrewnianebez

szyb,wymiary:117/85,118/59,61/51,
206/114,drzwiwewnętrznepełne,stan
bdb,tel.kom.885‑459‑698.

SprzedambojlerelektrycznyGalmet,

nagwarancji,tel.kom.728‑861‑288.
Sprzedammeblepokojowe,tanio,tel.

kom.783‑796‑058.

Baledębowe,tel.kom.693‑025‑952.

Sprzedamnaczepęchłodnię:33

palety,agregatthermokingsmx,
automattermograf,drukarka,osiebp,oś
podnoszona,tel.kom.502‑650‑304.
Sprzedamdrzewokominkowe,tel.

kom.880‑098‑313.
Czapki,rękawiczkiskórzane

Hurtownia,WólkaKosowskaHala6/A17,
dowóz,tel.kom.508‑909‑732.
Mikrofala„Philips”,nowa,tanio,tel.

kom.784-709-503.

Zatrudniępizzera(możliwość

przyuczenia),kierowcęorazpomoc
kuchenną,tel.kom.726‑418‑807.
PizzeriawGłowniezatrudni

pizzermanaorazpomockuchenną,tel.
kom.503‑147‑273.
Zatrudniępracownikówdorozbioru

mięsa,tel.(42)719‑89‑45,tel.kom.
504‑198‑216.
Doradcadosprawżywieniabydła

itrzody,magazynierzuprawnieniamina
wózekwidłowy,sprzątaczka.Agrofarm‑
Łowicz,ul.Małszyce9,agrpfarm@op.pl,
tel.(46)837‑37‑53,tel.kom.505‑131‑912.

Sprzedamspanie2‑osobowe,kuchnię

gazową,dywan,tel.kom.514‑188‑038.

Luksferybiałe‑spawarka,

opryskiwacz,tel.kom.791‑766‑688.

Sprzedampiecc.o.Defro,nie

używany,tel.kom.503‑057‑340.

Sprzedambiurko,tel.kom.

722‑178‑764.

Zatrudniękierowcęwtransporcie

międzynarodowym,zuprawnieniami
kat.C+E,tel.kom.604-903-918.

Kuchniawęglowa,tel.kom.

692‑668‑521.

Piecc.o.używany,tel.kom.

691‑235‑046.

Zatrudniębrukarzy,tel.kom.

782‑423‑482.

Skrzynkaenergetycznanaczas

budowy,tel.kom.693‑622‑784.

Komoda,szafa,szafkawisząca(nowa),

dywandlachłopca(bezplam),tel.kom.
500‑252‑147.

Zatrudniębrukarzy,tel.kom.

697‑778‑557.

Sprzedam2bramy,tel.kom.

665‑436‑993.
Piecdocentralnego,miałowy2,5,1

sezon,tel.(24)277‑61‑26.

SprzedamkuchnięelektrycznąAmica,

3letnia,cenadouzgodniania,tel.kom.
883‑891‑052.

Zatrudnięoperatoraładowarki,tel.

kom.782‑423‑482.
Zatrudniękierowcękat.C+EzŁowicza

lubokolic,transportmiędzynarodowy,tel.
kom.660‑037‑820.

Przyzbiorzejabłek,okoliceWejsc,

Kiernozi,tel.kom.603‑558‑551.

ZatrudniękierowcęC+E,chłodnia,

kraj,tel.kom.513‑108‑890.
APTBiznesPartnernr.rej.491zatrudni

osobydopakowaniawStrykowie.
ZapewniamytransportzŁowicza,tel.
kom.509‑402‑382,501‑700‑596.
Gospodarstwohodowlane

zatrudnipracownika.Zamieszkanie,
zakwaterowanie,tel.kom.721‑085‑095.
ZatrudniękierowcęC+E

wtransporciemiędzynarodowym,tel.
kom.603‑430‑222.
Opiekunkadostarszejosoby

zzamieszkaniem,tel.kom.505‑063‑002.
Przyjmędopakowaniainadziurkarkę

młodąosobę,tel.(42)719‑27‑03.
Zatrudniępomocnikównabudowę,tel.

kom.691‑753‑424.
Zatrudnięelektromechanikalub

mechanika,Łowicz,tel.kom.
609‑665‑023,508‑282‑402.
Zatrudnięszwaczki,tel.kom.

508‑191‑931.
UbojniaZwierzątprzyjmie

pracownikówdouboju,tel.(42)
719-59-21,tel.kom.665-091-883.
Zatrudniękierowcędoprzewozu

żywegodrobiu(pracacałoroczna),
NiesułkówKolonia61,tel.kom.
605‑731‑767.
PracawochronienaterenieŁowicza

iokolic.Ochronabudówwsystemie
24/48lubnoce.Więcejinformacji,tel.
kom.728‑440‑128.

KuterAmigonaczęści,

tel.(24)277‑61‑26.

SprzedampilniekomputerSamsung,

standobry,tel.kom.721‑009‑476,po
17.00.

Wózekspacerowy,głębokiTako

Jumper,tel.kom.600‑921‑455.

Drewnokominkowe,opałowe,tel.

kom.695-109-778.

Zatrudnięmurarzy,dociepleniowców,

tel.kom.600‑575‑945.

Przyjmędopracyfizycznejwterenie

zprawemjazdykat.B,mężczyznędo45
rokużycia,tel.kom.788‑566‑773.

Tokarnia400/1600,przekładnie

dowyciągówobornika,tel.kom.
784-648-112.

Dwafoteleużywane,tel.kom.

695‑246‑672.

Zatrudnięmurarzaipomocnika

budowlanego,tel.kom.692‑382‑852.

Przyjmępracownikadodociepleń,tel.

kom.502‑646‑548.

Bramagarażowa205/230,2

skrzydłowa,ocieplona,ciemnybrąz,
używana,tel.kom.662‑042‑178.

Zatrudnięmłodąosobędo

rozliczaniaifakturowaniausług
transportowych,sekretariat@damo.
com.pl.

KuchniaGrudziądz(węgiel,drewno),

piecwęglowy‑Bartek,nowy,drut4mm,
tel.kom.608‑641‑020.
PiecdocentralnegoOlsztyn,

tel.(46)838‑92‑31.
Kocioł12kW,bojler100l,tel.kom.

697‑043‑229.
Sprzedamstemplebudowlane,grube,

tel.kom.609‑165‑855.
SprzedamtelefonyLGGM360,

SamsungC3050,tel.kom.698‑586‑402.
Sprzedamwyrównarkę,tel.(24)

277‑72‑17,tel.kom.668‑989‑444.
Sprzedammeblemłodzieżowe,

czarno‑białe(dwabiurka,dwiekomody
iregałzabudowany),tel.(46)837‑62‑80,
tel.kom.600‑241‑413.
Sprzedamłóżkososnowe1,20/2m,

tel.kom.509‑012‑033.

Sprzedammałąlodówkę,używaną,tel.

kom.790‑721‑062.

Przydociepleniach,tel.kom.

518‑158‑928.

Kierowcówkat.Bdohurtowni,CV:

b.stosio@wp.pl,tel.kom.600‑023‑649.

SprzedamkosęStihl,tel.kom.

691‑535‑141.

Przyjmędozbiorujabłek,tel.kom.

501‑615‑217.

Regałmłodzieżowy,tel.kom.

515‑933‑244.

Zatrudnięmłodych,energicznych

dozbiorujabłek,tel.kom.
663-924-969.

Sprzedamskrzynki„jedynki”

iskrzyniopalety,tel.(46)861‑27‑20.
BiurkoIkea,tel.kom.608‑529‑538.

CzajnikZelmer,kolorsrebrny,nie

używany,tel.kom.608‑529‑538.
Nóżkrawiecki,taśmowy,pionowy,

stębnówkaTextimaidwuigłówka
Textima,beczkaocynknapłozach,poj.
2000l,tel.kom.693‑833‑090.
Tablicanareklamę(bilbord)2x2m,

stółwibracyjnydopustaków,tel.kom.
693‑833‑090.

REKLAMA

praca
dampracę
PKOBPBANKOWYPTESAzatrudni

osobydopracyzklientem,bezpłatne
szkolenie,takżedlastudentów,tel.kom.
515‑236‑056.
Dynamicznierozwijającasięfirma

zatrudni10osób,bezpłatneszkolenie,
możliwośćrozwoju,równieżdla
studentów,tel.kom.515‑236‑056.
REKLAMA

Przyjmędopracykierowcówkat.C+E

wtransporciemiędzynarodowymdo
przewozuchłodni,kontenerówiplandek.
Najlepiejzdoświadczeniem,tel.kom.
606‑444‑846.
Firmaprzyjmieoperatoranakoparko‑

ładowarkęorazkoparkę,tel.kom.
506‑271‑866.
Zatrudniękierowców

zuprawnieniamiADRzŁowicza
iokolic,tel.kom.509-790-322.
Przyjmędopracyhydraulikalubdo

przyuczenia,tel.kom.516‑132‑553,
696‑283‑941.
Na1/2etatudosklepuzlakierami

samochodowymi.CVna:auto‑light@
wp.pl.
Zatrudniękierowcękat.C

zdoświadczeniempokraju,tel.kom.
608‑059‑817.

Zatrudnięmechanika

samochodowego,spawacza
(pożądaniemeryci),kierowcękat.
C+E,okoliceGłowna,Strykowa,tel.
kom.605-097-071.
SzwaczkiGłowno,stałapraca,tel.

kom.501‑671‑060.
Przyjmędopracynabudowie,

możliwośćprzyuczenia,tel.kom.
668‑052‑818.
Zatrudniępaniądoopiekinad

dzieckiem,tel.kom.784‑368‑058,po
20.00.
Zatrudniępomocnikamurarza,tel.

kom.791-966-970.
ZatrudniękierowcękategoriiC+E,tel.

kom.601‑239‑804.
Zatrudnięoperatorakoparki,koparko‑

ładowarki,spycharkiiwalca,tel.kom.
601‑239‑804.
Zatrudnięmechanikasamochodów

ciężarowych,tel.kom.609‑111‑509.
Zatrudniękierowcękat.C+E

wtransporciekrajowym,tel.kom.
509‑195‑116.
Zatrudniępracownikadomontażu

okien,możliwośćprzyuczenia,kat.B,do
30lat,tel.kom.515‑525‑166.

Zatrudniędopracy:demontaż

pojazdówiinne,tel.kom.502‑432‑182.

PKNOrlenwGłowniezatrudni

dyspozycyjnąosobęnastanowisko
kasowe,tel.kom.695‑355‑492.

Zatrudniękierowcękat.C

zdoświadczeniem,zŁowiczaiokolic,tel.
kom.601‑360‑267.

StacjaBliskawStrykowiezatrudni

młodychdyspozycyjnychmężczyzn,tel.
kom.511‑140‑585.
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Zatrudnię kierowcę kat. C ( może być
bez doświadczenia), praca po kraju, tel.
kom. 530‑511‑673.

Podejmę pracę fizyczną, prawo jazdy
B,T, umiejętność spawania, tel. kom.
665‑455‑810.

Zatrudniędowykończeniówki,tel.

kom.513‑985‑412.

Operator ładowarki kl. II, kierowca kat.
B., operator koparko‑ładowarki, tel. kom.
662‑204‑983.

Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie
międzynarodowym. Praca w systemie
4/1 Niemcy‑Anglia, tel. kom.
501‑373‑073, 502‑349‑083.
Praca w Głownie !!! Szczegóły na www.
raol.pl.
Zatrudnię laborantkę/asystentkę do
gabinetu stomatologicznego
w Strykowie, tel. kom. 606‑785‑686,
proszę dzwonić (10‑18).

Ślusarz‑spawacz, tel. kom.
662‑204‑983.

remontowo‑
budowlane
usługi
Brukarstwo,tel.kom.606‑774‑310.


Poszukuję pracy jako pomoc domowa,
doświadczenie, tel. kom. 883‑891‑052.
Przyjmę chałupnictwo, tel. kom.
535‑720‑550.
Emeryt podejmie pracę, prawo jazdy
A, B, C+E, tel. kom. 665‑960‑969.

Tynkowanie, murarstwo, tel. kom.
668‑489‑577.
Usługi koparko‑ładowarką, tel. kom.
665‑525‑555.
Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.

Układanieparkietu,cyklinowanie

zpolerowaniempodłógdrewnianych,
tel.kom.607‑090‑260.
Szafy wnękowe, garderoby,
meble biurowe, kuchenne, tel. kom.
888‑978‑225.
Dachy.Profesjonalniepapa

termozgrzewalna,malowanie,rynny,
obróbkiitp.,tel.kom.668‑208‑450.
Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.
Kasia z Piotrem profesjonalnie
wykonuje glazurę, terakotę, kamień,
gipsowanie, malowanie, panele, inne, tel.
kom. 515‑305‑268.

Trener II klasy piłki nożnej poprowadzi
zespół, tel. kom. 604‑607‑910.

Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 602‑570‑424.

Zatrudnię kierowcę kat. C, Łowicz, kraj,
tel. kom. 601‑385‑525.

inne

Tynki gipsowe, agregatem ‑ solidnie,
tel. kom. 502‑370‑226.

Malowanie,gipsowanie,czysto,

solidnie,tanio,tel.kom.519‑572‑114.

Przyjmę pracowników do prac
wykończeniowych w tym glazurników
(bez nałogów), tel. kom. 500‑418‑674.

KrainaReksia:opieka,wspólna

zabawawdomowejatmosferze
iinnaopiekanaddzieckiem
wedługpotrzebrodziców,tel.kom.
513‑655‑666.

Tynki tradycyjne, maszynowe, gładkie,
wylewki agregatem, super, tel. kom.
514‑142‑855.

Kominki ‑ budowa, montaż,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837‑44‑35,
tel. kom. 600‑294‑318.

Cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. (46) 837‑42‑55, tel. kom.
501‑249‑461.

Docieplanie i wykończenia wnętrz, tel.
kom. 723‑326‑827, 661‑552‑847.

Zatrudnię kelnerkę w restauracji, tel.
kom. 510‑093‑724.

Zatrudnimy osoby w charakterze
pracownika ochrony na terenie
Sosnowca koło Strykowa do pracy
w magazynie, tel. kom. 668‑321‑675.
Przyjmę brukarzy i pomocników, tel.
kom. 508‑286‑519.
Zatrudnięelektryków,pomocników

elektryków,tel.kom.508‑382‑347.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, po kraju,
tel. kom. 506‑007‑169.
Zatrudnię pomoc hydraulika, tel. kom.
608‑390‑429.

Chcesz dorobić w kredycie? Zadzwoń,
tel. kom. 667‑895‑017.

Ogrodzenia,bramy,balustrady,

produkcja,montaż,tel.kom.
506‑771‑822.

usługiwideo
Videofilmowanie Full HD, Blu‑Ray,
zdjęcia gratis, tel. kom. 502‑163‑788.
Wideofilmowanie, fotografia, tel. kom.
600‑447‑843.

Zatrudnię kierowcę zachód, podwójna
obsada, tel. kom. 606‑289‑088.

Cyfrowewideofilmowanie,

fotografowanie,fullHD,Blue‑
ray,tel.46/837‑94‑85,tel.kom.
608‑484‑079.

Przyjmę kelnerkę na weekendy
do Oberży w Nieborowie, tel. kom.
698‑342‑811.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa, Blue‑ray‑ tanio, tel. kom.
606‑852‑557.

Zatrudnię kierowcę kat. C+ E
z praktyką, w transporcie krajowym,
z Łowicza lub bliskich okolic, tel. kom.
608‑067‑847.

Foto‑video, tel. kom. 604‑330‑036.

Inter Test z Sochaczewa zatrudni
osobę na st. pracownik biurowy
z biegłą znajomością j. szwedzkiego. CV
rekrutacja@it3.p.
Firma BUDMAX zatrudni brukarzy
i pomocników do prac na Autostradzie
A1, z okolic Piątku i Bielaw, tel. kom.
601‑593‑011.

Studio Kroton, DVD, Full Hd, Blu‑Ray,
zdjęcia, tel. (46) 837‑47‑48, tel. kom.
504‑057‑550.
Fotoreportaże ślubne, tel. kom.
698‑129‑195.
Wideofilmowanie, fotografowanie,
DVD, Blu Ray, Full HD: www.
wideofilmowanie‑lowicz.cba.
pl, tel. (46) 837‑79‑81, tel. kom.
606‑302‑466.

Docieplanie budynków, gładzie,
malowanie, płyty k/g, panele podłogowe
i ścienne, glazura, terakota, tel. kom.
607‑343‑338.
Ciesielstwo‑dekarstwo,tel.kom.

508‑155‑289.
Krycie i naprawy dachów, usługi
blacharskie, tel. kom. 793‑512‑008.
Projektowanie budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (46) 837‑78‑38, tel. kom.
502‑086‑592.

Piaskowanie, tel. kom. 664‑730‑510;,
608‑372‑254.
Układaniekostkibrukowej,tel.

kom.697‑116‑271.

Nagrania weselne, tel. kom.
606‑312‑048.

szukampracy

Śluby, chrzty, komunie. Pełna obsługa
Foto‑Video, tel. kom. 606‑447‑777.

Poszukuję pracy chałupniczej, tel.
kom. 502‑461‑079.

Wideofilmowanie: śluby, wesela,
imprezy okolicznościowe, tel. kom.
600‑287‑992.

Emerytka podejmie pracę, tel. kom.
666‑012‑759.

Stawianie budynków gospodarczych,
przeróbki, rozbiórki, tel. kom.
785‑333‑971.

Usługi remontowo‑budowlane,
układanie kostki, tel. kom. 667‑189‑382.

Pizzeria w Łowiczu zatrudni
pizzermena, kierowcę kat. B na stałe
oraz kierowcę na weekendy, samochód
służbowy, tel. kom. 797‑270‑899.

Mechanik samochodów ciężarowych
szuka pracy, umiejętność spawania, tel.
kom. 665‑455‑810.

Tynki, tel. kom. 503‑077‑863.

Wideofilmowanie, tel. kom.
795‑267‑788.

Profesjonalnafotografiaślubna

www.macromagic.pl,tel.kom.
608‑372‑976.

Wylewki maszynowe Mixokret, tel.
kom. 517‑032‑915, 606‑314‑749.
Stolarstwo,schody,tel.kom.

783‑487‑655.
Układaniekostkibrukowej,tanio,

tel.kom.667‑837‑817.

Fotografia, www.reportazfoto.
pl kontakt@reportazfoto.pl, tel. kom.
787‑874‑151.

Profesjonalne układanie i cyklinowanie
parkietów (bezpyłowe), tel. kom.
505‑072‑638.

Krzysztof Bandos

tel. 46/837-02-58, 502-278-722

organizuje:

 kursy na prawo jazdy
 kursy dla kandydatów
na instruktorów nauki jazdy

ROZPOCZÊCIE
KURSU

22 września
godz. 15.00

179976

Cyklinowanie,lakierowanie

schodów,tel.kom.607‑090‑260.
Świadectwa charakterystyki
energetycznej budynków, Głowno,
Stryków, tel. kom. 503‑044‑755.
Docieplanie poddaszy, sufity
podwieszane, ścianki K/G,
szpachlowanie, malowanie, glazura,
terakota, panele podłogowe, tel. kom.
699‑370‑116.
Cyklinowanie, olejowanie ‑ trwały efekt,
tel. kom. 600‑984‑398.
Gipsy,glazura,terakota,

malowanie,praceremontowe‑
wykonam,tel.kom.516‑153‑870.
Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.
Malowanie, gładź, hydraulika, tel. kom.
515‑830‑969.
Brukarstwo,tel.kom.791‑306‑104.


Tynki gipsowe, nakładane agregatem,
najtaniej, tel. kom. 512‑814‑620.

Kierownik produkcji z doświadczeniem
w przemyśle lekkim podejmie pracę, tel.
kom. 602‑726‑095.

Łowicz, ul. Słowackiego 44

Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.

Malowanie, gipsowanie, płyty k/g,
glazura, terakota. Tanio!, tel. kom.
668‑181‑142.

Informatyk wykształcenie wyższe UŁ,
tel. kom. 781‑527‑006.

Kierowców

Cięcie drewna u klienta, tel. kom.
506‑202‑161.

Budowa domów, docieplanie, tel. kom.
512‑335‑940.

Dachy, konstrukcje, blachodachówka,
podbitka, termozgrzewalna, tel. kom.
515‑236‑149.

Ośrodek Szkolenia

Remonty, gipsy, płytki, malowanie, tel.
kom. 697‑693‑636.

Tynki maszynowe, wylewki, solidnie,
tel. kom. 604‑144‑668.

Profesjonalnafotografiaślubna:

www.fotoslomski.pl,tel.kom.
606‑630‑448.

REKLAMA

Malowanie dachów, alpiniści, tel. kom.
694‑660‑094.

Usługi koparko‑ładowarką, tel. kom.
609‑135‑502.

Docieplanie budynków, malowanie,
płyty k/g, panele podłogowe, ścienne,
remonty, hydraulika, budowlanka, tel.
kom. 500‑294‑425.

Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
podwieszane sufity, panele ścienne,
solidnie, tanio, tel. kom. 516‑858‑862.

Usługi remontowo‑budowlane, ścianki
gipsowe, sufity, gładzie, tynki, sztablatury,
malowanie tradycyjne, malowanie
farbami Para I K‑81, tapetowanie, glazura,
terakota i inne prace wykończeniowe.
Faktura VAT, tel. kom. 692‑638‑648.

Dachy: konstrukcje, pokrycia, naprawy,
konserwacje, tel. (046) 839‑18‑37, tel.
kom. 609‑227‑348.

Gipsy, glazura, malowanie, tel. kom.
506‑200‑115.
Tynki,tel.kom.694‑941‑276.

Glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
sufity, scianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy,
pawlacze, schody. Wymiana okien
i drzwi, tel. kom. 605‑562‑651.
Murowanie,tynkowanie

tradycyjnie,remonty,FVAT,tel.kom.
692‑382‑852.
Malowanie, gładź, hydraulika, tel. kom.
666‑281‑850.
Usługinowąkoparko‑ładowarką,

solidnieitanio,tel.kom.
787‑584‑004.
Wylewki agregatem, tel. kom.
606‑986‑179.
Papa termozgrzewalna, dekarstwo,
docieplenia, VAT, tel. kom. 509‑061‑640.
Usługiremontowo‑budowlane,

budowadomówjednorodzinnych,
budynkówinwentarskich,tel.kom.
607‑817‑492.
Układanie parkietu, cyklinowanie,
tel. (46) 835‑22‑56, tel. kom.
692‑616‑390.
Dachykompletne,noweistare,

wykonamsolidnieitanio,tel.kom.
725‑919‑624.
Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, tanio, solidnie,
tel. kom. 784‑907‑587.
Usługi koparko‑ładowarką, tel. kom.
726‑531‑606.
Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.
Glazura, terakota, gładzie, panele itp.,
tel. kom. 508‑313‑799.
Tynki, wolne terminy, tel. kom.
602‑660‑790.
Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 516‑131‑973.
Dachy, tel. kom. 785‑534‑988.

Usługi remontowe, gipsowanie,
malowanie, tel. kom. 602‑383‑118.

Usługi koparką Białoruś, gmina
Dmosin, tanio, tel. kom. 785‑534‑988.

Usługiminikoparką,wykopydo

2m,tel.kom.505‑928‑735.

Balustrady, bramy, ogrodzenia, montaż
gratis, tel. kom. 662‑033‑081.

Wylewki agregatem, tel. kom.
509‑038‑623.

Tanio, solidne, drobne, remonty,
przeróbki, poprawki wnętrz, tel. kom.
601‑628‑563.

Wylewkiagregatem,tel.kom.

511‑440‑509.
Gipsowanie,malowanie,panele

podłogowe,tanioisolidnie,tel.kom.
664‑712‑854.

Remonty,adaptacje,tel.kom.

607‑196‑356.

Hale stalowe, pokrycia dachów,
obudowy ścian, tel. kom. 505‑063‑002.
Remontykompleksowo,tel.kom.

600‑614‑490.
Wykonujemy ogrodzenia, fundamenty,
klinkiery, bloczek ozdobny itp., tel. kom.
796‑497‑762.
Tanie remonty, tel. kom. 535‑390‑005.
Remontyprofesjonalnie,tel.kom.

691‑774‑281.
Glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
kompleksowe wykończenia wnętrz,
faktury VAT, tel. kom. 606‑737‑576.
Wylewki agregatem solidnie, tel. kom.
604‑727‑951.
Malowaniemieszkań:tanio,

solidnie,tel.kom.880‑098‑537.
Cyklinowanie, montaż schodów
i podłóg, tel. (46) 830‑22‑54, tel. kom.
502‑321‑194.
Docieplanie,tynki,klinkier,

malowanie,tel.kom.692‑157‑417.
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.
Ociepleniabudynków,tel.kom.

726‑257‑088.
Malowanie, gipsowanie, płyta k/g,
panele podłogowe, glazura, terakota, tel.
kom. 790‑329‑790.
Altany, elewacje, grille, wędzarnie.
Ogrody kompleksowo, tel. kom.
604‑727‑412.
Glazura, terakota, remonty łazienek,
tel. kom. 725‑252‑986.

sprzedaż
Sprzedaż nowych kotłów gazowych,
tel. kom. 501‑074‑060.
Sprzedaż pomp ciepła, tel. kom.
501‑074‑060.
Sprzedaż kostki granitowej, każdy
wymiar i kolor, tel. kom. 604‑411‑266.
Stemple budowlane 3‑metrowe,
Bratoszewice, tel. kom. 505‑151‑701.
Sprzedam stemple budowlane,
używane, tel. kom. 664‑755‑931.
Producent! Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.
Sprzedam cegłę Max, tel. kom.
781‑243‑450.

Remontywww.conkretremonty.pl,

tel.kom.785‑989‑913.

Ogrodzeniabetonowe,płyty

podsiatkę,Stryków,tel.kom.
606‑238‑181.

Bramy, balustrady, przeróbki, tanio, tel.
kom. 785‑350‑294.

 Grzejniki aluminiowe, Krakowskie, tel.
kom. 501‑074‑045.
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zwyprowadzeniemspalinprzezścianę.
Sprzedaż,montażCentrumBudowlane
Łowiczul.Łęczycka64,PHUDomitech.
Tregry„14-stki”8,5-metrowe,tel.kom.

885-281-807.
Stemplebudowlane,drut12,tel.kom.

501-648-831.

Dekoracjasalweselnych(pokrowce,

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

784-487-536,513-748-813.
Zespółmuzyczny,tel.kom.

721-502-525,667-257-460.

Cegła„Max”,tel.kom.784-152-470.


ZespółDiwers,wesela,tel.kom.

661-323-807.

WitrynaPCV2100x1630szybaP4

2szttanio!,tel.kom.664‑063‑688.

Praniesamochodów,dywanów,tel.

kom.722-366-837.

Oddamgruz,tel.kom.662-611-189.


Przeprowadzki,transport,FVAT,tel.

kom.695-885-953.

Sprzedamwindęorazbetoniarkę,

tel.(46)830-31-40,tel.kom.
698-536-331.

usługi
instalacyjne
Instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

tel.kom.696-081-582.
Anteny:montaż,instalacje,tel.kom.

601-306-566.
Instalacje,usługielektryczne,tel.kom.

509-838-364.
Serwiskotłówgazowychiolejowych,

tel.kom.508-454-366.
Montażantensatelitarnych,ustawianie

przypomocyprofesjonalnegomiernika,
tel.kom.609-700-765.
Instalacja„TVTrwam”,tel.kom.

609-700-765.
Instalacjeelektryczne,tel.kom.

607-079-386.
Instalacjeelektrycznewdomkach

jednorodzinnych,tel.kom.665‑659‑
799,888‑279‑439.
Profesjonalneinstalacjesygnalizacji

włamania,pożaru,kontrolidostępu,
nadzoruwizyjnego(monitoring),tel.kom.
601-207-689.
Przyłącza,elektroinstalacje,pomiary,

odgromówka,automatyka,EIB/
KNXwideo-domofony,RTV-Sat,
komputerowe,bramonapędy,alarmy,
kamery;przeglądy,odbiory,uprawnienia,
VAT.Budowlane:remonty,hydraulika,
wykończeniowe,tel.kom.601-303-858.
Hydraulika,tel.kom.608‑263‑951.

Elektryczneusługi,tel.kom.

691-141-708.
Vertal-żaluzjepoziome,pionowe,

roletymateriałoweiantywłamaniowe,
siatkiprzeciwowadom.Produkcja,
montaż,tel.kom.602-736-692,
512-342-751.
Elektryk,tel.kom.501-129-686.

Tanieusługihydrauliczne,tel.kom.

532-565-026.

usługiinne
Dekoracjeokolicznościowesal

weselnychikościołów,tel.kom.
697-952-091,601-353-657.
Taniprzewóz„BUS-em”,9-osobowym,

nakażdąpotrzebę,tel.kom.
603-709-302.

ubezpieczeniasamochodów,domów

imieszkań,firm,telkom.604-624-125
Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.Szybko.Tanio!,tel.
kom.504-070-837.
Kemping,dowynajęcia,tel.kom.

695-885-953.
Zespółmuzyczny.Muzyka100%na

żywo.www.hocus-pocus.pl,tel.kom.
608-433-199.

Kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601-630-882.
Sprzedażpiasku,ziemi,tel.kom.

601-630-882.
ZespółCover,nażywo,tel.kom.

603-560-607,604-649-902.
Autadoślubu:Jaguar,Chrysler300C,

tel.kom.606-447-777,606-123-854.
Dekoracjesalweselnych,tel.kom.

607-774-344.
Krojowniausługowa,Głowno,tel.kom.

510-281-355.
ŚlubyVWPassat,srebrny

zudekorowaniem,tel.kom.500-371-161.
Profesjonalneścinaniedrzew-

wysięgnik,rębak,wykaszanie.Wytnę
drzewazadrewno,tel.kom.
888-312-392,531-530-612.
Instalacjeicentralkitelefoniczne,

domofony,bramofony,videofony.
Montaż,naprawy,konserwacja,tel.kom.
601-207-689.

Śluby-Chrysler,nowymodel,

dekoracjagratis,tel.kom.728-348-420.

Angielski-egzamingimnazjalny,

matura,korepetycje,nauczyciel,tel.kom.
502-268-619.

Pogotowiekomputerowe24h/dobę,

serwis,naprawa(równieżzalanych
laptopów),konsol.,www.improfessional.
pl,tel.kom.606-238-818.

Hiszpański,skutecznie,doświadczenie

wnauceipobytwHiszpanii,Głowno,
Łowicz,Stryków,tel.kom.663-722-526.
Kanadyjczykpolskiegopochodzenia,

naukajęzykaangielskiegoi
francuskiego,wszystkiepoziomy.
Tłumaczenia,tel.kom.784-898-250

Kupięsłomę,tel.kom.660-715-473.


Odkurzanieterenu,usuwaniezarośli,

tel.kom.608-361-174.

Nauczycielmatematykiudzieli

korepetycji,tel.kom.507-203-909.

Kupięwiększąilośćzbóżpaszowych,

tel.kom.504-561-585.

DJ;Wodzirejpoprowadzi

niezapomniane:wesela,poprawiny,
18-nastki,imprezyfirmowei
okolicznościowe.Faceebook:DJLuk
vanB,tel.kom.503-399-196.

Korepetycjebiologia,chemia,tel.kom.

668-183-342.

Kupiężyto.Sprzedam,zamienię

otręby,tel.kom.697-536-596.

Językangielski,korepetycje,mgrUŁ,

wszystkiepoziomy,profesjonalnie,tel.
kom.609-912-727.

Kupiędużeilościzbóżpaszowych,tel.

kom.692-292-969.

matrymonialne

Angielskikorepetycje,tel.kom.

793-567-040.

Saksofonista,tel.kom.692-101-989.


ZespółmuzycznyFor-Rent,tel.kom.

509-766-163,607-777-304.

Aż3000złpożyczki,szybko,na

jasnychzasadachibezzbędnych
formalności.Provident:600-400-295;7
dniwtygodniu7:00-21:00.

Usługirębakiem,rozdrabnianie

gałęzi,przycinkadrzewiinneprace
przycinkowe,zrębkaopałowa,tel.kom.
606-370-008.

Niemiecki-profesjonalnie.Nauczyciel

itłumacz,tel.kom.605-212-022.

Angielski,korepetycje,tel.kom.

698-795-113.

Podciśnieniowepraniedywanów,

tapicerkimeblowej,samochodowej
uklienta,tel.(46)837-73-07,tel.kom.
694-876-103.

Praniedywanów,wykładzin,tapicerki

meblowejisamochodowej,tel.kom.
698-305-917.

Tartakobwoźny,spalinowy,tel.

kom.510‑988‑154.

Korepetycjezmatematyki,zdojazdem

doucznia,tanio,tel.kom.791-977-069.

Ogrodzeniatymczasowesiatkąleśną,

tel.kom.608-361-174.

Wycinka,karczowaniesadów,tel.kom.

782-682-984.

Usługikoparkąikoparko-ładowarką

(zmłotami),wszelkiepraceziemne,
rozbiórkoweorazusługiwywrotką,tel.
kom.693-565-564.

Chłodnictwo,klimatyzacja,montaż,

serwis,sprzedaż,atrakcyjneceny,www.
coldmar.pl,tel.kom.509-428-521.

Niemiecki:nauczycielLO

przygotowaniedomatury,tel.kom.
603-134-825.

Francuski,hiszpański,nauczyciel.

Głowno,tel.kom.509-852-532.

Językangielski,tel.kom.603-704-267.


Naprawatelewizorów,tel.kom.

728‑227‑030.

Naprawapralekautomatycznych

iAGD,dojazddoklienta,tel.kom.
509-428-521.

Ubezpieczsamochód,dom,

mieszkanie,firmę,życie,tel.kom.
601‑303‑450.

Językniemiecki-korepetycje,tanio,tel.

kom.668-963-922.

InterTaxi24hŁowicz:www.

intertaxi.lowicz.com,tel.kom.
603‑061‑818.

Praniedywanówitapicerkimeblowo
samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.kom.501-431-978.

Meblenawymiar(szafy,kuchnie,

komodyitp.).Tanio,szybko,dokładnie.
Montażgratis,tel.kom.889-474-502.

Przewózosób1+8,tel.kom.

502-321-194.

Językangielski,nauczyciel,

egzaminatormaturalny,tel.kom.
662-611-189.

ZawiozędoślubuBMW7,tanio,tel.

kom.500-547-281.

Zespółmuzycznyzaprasza:bale,

wesela,itp.,tel.kom.609-037-343.

Zespół,wesela,tel.kom.696-315-910.


Chemia,tel.kom.601-613-963.


Językfrancuski,Kanadyjczykz

Montrealu,tel.kom.784-898-250

Korepetycje:językniemiecki

zdojazdem,tel.kom.693-705-617.

Zespółmuzyczny,tel.kom.

693‑543‑604.

Usługikoparko-ładowarką,Głowno,

tel.kom.609-178-680.

Windykacjanależności,kancelaria,tel.

kom.509-316-855.

Matematyka,tel.(46)837-85-96.


Piasek,żwirpłukany,ziemia(dowóz),

tel.kom.504-064-991.

Zespółmuzyczny,wieloletnie

doświadczenie,tel.kom.
692‑584‑020.

Śluby:czarneAudiQ7;www.slubyq7.

republika.pl,tel.kom.790-699-445.

Korepetycjematematyka,tel.kom.

723-606-706.

Czyszczenietapicerek,dywanów,

elewacji,tel.kom.784-026-757.

Zespółmuzyczny,wieloletnie

doświadczenie,tel.kom.606-908-346.

Koszenietrawy,zakładanietrawników,

wycinka,pielęgnacjadrzew,tel.kom.
519-671-356.

Bezpłatniepomagamywuzyskaniu

kredytówhipotecznych,inwestycyjnych
iinnych,tel.kom.509-718-892,www.
zipkredyty.pl.

Korepetycjezmatematyki,wieloletnie

doświadczenie,dojazddoucznia.
Szkołapodstawowa,gimnazjum,liceum,
przygotowaniadomatury,tel.kom.
608-889-290.

Śluby:BMW5,VolvoXC90,tel.kom.

508-909-732.

Zespół,Wokalistka,Najtaniej,tel.

kom.503‑746‑892.

Odnawianiewanien,tel.kom.

600-979-826.

Matematyka:gimnazjum,średnie,

wyższe,przygotowaniedomatury,
egzaminypoprawkowe,tel.kom.
660-781-884.

Językangielski-korepetycje,

przygotowaniedoegzaminu
gimnazjalnego,maturyorazFCE,CAE,
CPE.NaukaBusinessEnglish.Lekcje
indywidualnedlaosóbdorosłych.
JoannaJaniak,tel.kom.508-282-538.

Myciekostkibrukowej,powierzchni

betonowych,itp,tel.kom.501-067-682,
693-538-433.

UsługitransportoweRenaultMaster,

tel.kom.880-964-952.

Dekoracjasalweselnychi

okolicznościowychorazkościołów.
Wypożyczalniapokrowcównakrzesła,
tel.kom.501-747-392,603-061-313.
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Przyjmęlubwykonamprosteszycie,

tel.(46)837-94-94.

Panpoznamiłą,wiernąPaniąnastałe,

wiekbezznaczeniado53lat,opisSMS,
tel.kom.696-845-058.
Wolny,niezależny,poszukuje

sympatycznejpartnerki,tel.kom.
794-753-940.

Niemiecki,tel.kom.661-610-950.


Angielski,tel.kom.791-593-701.

Magisterfilologiiangielskiej.Wszystkie

poziomynauczania.Przygotowanie
doegzaminów,matury,FCE,CAE.
Konwersacje.Tłumaczenia,tel.(46)
837-87-89,tel.kom.602-715-933.

Usługidźwigiem18ton,podnośnikiem

koszowym,koparką,koparko-ładowarką,
tel.kom.604-208-588.

Poznamdziewczynędolat30-stu,stały

związek,tel.kom.784-858-324.

Przewózpiasku,żwiruwywrotką25

ton,tel.kom.604-208-588.

Wdowiecpoznapaniądo65lat,tel.

kom.519-571-925,po20.00.

Biurorachunkowe,tel.604-621-125


Poznamszczupłą,atrakcyjnąPanią

dolat35.Celtowarzyski,tel.kom.
694-845-732.

Językniemiecki,tel.kom.724-737-840.


NaprawasprzętuAGD,tel.kom.

510‑158‑880.

Poznampana40-50latwolnegobez

zobowiązańzwłasnymM,tel.kom.
607-279-586,tylkosms.

ZespółKris,wesela,tel.kom.

606-632-267.

PanpoznaPanią38-45lat,stały

związek,tel.kom.722-350-362.

Angielski-egzamingimnazjalny,

matury.Nauczyciel,metodykjęzyka
angielskiego.Profesjonalnie,tanio,tel.
kom.511-368-521.

Przeprowadzki,transport,tel.kom.

664-013-145.

Zespółmuzyczny,wesela,bale,

studniówki,tel.kom.694-533-281.
Świadczęusługisprzątające,tel.kom.

795-046-552.
Naprawakomputerów,rozwiązywanie

problemówzoprogramowaniem,
konfigurowaniepołączeniazinternetem,
www.nas3.com,tel.kom.781-527-006.
Paznokcieżelowe,tel.660-724-766.


nauka
Angielski,mgrfilologiiangielskiej,

nauczyciel,lekcje,tel.kom.501-475-100,
po17.00.
„Językowo”-angielski,kursy,

korepetycje;biuro@jezykowo.edu.pl,tel.
kom.535-426-113.

Angielskiprofesjonalnie:dzieci,

młodzież,tel.(46)837-53-15.
Językangielskidladzieci(przedszkole,

szkołapodstawowa,gimnazjum).
Nauczyciel,tel.kom.603-411-765.
Angielski,tel.kom.661-721-414.


Angielski,profesjonalnie,tel.kom.

604-565-096.
Polski-przygotowaniedomatury,

korepetycje,prezentacjematuralne.
Fachowo,603-246-033.
Naukagrynagitarze,organach,

akordeonie,zdojazdemokoliceGłowna,
tel.kom.604-830-530.
Niemiecki:korepetycje,tel.kom.

530-810-419.

Korepetycjezjęz.angielskiego,tel.

kom.784-898-250
Korepetycjezjęz.francuskiego,tel.

kom.784-898-250

rolnicze–kupno
płodyrolne

Skupzbożazmożliwościązamiany

nanawózlubwęgiel.P.H.U.„Agro‑
Baza”G.S.Dmosin,tel.(46)
874‑74‑91,tel.kom.691‑149‑896.
Skupżyta,wymiananaotręby,tel.

kom.501‑713‑862.
Kupięzbożepaszowe,tel.(46)

838-98-06,tel.kom.605-370-062.
Kupiężyto,tel.kom.883-054-611.

Kupiękażdąilośćsłomyisiana,tel.

kom.693-729-472.
Kupięowies,tel.kom.662-164-903.

Kupięzbożepaszowe,tel.kom.

603-945-983.
Kupiężyto,tel.kom.605‑097‑071.

Kupiezboże,min23t,zapewniam

własnytransport,płatnośćwdniu
odbioru,tel.kom.501-459-374.
Kupiępszenżyto.Każdąilość,tel.kom.

695-102-426.

hodowlane
Skupbydłarzeźnego,hodowlanego,

pourazowego;maciory,knury,cielęta,tel.
kom.502-460-724.
Skupbydła.Atrakcyjneceny,

szybkieformypłatności,tel.kom.
691‑865‑051.
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Skup bydła rzeźnego. Dojazd do
klienta. Konkurencyjne ceny!, tel. kom.
604‑267‑833.

Zbożaozime,hodowlaStrzelce,

cenyzakładowe,sprzedaż:Bielawy,
ul.Rynek14,tel.kom.607‑189‑155.

Skupmacioriknurów.Atrakcyjne

ceny!Nawiążemywspółpracę
zhodowcamiipunktamiskupu,tel.
kom.603‑711‑760.

Gorczyca, Kiernozia, tel. (24)
277‑96‑92, tel. kom. 603‑389‑692.

Skupmacior,knurów.Wysokie

ceny,tel.kom.603‑711‑760.
Kupię bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.

maszyny
Ciągnik i maszyny rolnicze, tel. kom.
607‑809‑288.
Kupię kombajn „Anna”, „Bolko”,
„Karlik” i kopaczkę, tel. kom.
501‑385‑800.
Kombajn Anna, namiot foliowy, tel.
kom. 693‑370‑407.
Suszarnia do zboża, warzyw, tel. kom.
794‑113‑931.
Silos na paszę, cement, tel. kom.
794‑113‑931.
Glebogryzarki, talerzówki, inne
maszyny, tel. kom. 794‑113‑931.
Kupię przetrząsaczo‑zgrabiarkę, tel.
kom. 667‑882‑172.
Ukraińcy kupują zgrabiarki zawieszane
4 Słoneczka, grabiarki konne, kosiarki
listwowe Osy, pługi 2‑ i 3‑skibowe,
sadzarki łańcuchowe i kopaczki.
Atrakcyjne ceny, tel. (46) 838‑72‑80.
Kupię C‑328, C‑330, C‑360, C‑4011,
T‑25 Władimirec bez dokumentów,
do remontu, stan obojętny, tel. kom.
502‑939‑200.
Glebogryzarka, tel. kom. 667‑133‑737.

rolnicze‑
sprzedaż
płodyrolne
Sprzedam ładną pszenicę
ozimą Bagatkę, II odsiew, tel. kom.
693‑960‑636.
Gorczyca, tel. kom. 696‑045‑978.
Sadzonki truskawek Honeoye, tel.
kom. 696‑045‑978.
Zbożaozime‑kwalifikowane

oferuje:FirmaNasienna„Granum”
Sp.j,Łowicz,ul.Katarzynów46,
tel.(46)837‑23‑05.
Skup żyta, sprzedaż otrąb żytnich
i pszennych. Młyn Sobocka Wieś, tel.
kom. 603‑099‑812.

Owies ‑ Nagawki koło Dmosina, tel.
kom. 609‑534‑719.
Jęczmień ozimy Lomerit, pszenica
ozima Muszelka, żyto, pszenżyto
z odnowy, tel. kom. 693‑830‑160.

Słoma żytnia, pszenna, żyto, pszenica
jara, tel. kom. 506‑108‑393.

Sprzedam jałówkę cielną, tel. kom.
697‑270‑596.

Sprzedam owies, 8 ton, tel. kom.
669‑439‑121.

Mieszanka (owies, pszenica,
jęczmień), tel. kom. 693‑508‑458.

Sadzonki truskawek, różne odmiany,
tel. kom. 514‑407‑949.

Sprzedam zboże paszowe, tel. kom.
606‑397‑242.

Sprzedam jałówkę cielną, wycielenie
koniec października, tel. kom.
506‑228‑240.

Pszenica do siewu „Zyta”; jęczmień
ozimy; cebula; ziemniaki Irga, tel. kom.
694‑780‑514.

Sprzedam pszenżyto do siewu, tel.
kom. 691‑972‑304.

Żyto, tel. kom. 788‑847‑140.
Sprzedam kukurydzę na kiszonkę 2,80
ha, tel. kom. 694‑785‑432, wieczorem.

Sprzedam mieszankę zbożową, tel.
kom. 668‑419‑928.

Pług 4‑skibowy „Unia Grudziądz”,
1999 rok; chwytacz do bel „Sipma”, tel.
kom. 660‑408‑769.

Sadzonki truskawek, tel. kom.
500‑296‑173.

Facelia na poplon, tel. kom.
609‑502‑147.
Pszenżyto: Algosso, Borwo,
Todan, Pawo, Pigmej, żyto, tel. kom.
602‑191‑170.
Pszenica, pszenżyto, tel. kom.
725‑426‑197.
Sprzedam 20‑30 ton mieszanki
zbożowej (bez owsa), tel. kom.
665‑816‑058.
Jęczmień ozimy odmiany Bartosz,
pszenica ozima Zyta z pierwszego roku
ze Strzelc, tel. (46) 838‑73‑90.
Mieszanka zbożowa: owies, jęczmień,
pszenica, tel. kom. 507‑075‑265.
Sprzedam sadzonki truskawek, tel.
kom. 501‑649‑392.
Sprzedam mieszankę zbożową, tel.
kom. 661‑951‑252.
Sprzedam kapustę kamienną głowę,
szatkowaną lub w główkach, tel. kom.
661‑951‑252.

Sprzedam pszenicę ozimą do
siewu, omłynkowaną, „Zyta”, tel. kom.
694‑780‑514.
Jęczmień, pszenżyto, tel. kom.
693‑370‑407.

Sprzedam 30 ton pszenżyta,
tel. (42) 719‑70‑24, tel. kom. 513‑972‑051.
Sprzedam owies, tel. kom.
509‑934‑354.
Sprzedam owies, 20 ton, tel. kom.
513‑972‑051.
Ziemniaki Irga, zboża paszowe, tel.
kom. 696‑565‑452, po 19.00.
Pszenżyto Viton, I odsiew, tel. kom.
660‑667‑464.

Jęczmień jary, tel. kom. 662‑585‑814.

Gorczyca, tel. (24) 277‑95‑09.

Sprzedam ziemniaki i cebulę, tel. kom.
781‑243‑450.

Ziemniakipaszoweijadalne,tel.

kom.698‑443‑347.
Pszenżyto z odnowy, tel. kom.
605‑684‑574.

Sprzedam krowę, 7‑letnią, wycielenie
20 października, tel. kom. 512‑799‑479.

Waga stacjonarna, 1 tona, tel. kom.
693‑830‑160.

Jałówka do zacielenia, tel. kom.
695‑197‑672.

Sprzedam ślimakową brykieciarkę
do słomy, rozdrabniacz, bardzo
mało używany, Kołacin 11a, tel. kom.
501‑348‑061.

Sprzedam żyto, tel. (46) 838‑55‑28,
wieczorem.

Sprzedam pszenżyto, jęczmień, tel.
kom. 722‑152‑794.

Sprzedam młodą krowę na samym
wycieleniu, tel. (46) 839‑68‑47, tel. kom.
782‑787‑279.

Siano, małe belki, owies, Głowno, tel.
kom. 606‑343‑033.

Sprzedam zboże ‑ mieszanka:
jęczmień z pszenicą, tel. kom.
517‑441‑538.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
508‑985‑884.

Przyczepa HL 8011, stan dobry,
w cenie złomu użytkowego, tel. kom.
602‑522‑478.

hodowlane

maszyny

Maszt widlaka, 2,5 t udźwigu, tel. kom.
665‑734‑042.

Sprzedam 2 jałówki hodowlane na
wycieleniu, tel. kom. 602‑585‑750.

Ciągniki, maszyny, tel. kom.
607‑809‑288.

Rozrzutnik 2‑osiowy, stan bdb, tel.
kom. 601‑158‑049.

Sprzedam śrutownik walcowy lub
żmijkę, tel. kom. 509‑112‑148.

Brony „piątki”, tel. (46) 838‑71‑38.

Sprzedam cebulę, dymkę,
holenderską, tel. kom. 668‑478‑617.
Ziemniakijadalnenapaszę,tel.

kom.603‑408‑122.
Ziemniaki jadalne i paszowe,
tel. (24) 277‑97‑48.
Ziemniaki jadalne Lord, Irga, tel. kom.
782‑718‑741.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
661‑168‑986.

Sprzedam owies do siewu, Stachlew,
tel. kom. 888‑896‑738.

Pszenżyto Pawo, tylko do siewu,
tel. (24) 236‑52‑58.

Sprzedam mieszalnik pasz suchych,
dmuchawę do zboża, tel. kom.
609‑514‑291.

Sprzedam pszenicę do siewu odmiana
Markiza, tel. kom. 602‑314‑866.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
697‑892‑925.

Sadzonkiaronii,tel.kom.

609‑569‑314.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 695‑264‑148.

Sprzedam owies, tel. kom.
608‑659‑507.

Młoda krowa 4‑letnia, termin
wycielenia 5 październik, tel. (46)
839‑61‑31, po 18.00.

Sadzonki truskawek Hanoje, tel. kom.
662‑018‑566.

Kopaczka 2‑rzędowa, tel. kom.
604‑866‑936.

Sprzedam jałówkę po wycieleniu,
Wygoda 31.

Pszenżyto Viton, Borowo, po
czyszczeniu pektusem, 1 rok ze strzelc,
tel. (24) 277‑97‑27.

Pszenżyto do siewu, niskie, zboże
paszowe, gmina Dmosin, tel. kom.
604‑871‑975.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu, tel.
kom. 609‑442‑123.

Siewnik Poznaniak, kultywator,
kopaczka, tel. kom. 514‑539‑036.

Sprzedam ziemniaki odmiana Irga,
Denar, Lord, tel. kom. 602‑314‑866.

Sprzedam pszenicę ozimą tonację
i pszenżyto pigmej, po wymianie ze
Strzelec, tel. kom. 509‑195‑030.

Pszenżytoozime,

tel.(46)838‑46‑40.

Koń ze źrebakiem, jałówka cielna, tel.
kom. 886‑279‑150.

Tury do C‑330, 360, T‑25, 3512,
2812, hydrauliczne 2‑ i 3‑sekcyjne lub
mechaniczne., tel. kom. 608‑128‑670.

Sprzedam pszenżyto, tel. kom.
693‑554‑249.

Ziemniaki jadalne Lord, Denar, Irga,
około 20 ton, tel. kom. 886‑261‑567.

Żyto, pszenżyto, tel. (46) 837‑90‑49.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
wycielenia początek października,
tel. (46) 830‑99‑13.

Kombajn Bolko, 1998 rok, mało
używany, tel. kom. 508‑091‑789.

Sprzedam ziemniaki Irga, Lord, Denar,
tel. kom. 508‑132‑773.

ZiemniakiLord,Winetaoraz

paszowe,tel.kom.603‑408‑122.

Sprzedam siano, tel. kom.
516‑962‑750.

Byczki mięsne 3,5‑miesięczne, tel.
kom. 693‑555‑430.

Sprzedam wybierak do kiszonek
Straumann, przetrząsacz karuzelowy
Niemeyer rozkładany ręcznie,
4‑gwiazdowy, stan bdb., tel. kom.
880‑565‑192.

Oferuję do sprzedaży kukurydzę na
kiszonkę,10 ha. Cena do uzgodnienia.
Bliższe informacje, tel. kom.
507‑984‑582.

Sprzedam 3 młode krowy cielne
z powodu likwidacji gospodarstwa,
termin wycieleń wrzesień, październik,
tel. kom. 500‑861‑005.

Sprzedam ziemniaki paszowe, tel.
kom. 697‑212‑154.

REKLAMA

Sadzonka czarnej porzeczki i sztobry
czerwonej, tel. kom. 601‑286‑499.

Sprzedam jęczmień i kapustę
w główkach, tel. kom. 889‑148‑759.

Pszenżyto Viton, pszenica Tonacja,
I odsiew, tel. kom. 793‑718‑288.

Mieszanka zbożowa, tel. kom.
665‑970‑404.
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Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej,
4 odmiany, tel. kom. 510‑338‑075.
Sprzedam siano prasowane w belkach
oraz baloty, tel. kom. 664‑415‑898.
Jęczmień siewny ozimy, pszenica, tel.
kom. 692‑993‑249.
Węgiel kamienny, brunatny, miał,
ekogroszek. Nawozy azotowe i NPK.
Otręby owsiane. Nowe Zduny 84,
tel. 46/839‑10‑15; Chąśno II 43, tel.
46/839‑28‑72.
Sprzedam owies, około 3 ton,
Reczyce, tel. kom. 501‑206‑533.
Pszenica, tel. kom. 512‑522‑648.
Gorczyca, tel. kom. 512‑522‑648.
Kukurydza na zielonkę, tel. kom.
512‑522‑648.

Jałówka wysokocielna,
tel. (24) 277‑38‑62.
Sprzedam jałówkę, wycielenie: 19
października, tel. kom. 728‑894‑563.
Sprzedam jałówkę po wycieleniu,
tel. (46)838‑82‑10, po 20.00.
Sprzedam dwie jałówki wysokocielne
i jałoszkę 300 kg mięsną, tel. kom.
783‑770‑721.

Koza, koziołek, skóry wyprawione,
obornik, tel. kom. 696‑836‑896.

Loszka prośna, termin 10 października,
tel. kom. 781‑287‑164.

Żmijki,1.850zł,tel.kom.

608‑684‑292.
Śrutownik bijakowy, 11 kW,
tel. (46) 874‑39‑10.
Cyklop, 1996 rok, kultywator 14
Grudziądz, tel. kom. 605‑684‑574.
Sieczkarnia do kukurydzy
jednorzędowa zawieszana, tel. kom.
604‑986‑321.
Rozrzutnik jednoosiowy, basen do
mleka 1000 l, tel. kom. 604‑313‑647.

Pług 4+1 Unia, 2005 rok, na
sprężynach, tel. kom. 502‑553‑569.
Sprzedam C‑330, tel. kom.
798‑034‑859.
Sprzedam Ursus C‑355 lub zamienię
na T‑25A, tel. kom. 609‑687‑241.

Orkan II, tel. kom. 695‑886‑094.
Przyczepka sztywna 3,5 t niska,
tel. (24) 282‑22‑53.
Rozrzutnik obornika 2‑osiowy, 2006
rok, tel. kom. 693‑596‑464.
Pług obrotowy 3, tel. kom.
693‑596‑464.
Niedrogo: kombajn ziemniaczany
2‑rzędowy, obcinarka do cebuli,
tel. (46) 838‑49‑92.

C‑330, 1984 rok, tel. kom. 512‑861‑293.

Przyczepa 2‑osiowa, 16‑tonowa,
Kassbocher, 1994 rok, tel. kom.
604‑208‑588.

Ciągnik Ursus C‑360, 1977 rok, tel.
kom. 726‑151‑995.

Silnik Leyland SW‑400, tel. kom.
604‑208‑588.

Traktor Władimirec T‑25, prasa Z‑224,
tel. kom. 665‑970‑404.

Sprzedam przyczepę ciągnikową
na niskich kołach, opony balonowe,
tel. (42) 719‑12‑14.

Sprzedam buhajki 7‑miesięczne
i 3‑tygodniowe, tel. kom. 888‑822‑173.

Prasyrolujące,tel.kom.

607‑168‑196.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. (46) 837‑71‑10.

Kosiarka rotacyjna, polska, tel. kom.
668‑049‑706.

Sprzedam jałówkę hodowlaną,
wycielenie 17 września, okolice Głowna,
tel. kom. 516‑415‑834.

Pług 3‑skibowy Grudziądz, kosiarka
Osa, młockarnia Warmianka 7, tel. kom.
603‑957‑917.

Jałówka na ocieleniu, tel. kom.
668‑220‑180.

Rozrzutnik 2‑osiowy na resorach, tel.
kom. 501‑247‑193.

Sprzedam siewnik Poznaniak, tel. kom.
509‑853‑384.
Sprzedam cyklop czeski, Orkan do
zielonek, pług 4‑skibowy, odkładnice 35,
stan bdb, tel. (46) 838‑34‑57.
Sprzedam kombajn buraczany Stoll,
tel. kom. 662‑470‑618.
Dwukółka, tel. kom. 607‑212‑130.
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PrzyczepaD-46,sztywna,tel.kom.

602-649-360.

C-360,pokapitalnymremoncie,bez

prawarejestracji,tel.kom.510-158-921.

WózekwidłowybułgarDV1792,3,5t,

tel.kom.608-420-169.

Kompletneszerokiekoła22,5HL,tel.

kom.601-272-521.

Ładowaczcykloppolski,1989rok,

zkabiną,tel.kom.608-420-169.

Sprzedamrozrzutnik1-osiowy,

3,5tony,poremoncie,tel.kom.
885-795-428.

KombajnziemniaczanyBolko,1996

rok,tel.kom.503-953-870.

ŁadowarkaCase121D,łamana

wpołowie,0,9m3,2003rok,tel.kom.
608-420-169.

Siewnikzbożowy3mAmazoneD8,

tel.kom.601-272-521.

SprzedamsiewnikPoznaniak,tel.kom.

601-343-854.

Przyczepazachodnia12t,dwustronny

wywrot,tel.kom.601-272-521.

Pług2-skibowy,traktorowy,sadzarka

czeska,radła,tel.kom.724-183-122
wieczorem.

RozrzutnikFortschritt,wózpaszowy,

tel.kom.600-822-089.
PrzyczepaHL8t,wywrot,tel.kom.

600-822-089.

BeczkaasenizacyjnaMeprozet2000

l,opryskiwacz400l,pług3-skibowy
Grudziądz,rozsiewaczlejek,tel.kom.
608-418-550.

PrzyczepaobjętościowaFortschritt
Annaburger,14t,dokukurydzy,
sprowadzonazNiemiec,tel.kom.
692-601-689.

Kosiarkalistwowa,tel.kom.

692-668-521.

PługUniaGrudziądz4+1,

zabezpieczeniasprężynowe,2006r.,tel.
kom.661-115-580.

Przyczepawywrotka14t,3-osiowa,tel.

kom.692-601-689.

SiewnikzbożowyPoznaniak,stan

dobry,tel.kom.665-624-680.

Rozrzutnik2-osiowy,4-tonowy,siewnik

„poznaniak”,tel.kom.604-948-642.

PrasabelującaZ-279/1Sipma,2005

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

Sprzedampług3-skibowy,tel.kom.

603-153-538.

RozrzutnikFortschritt,tel.kom.

726-739-443.

Rozrzutnikdoremontu,tel.kom.

696-698-085;787-889-060.

ŁadowaczTrol350,1999rok,zielony,

tel.kom.692-601-689.

PrasaZ-224/1,kombajnziemniaczany

Anna,tel.kom.503-687-045.

Ładowacznatyłciągnika,tel.kom.

794-301-799.

Fendt515,1998rok,tel.kom.

608-420-169.

KombajnburaczanyKleineze

zbiornikiemnaliście,tel.kom.
509-147-519.

Sprzedamsieczkarnięjednorzędową

KemperSuper,tel.kom.669-609-884.

Sprzedamcyklop,tel.kom.

507-275-624.

Rolnicza4,5tprzyczepawywrotka,

Bednary128,tel.kom.668-765-370.

Bronyciągnikowe5,wózkonny

isnopowiązałkę,tel.kom.784-155-132
po19.00.

Bronatalerzowa5Kverneland,

3-metrowazwałkiem,ciągana,tel.kom.
608-420-169.

PrzetrząsarkakaruzelowaKuhn,

kosiarkarotacyjnauszkodzona,
pług2-skibowyobrotowy,tel.kom.
600-822-089.

SprzedamsieczkarnięFortschritt,1991

rok,kombajnBizonZO-56,1986rok,tel.
kom.607-195-868.
KombajnAnna,tel.kom.507-012-425.

CiągnikZetor12011,silnikpo

kapitalnymremoncie,tel.(46)838-21-10
po20:00.
CiągnikC-330,1976rok,brony

ciągnikowe,tel.(46)863-05-31,tel.kom.
694-802-284.
Pługobrotowy4-skibowy,

zabezpieczenianon-stop,tel.kom.
667-232-652.
Sprzedampług4-skibowy,cena2.000

zł,tel.kom.605-094-174.
SprzedamsiewnikPoznaniak,

kopaczkęelewatorowąikosiarkę
rotacyjną,tel.kom.723-155-937.
KombajnBolko,przetrząsarka

karuzelowa,opryskiwacz400l,stertnik8
m,pług2,wózkonnyna16,brona3
iprzyczepa4t,Jackowice42.
Rozrzutnik1-osiowy,przyczepa
platforma,obsypnik„3”,
tel.(46)837-27-05.
KombajnziemniaczanyAnna,prasa

Z-224,tel.kom.887-408-903.
JohnDeere,2030zturem4garowym,

Kosdonawozu,tel.kom.510-716-256.
Zetor7211,tel.kom.502-600-089.

KombajnziemniaczanyAnna,

garażowany,stanbdb,tel.kom.
666-737-054.
SprzedamciągnikC-360zkabiną,

1985rok,tel.kom.725-416-959.
Pług3-skibowy,siewnikdozboża

Poznaniak,opryskiwacz400lzatestem,
tel.kom.531-791-123.
Sprzedamkopaczkęelewatorową,

dwurzędową,tel.kom.785-611-560.
Sprzedamkopaczkęelewatorową,

tel.(46)838-21-98.
Brony5,wózek1-osiowy,ściskaczdo

balotów,opryskiwacz,linkidowyciągu,
tel.kom.601-854-369.
Burtydoprzyczepy,tel.kom.

503-065-714.
Pług2-i3-skibowy„grudziądzki”,tel.

kom.500-378-265.
Oryginalny4-metrowyskładany

hydrauliczniezrozdrabniaczemrozlewak
dobeczkiasenizacyjnej,tel.kom.
510-158-921.
OpryskiwaczpolowyŚlęza,

uszkodzonabeczka,2.500zł,tel.kom.
510-158-921.

Przyczepasamozbierającado

sianokiszonekDeutz-FahrF-550,
tandem,33nożedocinające,tel.kom.
605-099-949.
Rozsiewaczlejowyjaknowy,

przyczepa,tel.kom.603-609-674.
Bronatalerzowa,pług2-skibowy,

beczka600locynkowana,silnik3kW,
tel.kom.880-601-779.
Sprzedampług3+1Unia,tel.kom.

607-267-222.
UrsusC-330,tel.kom.697-436-224.

Pług2-skibowy,obrotowyRaberwerk,

tel.(46)838-65-71.
Siewnikzbożowy,siewkadonawozu,

tel.kom.606-294-284.
NoweBelarusywpromocyjnej

cenie.Bielawy,tel.kom.
506‑140‑584.
PrzyczepaD-473-stronnywywrot,tel.

kom.608-128-670.
C-330M,1988rok,tel.kom.

608-128-670.
TurynowenalinkędoC-330,C-360,

promocjacenowa,tel.kom.608-128-670.
Beczkaasenizacyjna4000lMeprozet,

tel.kom.608-128-670.
Beczkaasenizacyjna2300lMeprozet,

tel.kom.608-128-670.
C-330,1992rok,tel.kom.

661-636-823.
MTZPronar,Belarus-920,tel.kom.

501-504-723.
SameSilver,JohnDeere-6220

zTurem,tel.kom.883-760-108.
Zetor-6340,Żubron-2048,tel.kom.

501-504-723.
PrasaSipmaZ-279/1,Warfama,

owijarkabel,tel.kom.883-760-108.
TurdoC-330,C-360,MF-255,tel.kom.

501-630-255.
TurdoMTZ,Ursus-5314,4514,

Zetor-8540,7540,7211,tel.kom.
883-760-108.
RenaultCeres-85,beczka

asenizacyjna3000l,4000l,6000l,
OrkanII,przyczepa6t,przyczepa
sztywna7m,talerzówka,tel.kom.
883-760-108.
SprzedamciągnikrolniczyT-25,1985

rok,Iwłaściciel,standobry,tel.kom.
661-610-145.
ŁadowarkaWeideman916,łamana

wpołowie,1996rok,tel.kom.
692-601-689.

RozrzutnikFortschrittHTSTO-88,

sprowadzonyzNiemiec,tel.kom.
692-601-689.
ŁadowaczczołowyTurdoMF,

4-cylindrowego,tel.kom.608-420-169.
ŁadowaczTurdociągnikaFendt-308,

309,tel.kom.608-420-169.
TurdoMF-255lub3512,tel.kom.

692-601-689.

Transportmaszynrolniczych,

budowlanych,materiałówsypkich,tanio,
tel.kom.665-734-042.

C-330,rozrzutnik,tel.kom.

514-539-036.

SprzedamciągnikURSUS3512,moc

47KM,rok1995,kabina,stanidealny,tel.
kom.603-351-065.

Śrutownik„Bąk”,tel.kom.723-423-101.


C-330M,tel.kom.692-387-028.


Koszeniekukurydzy,sieczkarnia

ClaasJaguar860+kemper
zodwozem,Matraf,tel.kom.
691‑202‑286.

Zetor-5340zturem,2002rok,tel.kom.

501-850-017.

C-330,9.500zł,tel.kom.692-387-028.

URSUS1604wdobrymstanie,może

byćwkompleciezrozrzutnikiemT088(pokapitalnymremoncie)-likwidacja,
tel.kom.600-068-542.

C-330,1990rok,tel.kom.

506-360-053.

inne

SprzedamsieczkarnięFortschritt

dokukurydzyicyklop,tel.kom.
696-356-496.

SadzonkitruskawekHanoye,tel.kom.

604-260-576.

sprzedaż

Sprzedamskrzynkijedynki,wdobrym

stanie,tel.kom.788-814-240,po18.00.

Szczeniętaboksera,tel.kom.

692‑052‑164.

PrasyrolująceZmienno-komorowe

ClaasVariant-280,2005rok,Vicon
RV-1601,2001rok,JohnDeere-545,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
692-601-689.

Sprzedamsiewnikzbożowyikombajn

zbożowy,tel.kom.501-220-878.

PrasyrolującewalcoweClaas

Roland-250RC,WelgerRP-220,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
692-601-689.

PasydoZ-281Fortschritt,tel.kom.

695-197-672.

SprzedamBizonZ056super,1988

rok,tel.kom.607-109-602.
SprzedamprasękostkującąSipma,

małoużywana,1998rok,tel.kom.
691-524-901.
AgregatGruber,trząsałka

kopytko,przyczepa3,5t,tel.kom.
693‑552‑221.
Siewnikzbożowy3m,zachodni,

rozrzutnikobornika,pług4-skibowy,
obrotowy,beczkaasenizacyjna
6.000l,śrutownikbijakowy,tel.kom.
509-293-050.
SprzedamturdoC-360isiewnik

Poznaniak,tel.kom.503-599-227.
C-360,poremoncie,tel.kom.

600-065-411.
SprzedamkultywatordoC-360,

śrutownikBąk,tel.kom.607-996-170.
Agregatyuprawowezachodniebierne,

czynneigłębosz,tel.kom.601-272-521.
PługKvernelandzagonowyiobrotowy,

tanio,tel.kom.601-272-521.

Białkowanieobór,tel.kom.

503-499-480.

Ursus-2812,1993rok,tel.kom.

721-428-964.

WycinakdokiszonekFellaSD
160,winda,podwójnynóż,tel.kom.
693-025-952.

Sprzedamopony700/12zdentką,

10%zużycia,sztuk4,tel.kom.
508‑160‑198.

Cięciekukurydzysieczkarniamiz

odwozemmasylubbez,Amix,tel.kom.
604-463-486.

Pszenżyto,pszenica,facelia.Zboże

branezodnowyzeStrzelc,tel.kom.
519-122-521.

Fendt-8241998rok,240KM,

sprowadzonyzNiemiec,tel.kom.
692-601-689.

MTZPronar-82SA,beczkowóz4000l,

9.500zł,prasaZ-224/1,11.000zł,pług
2-skibowy,600zł,kombajnzbożowy
BizonZO-56,1985rok,22.000zł,
prasaZ-279/1,22.000zł,tel.kom.
604-213-682.

CięciekukurydzysieczkarniąClaas

Jaguar840zodwozemiubijaniem,tel.
kom.692-370-686.

Zbiórkukurydzynakiszonkę,

sieczkarniązodwozem,tel.kom.
668-327-331.

Sprzedambeczkędognojowicy

FortschrittHTS,10000l,tel.kom.
509-435-260.

SprzedamciągnikUrsus-4512,1993

rok,tel.kom.691-989-118.

Chwytakdobel,tel.kom.508-985-884.


Transportciągników,przyczep,maszyn

iurządzeńrolniczych,budowlanych,
usługikoparko-ładowarką,tel.kom.
609-135-502.

SprzedamsiewnikPoznaniak,

tel.(46)838-14-36.

UrsusC-360-3P,1988rok,woryginale,

tel.kom.664-172-275.

ŁadowaczTurdoMF-255lub3512,tel.

kom.608-420-169.

Glebogryzarka,tel.kom.667-133-737.
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Sprzedamkopaczkęelewacyjną,

siewnik21rurek,tel.kom.791-306-131.

Sprzedamkultywator„13-stkę”,tel.

kom.608-691-072.
SprzedamciągnikC-360,silnikpo

kapitalnym,tel.kom.692-650-279.
KombajnziemniaczanyBolkoZ643,

tel.kom.695-066-195.
SprzedamkombajnBolko,Iwłaściciel,

stanbdb,tel.kom.726-148-969.
PługOverum5-skibowy,tel.kom.

512-522-648.
Agregatuprawowo-siewny,3m,tel.

kom.512-522-648.
Silosyzbożowe35ton,tel.kom.

512-522-648.
SiewnikPoznaniak,standobry,gotowy

dosiewu,Pronar82a,2001rok,stanjak
nowy2000mtg,zgrabiarka7,tel.kom.
502-676-206.
UrsusC-330,tel.(42)719-55-64,tel.

kom.723-629-856.
Kopaczkaciągnikowa,

tel.(42)719-63-03.
Sprzedamżmijkęidmuchawę,

tel.(46)830-31-40,tel.kom.
698-536-331.
Kosiarko-rozdrabniaczgałęzi

sadowniczych,tel.kom.512-586-517.
CzęściużywanedoC-328,C-330,

C-360,C-4011,T-25,T-25Władimirec-
skrzynie,silniki,tylnemosty,podnośniki,
felgi,zwolnice,tel.kom.880-353-819.
C-360,1987rok,tel.kom.

880-353-819.
T-25A,1986rok,tel.kom.880-353-819.

Zetor-85404x4,1997rok,tel.kom.

608-420-169.

Skrzynkiplastikowe,drewniane,tel.

kom.692-101-989.

Naprawairemontyciągników,tel.kom.

665-630-414.

zwierzęta

Oddamkotkiwdobreręce,tel.kom.

530-446-606.

Opona13,6x28,waga500kg,

tel.(42)719-59-36.

SprzedamkuryBantamki,Srebrytki,

brązowe,srebrneiszabo-białe,tel.kom.
607-302-816.

Schładzalnikmleka525litrów,tel.

kom.601-173-977.

Yorki,maltańczyki,chihuahua,westy,

tel.kom.662-093-975.

Sprzedamobornik,tel.kom.

723-155-937.

Beagle,suczka,tel.kom.662-093-975.

Oddamwdobreręceszczeniętapo

małejsuce,tel.kom.504-180-468.

Zbiorniknamleko,około600l,tel.

kom.504-109-133.

Szczeniętakaukaz,8-tygodniowe,tel.

kom.665-436-993.

Kwotamleczna,Łowicz,tel.kom.

504-109-133.

Shih-tzu,szczenięta,tel.kom.783-827
163,726-486-633.

Sprzedamobornik,tel.kom.

504-109-133.

Sprzedamkucykaszetlanckiego-

klacz,tel.kom.608-649-174.

Skrzynkidojabłekjedynki,palety

100x120,tel.kom.691-707-937.
Wałkorbowy,kompletny,UrsusC-360,

tel.kom.724-853-835.
Zbiorniknamleko300l,kwota

mleczna29.600,tel.kom.668-220-180.
Obornikgęsi,tel.kom.512-476-760.

Obornikkrowi,gm.NowaSucha,tel.

kom.504-653-365.
KombajnAnna,1989rok,tel.kom.

603-945-944.
OponaBarum14.9/28,tel.kom.

506-108-393.
SprzedamsilnikioponydoBizona,tel.

kom.663-612-718.
SprzedamobciążnikidoT-25,tel.kom.

668-831-059.
Skrzynkinaowoce,palety,wagi,

dwukółka,tel.kom.665-464-794.

Pieskibernardyny,tel.kom.

790-534-871.
Sprzedamkurynioski,bażanty,

papugi,zpowodulikwidacjihodowli,tel.
kom.608-815-516.
Sprzedamszczeniętarasybernardyn,

tel.kom.606-398-385.
Sprzedam10-miesięcznąsukę

owczarkaniemieckiego,tel.kom.
784-790-893.
Sprzedambażantysrebrne,tel.kom.

603-993-016.
Bernardyn,suczki,tel.kom.

504-010-956.
Pekińczykiszczeniaki,tel.kom.604
156-020,510-700-439.
Paręuszakówsiwychsprzedam,tel.

kom.664-736-987.
Owczarekniemiecki,tel.kom.

516-858-862.

rolnicze‑usługi

Sprzedamklaczzeźrebakiem,tel.

kom.664-492-202.

Naprawasiłownikówhydraulicznych,

maszynrolniczych,ślusarstwo,
tokarstwo,naprawaturów,ładowaczy
ciągnikowych,tel.kom.667-133-729.

Rottweileryszczenięta,tel.kom.

607-998-507.

Odwózkukurydzyodsieczkarni

dwomarozrzutnikamiFortschrittz
rotorami,tel.kom.693-830-160.

Oddampsywdobreręce,bynie

zaznałygłodu(zdrowe,szczepione),
tel.(46)830-99-86po17:00.
Sprzedamkozła,tel.(46)838-15-04.

Sprzedammałejamniczki,tel.kom.

604-285-326.

Chlewnie,obory,pomieszczenia

gospodarcze,maszyny-mycie
Karcherem,gorącawoda,tel.kom.
501-067-682,693-538-433.

Sprzedamjorkipieski,tel.kom.

603-108-587.
Rybydostawu:karp,karaś,lin,jaś,

amur,tołpyga,tel.kom.506-671-456.

REKLAMA

Sprzedamszczeniakisznaucer

miniaturka,shih-tzu,beagleilatlerki
-dorosłe,tel.kom.604-156-020,
510-700-439.
Kociętaperskiesprzedam,tel.kom.

602-640-627.
Owczarekniemiecki1-roczny

zrodowodem,tel.kom.604-636-674.
Jorkiszczenięta,tel.kom.668-156-494.

Owczarekniemiecki,tel.kom.

694-203-857.
Kozamleczna,tel.kom.694-203-857.

Bernardyny,szczenięta,tel.kom.

697-369-886.

inne
CIĄGNIKI ROLNICZE UŻYWANE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
OSPRZĘT
Firma AGROL, ul. Kościelna 26
95-001 Biała k. Zgierza

tel. 501 363 951
www.traktory.biz
154157

Salonfryzjerskidlapsów;hoteldla

zwierząt;ul.Starościńska5b,Łowicz,
tel.(46)837-52-48.
Oddampieski,kotki,tel.kom.

609-569-314.
SalonStrzyżeniaiPielęgnacjiPsów,

tel.693-691-963.Hoteldlazwierząt
„Pupilek”,tel.607-888-008,przy
PrzychodniWeterynaryjnejTomvet,
Łowicz,ul.Chełmońskiego31,www.
tomvet.lowicz.pl,tel.(46)837-35-24.
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pogotowia

Informacja PKP(ogólnokrajowa)
22/19436
Informacja PKS (całodobowa)
46/837-38-13
Informacja o krajowych numerach
tp 118-913
Informacja o międzynarodowych
numerach tp118-912
Rozmowy międzynarodowe tp–
zamawianie9051
Naprawa telefonów – błękitna linia tp
9393
Biuro zleceńtp9497
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
KryzysowegoŁódzkiegoUrzędu
WojewódzkiegowŁodzi9287

Policyjny telefon zaufania837-80-00
Telefon informacyjno-problemowy:
Poradnia Leczenia Uzależnień 837-37-07
Poradnia Zdrowia Psychicznego46837-33-07
Pogotowie energetyki cieplnej 
46-837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
46-837-35-32
Pogotowie energet.46-837-36-05
Zakład pogrzebowy:46-837-53-85,
46-837-07-10,46-837-20-22,46-83726-74.
Gaz butlowy:46-837-84-40,46837-16-16,46-837-66-08,46-837-41-02,
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 ŁSM46-83765-58
Lecznice dla zwierząt: ul.Starościńska
5,tel.46-837-52-48ul.Chełmońskiego
31,tel.46-837-35-24ul.Krakowska28,
tel.46-830-22-86Łyszkowice,tel.46838-87-19Bielawy,tel.46-839-20-95

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;
600-508-308

PUP:46-837-04-20;46-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej:46-830-91-06,
46-830-91-11
Urząd Miejski:Sekretariat46-830-91-51
Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator606-605-494,692-888-144,
46830-91-45
Urząd Skarbowy:centrala46837-4358,46-837-32-38,sekretariat46-837-80-28
ZUS46-830-17-12
Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie„Pasiaczek”Łowicz,ul.św.Floriana
7,tel.46-837-66-92,czynnycodziennie
(opróczsobót)
wgodz.16.00–20.00.
Gminna Grupa Abstynencka
wBielawach–spotkaniawczwartki
wgodz.10.00-11.00.Poinformacjemożna
dzwonićwczwartekdoUGwBielawach
wgodz.8.00-10.00.
Punkt pomocy dla ofiar przemocy
w rodzinie(siedziba,Stowarzyszenie
„Nadzieja”ul.Podrzeczna3a,tel.46-83003-63,czynny:wgodz.16.00-19.00.
Punkt konsultacyjny przy Grupie
Wsparcia„Przeminęłozwiatrem”
(problemprzemocy)wDomaniewicach,
czynny:pt.16.00-18.00,
tel.46-838-33-11.
Samopomocowa Grupa Abstynencka
„Niemamocnych”wZdunach(siedziba
GOK)–czw.godz.18.00.
Ogólnopolsa poradnia telefonicznadlaosóbdorosłychwkryzysie
emocjonalnym,czynnaodpon.dopt.
wgodz.14.00-22.00podbezpłatnymnumeremtelefonu116123;
www.116123.edu.pl

apteki
Łowicz – apteka całodobowa:
ul. Stanisławskiego,tel.46-830-22-02
Bielawy,ul.Warszawska1,839-22-02
Bielawy,ul.Garbarska10,tel.839-22-76
Chąśno 64,tel.838-18-25
Domaniewice,ul.Główna9,838-33-85
Kiernozia,ul.RynekKopernika12,
tel.24-277-91-58
Kiernozia,ul.Kościuszki6,tel.24-27797-64
Kocierzew Południowy101,839-42-42
Łyszkowice,ul.Kościelna3,tel.838-8786;ul.Szkolna3a,tel.830-39-01
Nieborów 209,tel.838-56-25
Nieborów,ul.Przemysłowa,839-68-89
Sobota,ul.PlacZawiszyCzarnego20,
tel.838-22-81
Zduny 1a,tel.838-74-68
Zduny 34,tel.838-75-35

dyżury przychodni
Nocna i Świąteczna Pomoc
Lekarska ul.Ułańska28,tel.
46-837-56-24,–czynna:wdnirobocze
wgodz.18.00-8.00,soboty,niedziele
iświętaod8.00(przez24h).
Poradnia Leczenia Uzależnień,
ul.Kaliska6,tel.837-37-07

Pływalnia miejska
Pływalniamiejskabędzieczynna7dni

wtygodniuwgodz.od12.00do20.00.

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,
20.00
Kościół Sióstr Bernardynek:8.00,
10.00;
Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy: 8.00,10.00,12.30,17.00;
Kościół św. Leonarda:11.30.
Kaplica seminaryjna:10.00;

kino
Fenix
ul.Podrzeczna20,tel.046/837-40-01
Czwartek, 8 września:
KINONIECZYNNE
Piątek, 9 września:
KINONIECZYNNE
Sobota, 10 września:
KINONIECZYNNE
Niedziela, 11 września:
KINONIECZYNNE
Poniedziałek, 12 września:
KINONIECZYNNE
Wtorek, 13 września:
KINONIECZYNNE
Środa, 14 września:
KINONIECZYNNE

wystawy
Muzeum

ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie czynne
wdnipowszedniewgodz.9.00-17.00,
wniedzieleiświętawgodz.12.00-17.00.
Zwiedzaniemożliwewyłączniewobecnościwłaścicielawgrupachminimum
pięćosób.
„Chopiniana – Chopin w dokumentach Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy”–wystawainternetowa,
zokazji200.rocznicyurodzinFryderyka
Chopina.JejautoremjestMarekWojtylak.
Wystawęmożnaobejrzećnastroniewww.
warszawa.ap.gov.pl/chopiniana.html
WystawapracTeresy Szałowskiej
wDomkuOgrodnikanaterenie
MuzeumwNieborowie.Nawystawie
możnaobejrzećmalowaneprzez
artystkęnaczyniaporcelanowe
ifajansoweorazakwarelepochodzące
wwiększościzezbiorówznajomych.
Wystawaczynnadokońcawrześnia
wsobotyiniedziele,awtygodniu
udostępnianianażyczenie.

koncerty

ska-Nowak-MuzeumEtnograficzneim.
M.Znamierowskiej-Prüfferowej
wToruniu.

Sobota 24 września: 
godz.19.30–koncertświatowejsławy
kompozytoraidyrygentaKrzysztofa
Pendereckiego.MuzykaKrzysztofaPendereckiegoiAntoninaDworzakazostanie
wykonanaprzezOrkiestręSinfonietta
CracoviapoddyrygenturąKrzysztofa
Penedereckiego.Wprogramieusłyszymy
dwautworytegokompozytora:Chaconna
inmemoriaGiovanniPaoloIIorazConcertoperviolaedorchestra,atakżeutwór
DworzakaSerenadeforStringsop.22.
KatedrawŁowiczu,StaryRynek.Wstępna
koncertjestbezpłatny.

Niedziela, 18 września: 
odgodz.14.00BurmistrzmiastaŁowicz
zapraszanaFestiwal Dobrej Żywności
- Księżackie Jadło,któryodbędziesię
naNowymRynkuwŁowiczu.Gościem
specjalnymbędzieRobertMakłowicz.
Organizatorzyzapewniająwieleatrakcji
muzyczno-rozrywkowych.Podczasimprezyprowadzonebędąwarsztatyludowe.
Więcejoprogramieczytajnastronie1.

Niedziela, 2 października: 
godz.14.00-koncertzcykluimprez
narodowych„PieśniBułataOkudżawy
inietylko”.WystąpizespółS-ARTzWrocławiawskładzie:AleksjiSusłów-wokal,
akordeon,WiktorKuzniecow-skrzypce,
gitara,AgnieszkaKilian-fortepian,Piotr
Wróblewski-akordeon,perkusja.Koncert
odbędziesięwsalikoncertowejUrzędy
GminywSannikachprzyul.Wólczyńskiej
72.Cenabiletów10złi3złdlamłodzieży
szkolnej.

inne
Wkażdywtorekiczwartekwrześnia
2011r.odgodz.16.00.odbywaćsię
będąprzesłuchania do DZIECIĘCEGO
ZESPOŁU LUDOWEGO „KODERKI”
wŁowickimOśrodkuKulturynaul.
Podrzecznej20.Szczegółoweinformacje
podnrtel.:(0-46)837-05-83i660-809-372.
Sobota, 17 września:
godz.15.00-Łowicki
OśrodekKultury,
UrządMiejskiw
ŁowiczuiParafia
ŚwiętegoDuchazapraszająnałowickie
BłonianaRodzinne
DniŁowiczapod
nazwą„Rodzina na
plus”.Wmuszlikoncertowejpojawiąsię
grupywsparciadlaludziuzależnionych,
świadectwaosóbświeckichzakonnych,
pomocrodzinie.Nażywozaprezentująsię
zespołygrającereggae,hip-hopimuzykę
gospel.Więcejczytajnastr.4.
godz.16.00–konferencja organizowana przez Urząd Miejski w Łowiczu,
któranawiązywaćbędziedokonkretnych
przykładówregionówosilnejtożsamości
iposiadającychwłasnąsztukęludową.
Paneledyskusyjneowzajemnymprzenikaniusięsztukiludowejisposobach
budowaniamodynaludowość.Wystąpią
MagdalenaBartosiewicz-Muzeumw
Łowicz,DamianKasprzyk-Uniwersytet
Łódzki,ZbigniewSkuza-MuzeumWsi
RadomskiejwRadomiu,JustynaSłom-

 INFORMATORGŁOWIEŃSKIISTRYKOWSKI
informacje
Informacja: PKS042-631-97-06
Naprawa telefonów96-96
Naprawa telefonów publicznych980
Policja 997alarmowy
Policja w Głownie42-719-20-20
Policja w Strykowie:42-719-80-07
Straż pożarna:998alarmowy
Pogotowie ratunkowe999alarmowy

telefony
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Głownie042-719-20-76
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Strykowie042-719-84-22
Urząd Miejski w Głownie:
42-719-11-51,42-719-11-29
Urząd Gminy Głowno42-719-12-91
Taxi osobowe w Głownie
42-719-10-14
Urząd Miasta-Gminy Stryków
042-719-80-02
KRUS042-719-95-15
Pogotowie ratunkowe999alarmowy
Policja 997alarmowy
Straż pożarna:998alarmowy

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

42-719-10-08w Strykowie:42-719-82-95;
 Zakład pogrzebowy w Głownie: 42710-71-90, 42-719-30-24 w Strykowie:
42-719-86-16
Pogotowie energetyczne wGłownie:
42-719-10-60wStrykowie:42-719-80-10
Lecznica dla zwierząt:Głownoul.
Łowicka62:42-719-14-40,Głownoul.
Sowińskiego3:887-894-942
Strykówul.:42-719-80-24
Pogotowie wodociągowew Głownie
tel.42-719-16-39

dyżury przychodni
 Przychodnia Rejonowa w Głownie,

ul.Kopernika19,tel.42-719-10-92,710-71-26
–poradniaogólna:pn.-pt.8.00-18.00
–dladzieci:pn.-czw.8.00-18.00,pt.8.00-15.30
–rehabilitacyjna:pn.–pt.8.00-15.006.00
–naczyńobwodowych:pn.13.00-14.00
–chirurgiczna:pn.-pt.10.00-15.00
–zdrowiapsychicznego:pn.14-20;wt.7.4514.45; śr. 10-18, czw. 8-15; pt. 13.15-20.
–poradniaK:pn.8.00-12.00i14.00-16.00;
wt. 8.00-12.00; śr. 8.00-12.00 i 13.00-
15.00;czw.12.00-16.00;pt.13.00-1h:
–reumatolog:czw.8.00-14.00
–dermatolog.: wtorek. 8-12; środa 13-15;
czwartekwgodzinach8-12.00
–urolog:śr.11.00-13.00
–pulmonolog:pn.,śr.,pt.8.00-15.00
–laryngolog:pon.8-14;śr.8-12;czw.13-18.00
–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.8.0015.35;czw.,pt.8.00-15.35
–diabetolog:wt.,czw.11.00-13.00

–ortodonta:pn.11.00-18.25;wt.,śr.11.0018.00
Przychodnie w Strykowie:
ul.Kościuszki27:tel.42-719-80-34
ul.Targowa16: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:
7.00,9.00,11.00,18.00
Parafia Św. Marcina w Strykowie:
8:00,11:00,18:00

apteki
Dyżury nocne aptek w Głownie:
czw. 15.09. Pl.Wolności4/5
tel.42-710-89-60
pt. 16.09. ul.Kopernika19
tel.42-719-20-12
sob. 17.09 ul.Kopernika19
tel.42-719-20-12
ndz. 18.09 ul.Kopernika19
tel.42-719-20-12
pn. 19.09.ul.Kopernika19
tel.42-719-20-12
wt. 20.09. ul.Kopernika19
tel.42-719-20-12
śr. 21.09. ul.Swoboda17/19
tel.42-719-44-66
Aptekipełniądyżurywgodz.od19.00do
8.00dnianastępnego;sobotyiniedziele:
wgodz.8-8.00dnianastępnego.

Sobota, 24 września: 
godz.9.15–sympozjum w nowo
oddanej sali audiowizualnej w budynku
dziekanii,poświęconepodsumowaniu
remontuzespołudawnejkolegiaty.
Wykładywygłosząm.in.:ks.drStanisław
Poniatowski,prof.WiesławJanWysocki,
drBeataSkrzydlewska,drAndrzejFrejlich.
Wykładofinansowaniuremontówzabytkówsakralnychwygłosiks.BogumiłKarp.
Zakończeniesympozjumprzewidzianona
godz.15.30.Wstępwolny.
Niedziela, 25 września:
naterenieStadninyKoniwWalewicach
wgminieBielawyodbędziesięPowiatowy Festyn Myśliwski podczas,którego
możnabędzieobejrzećwystawętrofeów
łowieckich,pokaztresurypsów,posłuchaćkoncertumuzykimyśliwskiejoraz
zjeśćpieczonegodzika.Wstępwolny.

Boiska i hale
sportowe
Chcącskorzystaćzobiektówsportowych
należysiękontaktowaćz:
Orlik przy ul. Grunwaldzkiej
–SławomirKarmelitanrtel.660-468-293
Orlik przy ul. Bolimowskiej
–MarianDymeknrtel.664703139
Orlik w Popowie–46895-15-36
(po15,wcześniejkorzystaszkoła)
Boisko przy SP nr 1–nr.tel.
720-006-996(czynnewgodz.10.00-15.00)
SP nr 4–468373694
LO im. Chełmońskiego–46837-42-00
SP Bąków Górny–46838-79-66
SP Bednary-Wieś –468386576
SP Kocierzew Południowy
–46838-48-26(tylkoosobyznajbliższego
terenu,wcześniejnależynapisaćpodanie)
SP Stachlew–46838-67-29
(tylkodlamieszkańcówgminyŁyszkowice)
SP Mysłaków–46838-59-25(należy
siębezpośredniozgłosićdodyrektora
szkoły)
SP Nieborów–46838-56-94
Gimnazjum w Bolimowie–838-03-99
Gimnazjum w Łaguszewie–83843-93
ZSP Błędów–46838-14-76(8-14)
Kompleks sportowy w Bolimowie
czynnyod8ranodozmroku

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
urodziły się:
CÓRECZKI
 państwuRodeckimzŁowicza
 państwuPanuszewskimzWygody
 państwuPiorunomzŁowicza
 państwuTręboszkomzBełchowa
SYNKOWIE:
 państwuDmochzChąśna
 państwuDrożdzewskimzKlewkowa
 państwuGraszkomzŁowicza
 państwuGajdomzŁowicza
 państwuDerachzRogóźna
 państwuZielakomzOsieka
 państwuKakaozNieborowa

ślubowali sobie:

 Monika KurekiMarcin Jędrusiński
obojezŁowicza
 Iwona WróbelzOstrowcaiŁukasz
JaworskizRawyMazowieckiej
 Agnieszka TraczzGągolinaPołudniowegoiJarosław Grochocki z
Urbańszczyzny
 Edyta RokickaiSebastian Zimny
obojezŁowicza
 Sylwia SzafranieczŁowiczaiMichał
StrugińskizCzatolina
 Małgorzata UfaiŁukasz Wojenka
obojezŁowicza
 Małgorzata DylikzŁowiczaiKrzysztof
RedlewskizBorek
 Katarzyna WarzywodaiArtur Zduniak
obojezŁowicza
 Karolina MichalakzGłownaiDamian
ŚwiątkowskizeSkaratekPodlas

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄDPRACYWŁOWICZU
(stanna12.09.2011r.)

 pracownikserwisuopon
 kierownikdziałumarketinguisprzedaży
 projektant/konstruktor
 sprzątaczka
 strażnik-pracownikochrony
 operatorwalca
 zbrojarz
 operatormaszyndoprodukcjiopakowańz
papieruitektury
 szwaczka
 diagnosta
 grafikkomputerowy-nauczyciel
 brukarz
 sprzedawca
 sprzedawca-kasjer
 pakowacz
 robotnikpomocniczywprzemyśle
przetwórczym
PUPnieudzielażadnychinformacjitelefonicznie.
Zainteresowaniproszenisąokontaktosobisty
zpośrednikamipracywpokojunr22b

SKARB ROLNIKA
Dyżury aptek w Strykowie:
ndz. 11.09 –ul.Kolejowa33,tel.42719--81-48.Aptekipełniądyżurwgodz.
9.00-14.00
Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel.42-719-65-25,czynnawgodz:pn.-pt.
8.30-16.00;

wystawy
Wystawa „Głowno w latach
1918-1939”–przedstawiaarchiwalne
zdjęciaidokumentywydarzeńkulturalnychorazzabytkówgłowieńskich
orazdziałaczyspołecznych.Muzeum
RegionalnewGłownie.Zwiedzanie
pouzgodnieniutelefonicznym600226-245

inne

NOTOWANIAZTARGOWISKA
WŁOWICZUzdnia09.09.2011r.

ROLNIK SPRZEDAJE

buraczekczerwony kg
cebula
kg

0,80-1,30
1,00-1,20

czosnek

szt.

0,50-1,00

Żywiec wieprzowy:

jabłka

kg

0,70-2,50

 Kiernozia:4,70zł/kg+VAT

jajafermowe

15szt.

5,50-7,00

 Mastki:4,70zł/kg+VAT

jajawiejskie

15szt.

5,50-8,00

kapustabiała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,00-1,50

pieczarki

kg

4,00-7,00

pietruszka

kg

2,50-3,00

 Domaniewice:4,80zł/kg+VAT

por

szt.

1,00-2,00

seler

kg

1,50-3,00

 Chąśno:5,10zł/kg+VAT(KLASAE);
4,70zł/kg+VAT(KLASAI);

natkapietruszki
ziemniaki
miód

pęczek 0,50-1,50
kg

0,70-1,00

0,9litra25,00-39,00

kalafior

szt.

1,50-2,50

(cenyzdnia13.09.2011r.)

 Różyce:4,80zł/kg+VAT
 Wicie:4,80zł/kg+VAT
 SkowrodaPłd.:4,70zł/kg+VAT

 Karnków:4,70zł/kg+VAT
Żywiec wołowy:
 Mastki:
krowy5,20zł/kg+VAT;
byki8,00zł/kg+VAT;
jałówki5,30zł/+VAT;

brokuł

szt.

1,50-3,00

Piątek, 16 września: 
godz.14.00–nacmentarzumariawickim
wStrykowieodbędziesięuroczystość
upamiętniająca72.rocznicę napaści
ZSRR na Polskę.Ceremoniarozpocznie
sięodmodlitwyksiężyparafiirzymskokatolickiejimariawickiejorazodśpiewania
hymnupaństwowego.Będąteżokolicznościoweprzemówienia.

paprykaczerwona

kg

3,00-5,00

paprykażółta

kg

3,00-5,00

kapustapekińska

kg

2,50-4,00

kapustawłoska

szt.

2,50-3,00

pomidory

kg

1,00-2,50

 Różyce:krowy5,20zł/kg+VAT;
byki6,80zł/kg+VAT;jałówki5,70zł
kg+VAT;

sałata

szt.

0,80-1,50

 Chąśno:krowy:5,30zł/kg+VAT

ogórek

kg

0,50-1,50

Niedziela, 18 września:
Proboszczparafiiśw.Barbaryks.Andrzej
Kapaonzachęcadoudziałuwnaukach
misyjnychzarównodzieci,młodzieżjak
idorosłych.Misjeświęteprowadzone
będąwparafiiśw.BarbarywGłownie
itrwaćbędądo25września.

brzoskwinia

kg

2.50-,3.00

maliny

szt.

5,00-6,00

fasolka

kg

3,00-3,50

śliwki

kg

2,00-4,00

 Domaniewice:
krowy5,20zł/kg+VAT;byki6,80zł/
kg+VAT;jałówki5,70zł/kg+VAT;
 Kiernozia:krowy5,00-6,00złkg+VAT;
byki7,00zł/kg+VAT;
jałówki5.50zł/kg+VAT;

 SkowrodaPłd.:
krowy5,30zł/kg+VAT;byki7,20zł/kg
+VAT;jałówki5,70zł/kg+VAT;
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Aktualności
Gmina Głowno | Rolniczy samorząd ma niewiele do powiedzenia

Izba Rolnicza powinna walczyć
o większe kompetencje
– Rady Powiatowe Izby Rolniczej po wyborach
do struktur wojewódzkich powinno się rozegnać
do domu, bo to strata czasu – nie ma złudzeń
Krzysztof Kucharczyk, delegat gminy Głowno do
takiej rady w powiecie zgierskim.
patologii Krzysztof Kucharczyk. Wiele zarzutów miał też
pod adresem samej izby. Jego
zdaniem to niedobrze, że Zarząd Krajowy IR niemal od początków jej funkcjonowania ma
podobny skład osobowy, bo
zasiedziałym działaczom brakuje dynamiki i świeżego spojrzenia na rolnicze problemy.
Z głosem doradczym, o jaki
niekiedy proszona jest Izba,
nikt praktycznie się nie liczy.
Tak jak jest „na górze”, tak
i „na dole”, czyli w strukturach
powiatowych i wojewódzkich.
Choć Krzysztof Kucharczyk zastrzega, że osobiście nie ma nic
przeciwko Jerzemu Kuzańskiemu, to uważa, że równoczesne
piastowanie przez niego dwóch
funkcji – przewodniczącego
Rady Powiatowej w Zgierzu
oraz dyrektora Biura Centralnego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, trochę się ze
sobą kłóci.
Entuzjastą działalności IR
nie jest też wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak, który uważa, że rolniczy samorząd powinien lepiej działać w interesie
wszystkich rolników i z pożytkiem dla nich wykorzystywać
te 2% podatku rolnego, z jakich jest utrzymywany, czyli

Głowno | Stołówka społeczna

Zupa od października
Wiele wskazuje na to,
że od października
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, prowadzące
stołówkę społeczną
przy parafii św. Jakuba
w głównie, wznowi
wydawanie w niej darmowej
gorącej zupy.
Przypomnijmy, że już na początku tego roku, z uwagi na
bardzo trudną sytuację finansową, ciągły brak wystarczających
środków i ograniczone możliwości potencjalnych sponsorów,
władze stowarzyszenia podjęły decyzję o tym, że darmowa
gorąca strawą będzie wspierać najuboższych mieszkańców
Głowna tylko w sezonie jesienno – zimowym, od października do kwietnia. Na całoroczną
działalność tego typu nie starcza bowiem pieniędzy. Ponadto
w miesiącach letnich podopiecz-

nym stołówki łatwiej znaleźć dorywczą pracę. Przypomnijmy, że
stowarzyszenie rokrocznie pozyskuje na nią dotację z miejskiego
budżetu. W tym roku w ogłoszonym przez burmistrza konkursie
uzyskało na ten cel 22.800 zł.
Prezes SRK Mieczysław Dylik spotkał się już burmistrzem
Grzegorzem Janeczkiem i jak
poinformował Wieści, uzyskał zapewnienie burmistrza, że
ten oddeleguje od października dwie panie do gotowania w
stołówce. Czy zatem jest szansa na pozyskanie tych sił w ramach robót publicznych? Takiej
pewności dziś nie ma, ale burmistrz zapewnił w rozmowie z
Wieściami, że skoro potrzeba
zapewnienia takiej pomocy stołówce jest, to po prostu trzeba
będzie tę pomoc zorganizować.
Przypomnimy tylko, że z gorącej darmowej zupy i chleba korzystało w głowieńskiej stołówce społecznej zwykle około 100
osób dziennie. rpm

BOGDAN
JAROTA
radny Rady Powiatu
Zgierskiego

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

O braku realnego wpływu
samorządu rolniczego na sprawy polskiej wsi, o zbyt małych
kompetencjach delegatów i zbyt
szerokim rozumieniu zawodu rolnika Krzysztof Kucharczyk mówił w gorzkim tonie
na sesji Rady Gminy Głowno
31 sierpnia w Bronisławowie.
Nawet jeżeli przez delegata
z Karnkowa przemawiała gorycz po niedawnej porażce
w wyborach na przewodniczącego Rady Powiatowej, które
przegrał zaledwie jednym głosem z dotychczasowym przewodniczącym Jerzym Kuzańskim, i tak jego słowa brzmiały
mocno. Krzysztofowi Kucharczykowi, który w rolniczym samorządzie działa od wielu lat,
nie podoba się w nim wiele zjawisk. Przede wszystkim niemoc
i brak determinacji przedstawicieli na szczeblu krajowym
do walki o większe znaczenie
i szerszy wpływ na politykę
państwa w zakresie rolnictwa.
– Izba powinna wypracować definicję zawodu rolnika.
Byłoby ich wtedy 300 tys. i to
oni powinni otrzymywać dopłaty bezpośrednie. Teraz dużo
ludzi udaje rolników, a dopłaty
traktowane są jako pomoc społeczna – kreślił mroczny obraz

Delegaci dwaj. Mówią o sobie, że są jak „zły policjant” (Krzysztof Kucharczyk – po prawo) i „dobry policjant”
(Dariusz Kierus – po lewo). Kiedy „dobry” mówi optymistycznie o pracy IR, „zły” już szykuje łyżkę dziegciu.

w skali kraju 16 milionów zł
rocznie.
Niejako „w obronie” zasadności funkcjonowania rolniczego samorządu wystąpił obecny
na gminnej sesji radny powiatowy, a w przeszłości również
delegat do IR, Bogdan Jarota.
W jego opinii głos doradczy
izby przy tworzeniu ustaw jest
ważny, a jej działalność powinna zmierzać do przejęcia roli
podobnej do tej, jaką pełnią
związki zawodowe. Radny wie-

rzy, że wcześniej czy później
dojdzie do przejęcia przez Izby
Rolnicze doradztwa rolniczego.
Szansa na dotację do
wapna
Choć wydawać by się mogło, że radykalne wystąpienie
Krzysztofa Kucharczyka zdominowało punkt przewidziany
w porządku obrad na informację
o działalności Izby Rolniczej,
nie sposób pominąć tego, co
miał do powiedzenia drugi de-

legat z gminy Głowno, Dariusz
Kierus. Jemu też nie wszystko
się podoba, zwłaszcza sposób
przeprowadzenia niedawnych
wyborów, ale na sesji przemawiał w spokojniejszym tonie,
koncentrując się na bieżących
działaniach rolniczego samorządu. Poinformował radnych,
że Izba Rolnicza Województwa
Łódzkiego wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o dokonanie ekspertyzy, która pozwoli
stwierdzić, czy na gruntach rol-

– Można powiedzieć,
że to wszystko jest
niepotrzebne, ale
wtedy rolnik zostanie
sam. Ból jest w tym, że
stworzono Izbę Rolniczą,
ale zapomniano dać jej
kompetencje
i teraz nikt tym nie jest
zainteresowany. To jej
przedstawiciele muszą
domagać się zwiększenia
kompetencji.
nych w województwie potrzebne jest wapnowanie. Jeżeli okaże się, że ziemia pod uprawy
jest zakwaszona, to Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej będzie miał
prawo uruchomić dofinansowanie wapnowania. Taki program
był realizowany na terenie woj.
łódzkiego w minionych latach,
a rolnicy są przekonani, że nadal jest potrzebny. Dotacja oznacza pokrycie przez WFOŚiGW
50% kosztów zakupu przez rolników wapna do wapnowania
gruntów pod uprawy.
ewr

Stryków | Letnia Szkoła Dziennikarstwa

Powiat zgierski | Młodzież o prezydencji

W dniach 25-31 sierpnia w
Kleszczowie zorganizowano
wakacyjne warsztaty
dziennikarskie dla dzieci
z całej Polski. Wsród nich
znalazło się 4 uczniów SP1
ze Strykowa.

Gimnazjalnych w Głownie,
który pod koniec ubiegłego
roku szkolnego został
laureatem konkursu „Łódzkie
płynie po kasę”, o czym
pisaliśmy obszernie na
naszych łamach, rozpoczyna
wspólnie ze Starostwem
Powiatowym
w Zgierzu realizację projektu
związanego z polską
prezydencją w Radzie Unii
Europejskiej.

Reprezentacja SP1 na
Będą debatować
warsztatach dziennikarskich Zespół Szkół Licealnow Starostwie

Oliwia Karpińska, Kacper
Olszewski, Aleksandra Sobczyńska i Maciej Płóciennikowski to najlepsi redaktorzy
gazetki szkolnej ”Gumisiowe
Kalosze”, która została uznana
przez dziennikarzy Polskapresse
jedną z dziewięciu najlepszych
spośród 600 biorących udział w
konkursie.
Zajęcia Letniej Szkoły Dziennikarstwa odbyły się w ośrodku
Soplark, gdzie najmłodsi dziennikarze wraz z opiekunką koła
redakcyjnego Ewą Olszewską
uczyli się pod okiem dziennikarzy Dziennika Łódzkiego. W

ramach warsztatów spotkali się
m.in. z prezesem Solparku, dyrektorem kopalni oraz samorządowcami. Młodzi dziennikarze
przeprowadzili także wywiad z
gościem warsztatów - piosenkarką Marylą Rodowicz. Dzieci
uczestniczyły również w dożynkach i zbierały materiał do tworzonej wspólnie gazetki, która
ukaże się 20 września jako dodatek do Dziennika Łódzkiego.
W wolnych chwilach uczniowie korzystali z atrakcji ośrodka Solpark, takich jak baseny,
boiska i hale sportowe. Ponadto jeździli na tor saneczkowy
na górze Kamieńsk oraz odwiedzili pobliską kopalnię i łódzką
Manufakturę. 31 sierpnia, ostatniego dnia warsztatów, dzieci
mogły przyjrzeć się pracy dziennikarzy Dziennika Łódzkiego
w jego redakcji oraz próbowały
złożyć tworzoną wspólnie w ramach warsztatów gazetkę. mw

Szkoła i starostwo będą organizatorem cyklu spotkań,
prezentacji, warsztatów mających pomóc młodzieży w znalezieniu odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane
z tematem prezydencji oraz
poszerzeniu wiedzy o Unii Europejskiej i funduszach europejskich.
Już w przyszły poniedziałek, 19 września, o godz. 11.

Powiatowym
w Zgierzu odbędzie się debata pod hasłem „Przewodnictwo
Polski w UE”. Chęć udziału
w debacie zgłosiła młodzież
z 10 szkół całego powiatu. Około 100 młodych ludzi sporządziło już długą listę pytań, na które
odpowiadać będą: europosłanka Joanna Skrzydlewska, posłowie – Agnieszka Hanajczyk,
Marek Matuszewski, Stanisław
Olas, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
i przewodniczący Rady Powiatu
Zgierskiego Józef Dziemdziela.
Młodzież w szczególności interesuje: kwestia nakładów finansowych, jakie poniesie Polska z tytułu prezydencji, czy jest
coś nowego, co wyróżnia ją na
tle dotychczasowych prezydencji, jak nasz kraj jest postrzegany przez europosłów z innych
państw i w jaki sposób oni sami
mogą skorzystać z szans, jakie
daje prezydencja.
ljs
G
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Panie uczyły się
jak prawidłowo

Kultura

dobrać bieliznę. str. 7

MOK Głowno | Czar Jesieni 2011

Zawsze radosnym być

Tremę dało się odczuć
– Sama często wyjeżdżam do
Ciechocinka i tam występuję w
ramach spotkań „Kuracjusze –
kuracjuszom”. Życie mnie nie
głaskało, ale śpiewanie i układanie tekstów to zawsze była moja
pasja. Dopiero teraz, po osiemdziesiątce, wykazałam się talentem i bałam się, że z tremy
tego skeczu nie przeżyję. No, ale
przeżyłam! – mówiła pani Basia
po występie.
– Wszyscy mieliśmy tremę. –
dodała Helena Lebioda ze Słonecznych Dębów. – Nie przygotowywaliśmy się długo, może
miesiąc, choć pierwszy raz go-

Słoneczne Dęby z Dmosina i znakomita Barbara Białecka w monologu „Kobiecy los”.

Debiutem na Czarze Jesieni
był też występ Słonecznego Kręgu z Głowna. Zespołem opiekuje się muzyk Mirosław Chaberski. Zdecydowaną większość
grupy tworzą panie, których jest
16. Nam udało się porozmawiać
z dwoma „rodzynkami” w tym
wesołym babińcu – „starszym
grupy” Janem Wieteską i „drugim po starszym” Andrzejem
Rosikiem.
– Dla nas emerytów jest to
inny sposób spędzenia wolnego
czasu. – mówił Jan Wieteska –
Spotykamy się dla przyjemności. Od czasu do czasu występujemy, choć w tym wieku nie
nastawiamy się na karierę. Do
tej pory wystąpiliśmy w kościele św. Jakuba i w kościele na Zabrzeźni, śpiewamy na naszych
zebraniach związkowych.
– Mieliśmy też jeden występ w Domu Pomocy Społecznej. – uzupełnił Andrzej Rosik
– Wszyscy jesteśmy amatorami,
z dużym bagażem doświadczeń
życiowych. Zaczęliśmy śpiewać
na emeryturze, bo dopiero teraz
mamy czas na przyjemności.

– Spotykamy się,
jest wesoło, zawsze
troszkę poplotkujemy,
wypijemy herbatki, no
i śpiewamy, śpiewamy,
śpiewamy
ścimy tutaj na występach. Jesteśmy samoukami i tak śpiewamy,
jak potrafimy. Spotykamy się
i czerpiemy z tego radość.

Wytańczyli i wyśpiewali miejsce I. Zespół folklorystyczny Ustronie ze Skierniewic z dynamiczną kierowniczką
Elżbietą Rusiecką-Kowalską.
G

Nie zawsze
ważne jest I miejsce
Zespół Śpiewaczy Czeremcha
z Głowna, działający pod kierunkiem Andrzeja Gawrońskiego, wystąpił na przeglądzie jako
pierwszy i choć tym razem nie
zdobył nagrody, to nie to było
najważniejsze. Bo najważniejsze, to spędzić przyjemnie czas
w gronie znajomych.
– Spotykamy się, jest wesoło,
zawsze troszkę poplotkujemy,
wypijemy herbatki, no i śpiewamy, śpiewamy, śpiewamy – opowiadała nam Danuta Krawczyk,

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Brójec. W tej kategorii przyznano również szereg wyróżnień,
premiowanych czekami na 100
zł. Otrzymały je: Brzezinianki,
strykowski Chór Seniora Echo,
KantylenazUniejowa,PodBrzozami
z Pabianic, kabaret Kram z Konstantynowa Łódzkiego, Złota Jesień z Koluszek, Złocisty
Promień z Radomska, kabaret
Rydz z Łasku, Relax z Białymina. W gronie wyróżnionych
przez jury zespołów znalazł się
także Słoneczny Krąg, powstały niedawno przy ZNP w Głownie. Również z sukcesem w postaci wyróżnienia zadebiutowały
na tegorocznym Czarze Jesieni Słoneczne Dęby z Dmosina.
Klubowi szefuje Elżbieta Górska-Werfel. Na plenerowej scenie w Głownie Słoneczne Dęby
zaśpiewały piosenkę „Życie”,
a solistka Barbara Białecka z Nagawek zaprezentowała zabawny utwór własnego autorstwa
pt. „Kobiecy los”, o perypetiach
wesołej wdówki, kuracjuszki
z Ciechocinka.

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Po raz pierwszy ta ciesząca się
ogromną popularnością impreza
odbywała się w pełni w plenerze. Dopisała pogoda i humory.
Tym razem w przeglądzie zorganizowanym pod patronatem
burmistrza Grzegorza Janeczka
wystąpiło ogółem blisko 500 artystów: solistów, członków duetów i zespołów. Śpiewali, wygłaszali monologi i skecze, grali
na instrumentach i tańczyli. Ich
prezentacje oceniało jury, złożone z muzyków: Aleksandry
Guni, Małgorzaty Królikowskiej
i Magdaleny Gotlib-Pęchry.
Przegląd rozpoczął się o godz.
11., a ostatni występ konkursowy Orkiestry Estradowej Miasta – Gminy Stryków zakończył
się ok. 18.00. Orkiestra zagrała
jako ostatnia i... “wygrała” sobie
miejsce I w kategorii zespołowej. Wspaniały puchar, dyplom
z czekiem na 300 zł oraz nagrodą dodatkową w postaci ufundowanej przez naszą redakcję
kroniki, z rąk burmistrza Grzegorza Janeczka odebrał dyrygent prof. Zbigniew Młynarski.
Pod jego batutą orkiestra zagrała dwa utwory „Jesienny liść’ i
„Jesienne róże”, zyskując aplauz
publiczności i uznanie jurorów.
W kategorii zespołowej miejsca pierwsze były jeszcze dwa,
a zajęli je: zespół Ustronie ze
Skierniewic oraz Nadwarcianki
z Konopnicy. Puchary i nagrody (czeki na 250 zł) za zajęcie
miejsca II powędrowały również do trzech zespołów: Naramic z Białej koło Wielunia,
Aleksandrowian oraz do Kapeli
Konopniczanie. Miejsca III zajęli: Zespół Śpiewaczy GOKiS
z Białej, Byszewianie z gminy Nowosolna i Bukowianki z

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

10 września w ogrodzie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Głownie przez cały dzień królowali
uczestniczy czwartej już edycji Artystycznych
Spotkań Seniorów „Czar Jesieni”

Oni rozpoczęli przegląd. Zespół Śpiewaczy Czeremcha z Głowna.

autorka konkursowego wiersza
o Czarze Jesieni. – Repertuar
mamy różny, są w nim piosenki
okolicznościowe, ludowe. Często wyjeżdżamy, za tydzień jedziemy do Aleksandrowa. Na
Czarze Jesieni jesteśmy od początku. Cieszymy się że dopisuje nam pogoda. Jakby ktoś chciał
dołączyć do zespołu, to oczywiście zapraszamy!
Próby Czeremchy odbywają
się w różne dni, więc najlepiej
zgłosić się do MOK-u, żeby dowiedzieć się, kiedy planowana
jest kolejna.
Konkursowe jury osobno oceniało zespoły, a osobno występy
solistów i duetów. W tej kategorii miejsca I zajęli: Bernardetta Micota, Jan Bartnicki i Małgorzata Poczta z Pabianic oraz
Zbigniew Zbiciński z Łodzi. Puchary, nagrody i dyplomy za zajęcie miejsc II powędrowały do:
duetu Janiny Fuks i Władysława
Kosiorka z Łowicza oraz solisty
Zbigniewa Lesiaka z Głuchowa.

Z kolei miejsca III zajęli: Czesława Dziedzic z Brzezin, Janina
Adamczyk z Osjakowa, Małgorzata Poźniak z Konstantynowa
i Krystyna Kisiel z Kolszek. W
kategorii solistów i duetów wyróżnienie przyznano duetowi Janiny Fuks i Krystyny Czubek z
Łowicza.
Jeszcze przed sobotnim spotkaniem MOK ogłosił konkurs
na wiersz o Czarze Jesieni. Decyzją komisji, złożonej z polonistów, miejsce III przyznano
Czesławie Dziedzic z Brzezin,
miejsce II – Jadwidze Czapnik
z Głowna, a najwyższe I miejsce
zajął utwór Eleonory Grondowej
z Konopnicy, kończący się takimi słowami: „Choć każdy z nas
chciałby zacząć znów od wiosny. Licznika nie cofniesz – bądź
zawsze radosny!”
Krótki film z Czaru Jesieni można obejrzeć na naszym
portalu www.lowiczanin.info
przy tekście w zakładce Rejony/
Głowno.
ewr
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Sport
Piłka nożna |A-klasa,gr.II

Malina, Rosanów i Zjednoczeni z kompletem punktów
Po trzeciej kolejce rozgrywek A-klasy jedynymi
drużynami, które jeszcze nie straciły punków
są Malina Piątek, LKS Rosanów i rezerwy
Zjednoczonych Stryków.
pie A-klasy nie padł żaden remis, więc we wszystkich z 18
rozegranych do tej pory meczach wyłoniono zwycięzcę. wp

1.LKSRosanów

3

9 14-5

2.MalinaPiątek

3

9 13-5

3.ZjednoczeniIIStryków

3

9 10-4

4.StrugaDobieszków

3

6

9-5

5.LKSSarnów

3

6

5-1

6.NowosolnaŁódź

3

6

9-6

7.ZamekSkotniki

3

3

5-6

8.LZSJustynów

3

3

4-7

9.StartBrzeziny

3

3 5-11

10.KotanOzorków

3

0 4-10

11.WitoniankaWitonia

3

0

12.BłękitniDmosin

3

0 4-15

WOJCIECHPOŻARLIK

3. kolejka: Nowosolna Łódź –
Struga Dobieszków 2:5, LKS Rosanów – LZS Justynów 4:1, LKS
Sarnów–WitoniankaWitonia1:0,
Zjednoczeni II Stryków – Start
Brzeziny3:1,MalinaPiątek–Błękitni Dmosin 6:1, Kotan Ozorków
–ZamekSkotniki1:3.

1-8

W tabeli A-klasy piłkarze rezerw Zjednoczonych Stryków sąnatrzecimmiejscu.

Piłka nożna |Vliga

Bratoszewice|Kolarswo

Wracają mistrzostwa
w kolarskich parach

Podsumowanie 5. kolejki
wiedzie się Stali Głowno. Podopieczni trenera Marka Pawlaka
przegrali trzeci mecz w sezonie,
a szczególnie nie wiedzie im się
na własnym boisku, gdzie przegrali…trzy mecze. W ostatniej
kolejce katem głownian okazała
się przeciętna Polonia Andrzejów, która wygrała 3 do 2. Na
szarym końcu pozostaje Pogoń
Rogów, która jako jedyna drużyna w lidze nie zdobyła jeszcze nawet punktu, a tym razem
uległa KKS Koluszki 0:1. wp

5. kolejka: AndrespoliaWiśniowa
Góra–SokółIIAleksandrówŁódzki
2:3,OrzełParzęczew–GLKSDłutów4:1,VictoriaRąbień–MGLKS
Uniejów/Ostrowsko 4:1, LKS Gałkówek – PTC Pabianice 1:2, Stal
Głowno – Polonia Andrzejów 2:3,
KKSKoluszki–PogońRogów1:0,
MKS II Kutno – Górnik Łęczyca
0:2, LKS Różyca – Kolejarz Łódź
0:2.

1.KKSKoluszki

5 12

2.MGLKSUniejów

5 12 18-5

5-1

3.GórnikŁęczyca

5 12 11-3

4.VictoriaRąbień

5 10 12-6

5.PTCPabianice

5 10

6.MKSIIKutno

5 10 10-7

W dniu 24 września
2011r. Bratoszewice
na chwile staną się
najważniejszym miastem
kolarskim w naszym
województwie.

9-6

7.SokółIIAleksandrów

5

9 10-12

8.PoloniaAndrzejów

5

8 10-8

9.OrzełParzęczew

5

7

10.StalGłowno

5

6 10-11

9-9

11.GLKSDłutów

5

6 9-13

12.KolejarzŁódź

5

4 8-14

13.LKSGałkówek

5

4 12-14

14.LKSRóżyca

5

4 7-10

15.AndrespoliaWiśniowa

5

1 3-12

16.PogońRogów

5

0 2-14

WOJCIECHPOŻARLIK

W V lidze za nami pięć serii spotkań. W ostatniej kolejce
hitem był pojedynek pomiędzy
MKS II Kutno i Górnikiem Łęczyca. Lepsi okazali się ci drudzy, którzy pokazali tym samym, że wcześniejsza porażka
z KKS Koluszki 0:1 była tylko
wypadkiem przy pracy. Pierwszej porażki w sezonie doznał
dotychczasowy lider i beniaminek ligi MGLKS Uniejów/
Ostrowsko, który przegrał wysoko z Victorią Rąbień 1:4. Nie

Stal Głownojaknarazieniespisujesięnajlepiejijestwdolnejpołowietabeli.

W sobotę tego dnia rozegrane zostaną bowiem Mistrzostwa
Makroregionu
Centralnego
w jeździe dwójkami na czas.
Dla kibiców z Gminy Stryków najważniejszą wiadomością jest start w tych zawodach
kolarzy LUKS „Dwójki” Stryków, którzy z pewnością będą
walczyć o medale. Tak było rok
temu, kiedy para Artur Chmielewski i Dominik Chmielewski
w świetnym stylu wywalczyła
złoto. Teraz Dominikowi będzie
pomagał Sebastian Baranowski,
który poprzednio otarł się o podium, a w tym sezonie spisuje
się znakomicie. Duet Chmielewski-Baranowski z pewnością jest
zaliczany do murowanego faworyta do złota, ale co powiedzieć
jeśli zagrozić im mogą… klubowi koledzy. Na sprawdzianach
treningowych inna strykowska
para Damian Mikołajczyk – Mateusz Kucharski traci do liderów
zaledwie po kilka sekund.
– Mogę się tylko cieszyć, że
mamy dwie tak wyrównane pary,
bo to stwarza nam tylko większe
szanse do jeszcze lepszego wyniku na koniec” – mówi trener
strykowskiej „Dwójki” Mirosław Pożarlik. Zawodnicy szlifują formę, by jak najlepiej wy-

WOJCIECHPOŻARLIK

Malina na zakończenie kolejki rozgromiła Błękitnych Dmosin 6:1 i wskoczyła na drugie
miejsce w tabeli. LKS pewnie
wygrał u siebie z LZS Justynów
4:1 i został nowym liderem..
Podopieczni trenera Wiktora Wiśniewskiego na własnym
boisku wygrali w hicie kolejki
ze Startem Brzeziny 3:1. Zwycięstwo strykowian mogło być
jeszcze okazalsze, gdyby nie
duża ilość zmarnowanych szans
i gra w osłabieniu, bo w 52 min.
jeden z piłkarzy Zjednoczonych
otrzymał czerwoną kartkę. Drugie zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze Strugi Dobieszków,
którzy tym razem pokonali silną
ekipę i to na jej boisku, a był to
dotychczasowy lider Nowosolna Łódź. Struga pokazała dużo
dobrego futbolu i wygrała 5:2.
Ciekawostką jest, że jeszcze
w żadnym z dotychczas rozegranych spotkań w drugiej gru-

Rok temu duetDominik
ChmielewskiiArturChmielewski
zLUKS„Dwójki”Strykówokazał
sięnajlepszy.

paść, ale nie próżnuje także inny
trener LUKS-u Roman Gorzkiewicz, który czuwa nad przygotowaniem sprzętu do zawodów. Na
mistrzostwach strykowianie pojadą na specjalnie zamawianych
kołach, co jeszcze zwiększy ich
szanse na sukces.
Kolarze LUKS zanim jednak wystartują w Bratoszewicach ścigać się będą również w
Głownie, gdzie 18 września odbędzie się kolejny XIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski – Memoriał im. Jana Gorzkiewicza.
Zawody, które organizują Urząd
Miasta w Głownie, Polski Związek Kolarski, Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi oraz Klub
Sportowy Remo” w Głownie, będzie rywalizacją kolarzy
w kategoriach Masters, orlik, junior, junior młodszy i młodzik.
Start pierwszej grupy nastąpi
o godzinie 10:00 na ulicy Kopernika.
wp
G
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Kolejna porażka Stali na własnym boisku
STAL GŁOWNO
POLONIA

2 (1)
3 (1)

Bramki dla Stali: Tomasz Florczak
(31 min.) oraz Grzegorz Piela (77
min.).
Stal: Duk – Maciak, M. Piela, G.
Piela, Okrasa – Kluska, A. Tomczyk, Hemka (w 46 min. Gozdera),
Mostowski (60 Gibała) – T. Florczak, Golis (57 Kujawiak).

Źle, źle i jeszcze raz źle. Piłkarze Stali Głowno po raz kolejny dostarczyli swoim kibicom
niemiłych wrażeń. Podopieczni
trenera Marka Pawlaka na trzy
mecze przed własną publicznością doznali trzech porażek
– to najgorszy bilans w lidze.
Szkoleniowiec głownian nie potrafi dojść do siebie, po tym co
zobaczył w wykonaniu swojej
drużyny w spotkaniu V kolejki
z Polonią. Stal w pojedynku
z Andrzejowem musiała radzić

sobie bez pierwszego bramkarza Dariusza Smużyńskiego,
którego zastąpił Duk. W pierwszej połowie gospodarze grali
słabo i Polonia w końcu objęła
prowadzenie. Gracz gości swobodnie przebiegł z piłką kilkanaście metrów i strzelił przed siebie wprost na bramkę głownian.
Nikt z piłkarzy Stali nie zablokował tego uderzenia i było 0:1.
W 31 minucie głownianie pokazali to na co ich stać. Po ładnej akcj z dystansu uderzył Mostowski, a piłkę z kilku metrów
dobił Tomasz Florczak i mieliśmy remis. Takim wynikiem zakończyło się pierwsze 45 minut
spotkania. Po przerwie wydawać się mogło, że Stal ruszy do
przodu i będzie walczyła o zwycięstwo. Niestety bramka w 47
minucie szybko zweryfikowała te zamierzenia. Polonia ponownie objęła prowadzenie, po
bramce zdobytej bezpośrednio
z rzutu wolnego, który w głupi

WOJCIECH POŻARLIK

Piłkarze Stali Głowno kolejny raz bez punktów
na własnym boisku, a trzecia porażka zabolała
jeszcze bardziej. Tym razem z Głowna
z kompletem punktów wychali piłkarze Polonii
Andrzejów, co nalezy uznać za niespodziankę.

Niestety kibice w Głownie nie mają powodów do zadowolenia. Piłkarze Stali doznali kolejnej porażki.

sposób spreparowali głownianie i przy którym wyraźnie źle
ustawiony był mur. W 67 minucie było już w zasadzie po meczu, bo goście prowadzili już
3:1. Strata piłki na własnej połowie przez Stal skończyła się
najgorzej jak to możliwe, bo

łych sytuacjach Patryka Gozdery czy też Tomasza Kujawiaka więcej bramek już nie padło
i Stal zeszła z boiska pokonana.
Trener Pawlak aż łapał się za
głowę po tym jak widział co wyprawiają jego piłkarze. Drużyna
Stali przez własne błędy prze-

stratą kolejnego gola. Nadzieję
przywrócił jeszcze w 77 minucie Grzegorz Piela, który dobił
do pustej bramki strzał z dystansu. To było jednak niestety
wszystko, na co było stać Stal
tego dnia. Mimo zmasowanych
ataków w końcówce i doskona-

Piłka nożna | IV liga

Piłka nożna | IV liga

Zjednoczeni z Concordią na remis

Lechia Tomaszów
Mazowiecki liderem

0 (0)
0 (0)

Zjednoczeni: Śniady – Sender,
Różycki, Hinc, Majewski – Waśkiewicz, Lenart (17, min. Gałecki), Ł.
Nagański (68 Małecki), Gajek (63
Bełdziński)– Baryła, Bartosik (82
Misztela).

W sobotę, 10 września na
boisku w Strykowie doszło do
pierwszego w historii spotkania pomiędzy Zjednoczonymi,
a Concordią Piotrków Trybunalski. Spadkowicz z III ligi jak
na razie nie prezentuje jakiegoś
kosmicznego futbolu i przed
rozegraniem siódmej kolejki
był w tabeli za drużyną prowadzoną przez trenera Tomasza
Szcześniaka.
W pierwszej części meczu
przewagę mieli strykowianie.
W 7 min. Zjednoczeni stworzyli sobie bardzo dobrą okazję.
Gajek wyskoczył zza pleców
obrońców i huknął z woleja, ale
piłka po jego strzale przeleciała daleko od bramki. Pięć minut później znów groźnie zrobiło się pod bramką Concordii.
Hinc posłał idealną długą piłkę
do Waśkiewicza, ten po przy-

Wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Edycja wspólna z tygodnikiem
„Nowy Łowiczanin”

G

jęciu zdecydował się na strzał
z ostrego kąta, ale znów futbolówka przeleciała obok słupka.
Po kwadransie z boiska zejść
musiał kapitan Strykowa Tomasz Lenart, któremu grę uniemożliwiła kontuzja. W 30 min.
goście przeprowadzili pierwszą składną akcję i od razu
było bardzo groźnie. Napastnik
Piotrkowa znalazł się sam na
sam ze Śniadym i na szczęście
dla gospodarzy nie trafił nawet
w bramkę. Do przerwy remis ze
wskazaniem na Zjednoczonych.
Po zmianie stron lepiej na placu gry prezentowali się goście,
którzy już w 48 min. mogli
wyjść na prowadzenie. Gracz
gości wyszedł na czystą pozycję i gdyby nie ofiarne wejście
Różyckiego pewnie byłby gol.
W 57 minucie Concordia kolejny raz zagroziła bramce Śniadego.
Dośrodkowanie z lewej strony, zgranie z długiego słupka i strzał z woleja napastnika Concordii, na szczęście nad
poprzeczką, choć piłkarz gości
był niepilnowany. Trener Szcześniak widząc słabszą postawę
swoich piłkarzy zdecydował
się na zmiany. Do końca spotkania strykowianie się bronili

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.

ANDRZEJ KUSY

W kolejnym meczu o mistrzostwo IV ligi
piłkarze ze Strykowa rozegrali historyczny
pojedynek z drużyną spadkowicza III ligi.
ZJEDNOCZENI
CONCORDIA

Zjednoczeni Stryków (niebieskie stroje) pierwszy raz w historii zagrali
z Concordią Piotrków Trybunalski.

i na szczęście nie dali sobie wbić
bramki. Druga połowa zdecydowanie dla gości. Bezbramkowy
remis z ekipą Concordii należy
uznać za dobry wynik. Jak mówi
piłkarskie powiedzenie, jeśli nie

REDAKCJA W GŁOWNIE:
ul. Łowicka 40, tel./fax 42 710-82-55
Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze: Renata Piechut-Machnicka,
Lilianna Jóźwiak-Staszewska, Elżbieta Woldan-Romanowicz, Andrzej Kusy (sport).
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możesz wygrać meczu przynajmniej go zremisuj. Piłkarze
Zjednoczonych po dobrej pierwszej części meczu, w drugiej odsłonie nie potrafili zdziałać nic
konstruktywnego.
ak

Po siódmej kolejce rozgrywek o mistrzostwo IV ligi doszło do kilku zmian w tabeli. Ta
najważniejsza nastąpiła na samym szczycie. Dotychczasowego lidera WOY Bukowiec Opoczyński na pierwszym miejscy
zastąpiła Lechia Tomaszów Mazowiecki. WOY dość nieoczekiwanie przegrał wysoko na własnym boisku z Pilicą Przedbórz
2:5, a Lechia to wykorzystała,
wygrywając z UKS SMS-em
Łódź 1:0. W Strykowie nastroje umiarkowane. Remis ze spadkowiczem z III ligi Concordią Piotrków Trybunalski złym
wynikiem nie jest, ale gorzej
już było z grą Zjednoczonych
w drugiej połowie meczu. Strykowianie z dorobkiem dziesięciu
punktów zajmują jedenastą pozycję. Jak na razie bardzo słabo
spisują się Włókniarz Konstantynów Łódzki i Boruta Zgierz,
które jako jedyne zespoły nie odniosły jeszcze zwycięstwa w lidze i wydaje się, że są pierwszymi kandydatami do spadku. Nie
najlepiej też wiedzie się Pogoni
Zduńska Wola, Włókniarzowi
Zgierz i SMS-owi Łód.
ak

Przedbórz – Zawisza Pajęczno 0:1,
Włókniarz Zgierz – UKS SMS Łódź
0:0, Lechia Tomaszów Mazowiecki
– WKS Wieluń 1:0, LKS Kwiatkowice – Boruta Zgierz 1:1, Włókniarz
Moszczenica – KS Paradyż 0:2,
Włókniarz Pabianice – Sorento Zadębie Skierniewice 0:0.
7. kolejka: Sorento Zadębie Skierniewice – Włókniarz Konstantynów
2:0, KS Paradyż – Włókniarz Pabianice 2:2, Boruta Zgierz – Włókniarz
Moszczenica 1:2, WKS Wieluń –
LKS Kwiatkowice 4:1, UKS SMS
Łódź – Lechia Tomaszów Maz.
0:1, Zawisza Pajęczno – Włókniarz
Zgierz 3:2, WOY Bukowiec Op. –
Pilica Przedbórz 2:5, Zjednoczeni
Stryków – Concordia 0:0, Pogoń-Ekolog – Warta Działoszyn 0:2.
1. Lechia Tomaszów Maz

7 14 10-4

2. WOY Bukowiec Op.

6 13 17-9

3. Zawisza Pajęczno

7 13 13-11

4. Warta Działoszyn

7 13 8-7

5. WKS Wieluń

7 13 15-6

6. KS Paradyż

7 12 8-4

7. Włókniarz Moszczenica

7 12 10-11

8. Włókniarz Pabianice

7 12 9-7

9. Pilica Przedbórz

7 11 10-7

10. Sorento Zadębie

7 11 6-8

11. Zjednoczeni Stryków

7 10 13-14

12. Concordia Piotrków Tryb. 7 9

6. kolejka: Włókniarz Konstantynów Łódzki – Pogoń-Ekolog Zduńska Wola 0:2, Warta Działoszyn
– Zjednoczeni Stryków 2:1, Concordia Piotrków Trybunalski – WOY
Bukowiec Opoczyński 1:3, Pilica

słanych tekstów, zmiany ich tytułów, dodawania
śródtytułów. Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

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 30, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

grywa spotkania z dużo słabszymi od siebie przeciwnikami.
Trzeba mieć nadzieję na poprawę, która być może nastąpi już
w kolejnych spotkaniach z PTC
Pabianice (14 września) oraz
MGLKS Uniejów (25 września).
wp

6-6

13. LKS Kwiatkowice

6 7 12-10

14. UKS SMS Łódź

7 5

2-8

15. Włókniarz Zgierz

7 5

6-12

16. Pogoń-Ekolog Zd. Wola

7 5

2-7

17. Boruta Zgierz

7 3

4-8

18. Włókniarz Konstantynów 5 0
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Piłka nożna|OrlikowaLigaMistrzów

Głowieńska „Dwójka” wicemistrzem
W Rawie Mazowieckiej odbyły się finałowe spotkania Orlikowej Ligi
Mistrzów w piłce nożnej. Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych.
wie Szkoły podstawowej z Makowa wywalczyli drugą lokatę.
Cztery najlepsze zespoły,
wyłonione z półfinałów regionalnych stawiły się w ostatnią
niedzielę sierpnia ponownie
w Rawie Mazowieckiej, gdzie
także zorganizowano turniej finałowy. Niestety do zawodów
nie zgłosili się młodzi piłkarze
z Sieradza, którzy nie dojechali na turniej finałowy. Zatem do
rywalizacji przystąpiły trzy ekipy. Drużyna z Łodzi w pierwszym meczu uległa drużynie
z Tomaszowa Mazowieckiego
2:3, a reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 z Głowna bez gry,
bo walkowerem pokonała zespól
z Sieradza. Zatem w finale zmierzyły się drużyny z Tomaszowa
Mazowieckiego i Głowna. Po
pierwszej zaciętej i wyrównanej
połowie, w której tomaszowianie zdobyli dwa gole, a głownianie jeden (bramkę dla SP nr 2
Głowno uzyskał niezawodny
Oskar Koprowski), po zmianie stron lepsi pod względem
skuteczności okazali się piłkarze z Tomaszowa Mazowieckiego, którzy zdobyli jeszcze
siedem goli, przy jednym uzyskanym przez głownian (kolejna bramka Oskara Koprowskiego). Zatem porażką 2:9 uczniów
SP nr 2 Głowno zakończył się
finałowy mecz rangi wojewódz-

kiej podczas tegorocznej edycji Orlikowej Ligi Mistrzów
w piłce nożnej. Najlepszym zawodnikiem został uznany Bartłomiej Gąsiorek z Tomaszowa
Mazowieckiego. Druzyna Szkoły Podstawowej nr 2 z Głowna
wystąpiła w następującym zestawieniu: Oskar Koprowski,
S. Kujawiak, J. Nowakowski,
Marcin Redzisz, Mateusz Dąbrowski, K. Dąbrowski, Dominik
Miśkiewicz, Damian Krysztofczyk, Kacper Szczerba, Konrad Stępniewski. Opiekunami
drużyny byli nauczyciele wychowania fizycznego T. Szcześniak
i Roman Włodarczyk.
Turniej półfinałowy
SP2Głowno–RawaMazowiecka
4:2, SP 2 Głowno – Maków 4:1,
Maków–RawaMazowiecka3:1
1.SP2Głowno

2

6

8-3

2.Maków

2

3

4-5

3.RawaMazowiecka

2

0

3-7

Turniej finałowy:SP2Głowno–
Sieradz 3:0 (w.o), Tomaszów Mazowiecki – Orlik Łódź 3:2. Mecz
oIIImiejsce:OrlikŁódź–Sieradz
3:0(w.o).Mecz o I miejsce: Tomaszów Mazowiecki – SP 2 Głowno
9:2. Ostateczna kolejność turnieju
finałowego: 1. Tomaszów Mazowiecki, 2. SP 2 Głowno, 3. Orlik
Łódź,4.Sieradz. ak

ANDRZEJKUSY

W kategorii szkół podstawowych (od lat 11 do 13 lat) świetnie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
z Głowna (dyrektor szkoły Elżbieta Czerwiec). Podopieczni nauczycieli wychowania fizycznego Tomasza Szcześniaka
i Romana Włodarczyka po zwycięskich bojach w półfinałowym
turnieju, zakwalifikowali się do
finałowego turnieju o mistrzostwo województwa łódzkiego,
w którym zajęli wysokie drugie
miejsce.
We wcześniejszych półfinałowych rozgrywkach młodzi piłkarze z głowieńskiej „Dwójki”
odnieśli dwa zwycięstwa i zajęli pierwsze miejsce. Głownianie
pokonali najpierw reprezentację Szkoły Podstawowej z Rawy
Mazowieckiej 4:2 (gole dla SP
2 Głowno zdobyli: Oskar Koprowski – 2 oraz Mateusz Dąbrowski i Damian Krysztofczyk
po 1), by w meczu o pierwsze miejsce wygrać z piłkarską
drużyną Szkoły Podstawowej
z Makowa 4:1. Bramki w tym
decydującym spotkaniu dla drużyny z Głowna zdobyli: Oskar
Koprowski – 2 oraz Damian
Krysztofczyk i Marcin Redzisz
po 1.W meczu o drugie miejsce Szkoła Podstawowa z Rawy
Mazowieckiej przegrała z ekipą
z Makowa 1:3. Zatem ucznio-

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownieodnieśliwielkisukces.Podopieczninauczycieliwychowania
fizycznegoTomaszaSzcześniakaiRomanaWłodarczykawywalczylidrugiemiejscewOrlikowejLidzeMistrzów.

Kolarstwo szosowe |XIVMemoriałim.JanaGorzkiewicza

Piłka nożna |A-klasa,gr.II

W najbliższą niedzielę
18 września ulicami
Głowna, a potem
poprzez miejscowości
Rudniczek, Lubianków,
Dmosin oraz Osiny
(długość pętli o15
kilometrów) prowadzić
będzie Ogólnopolski
Wyścig Kolarski XIV
Memoriał im Jana
Gorzkiewicza.

ZJEDNOCZENI II
START BRZEZINY

W Głownie rywalizować będą kolarze Zwycięstwo rezerw
Bramki dla rezerw: Stawiany(27
min.)orazMałecki2(30i44min.).
Zjednoczeni II: Winciorski –
Skroberanda, Dudziński, Zyguła,
Leszczyński–Kluge(80Kapusta),
Fortuna (68 Cichosz), Zawadzki,
Kaniewski(45Płoszajski)–Stawiany(59Śmieszek),Małecki.

ANDRZEJKUSY

Zawody, które organizują
Urząd Miasta w Głownie, Polski
Związek Kolarski, Okręgowy
Związek Kolarski w Łodzi oraz
Klub Sportowy Remo” w Głownie, będzie rywalizacja kolarzy
w kategoriach Masters, orlik, junior, junior młodszy i młodzik.
Start pierwszej grupy nastąpi
o godzinie 10:00 na ulicy Kopernika. wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami
PZKol.
Organizatorzy przypominają, że w zawodach mogą brać
udział zawodnicy zrzeszeni, posiadający ważną licencję Masters 2011 roku, ubezpieczenie OC i NW oraz aktualne
badania lekarskie (dotyczy kategorii młodzieżowych). Należy także przypomnieć, że zawodnicy startują obowiązkowo
w kaskach ochronnych sztywnych oraz na sprawnych tech-

3 (3)
1 (0)

Na ulicach Głowna oraz miejscowości w okolicach Głownajużwniedzielębędąrywalizowaćkolarze.

nicznie rowerach, a każdego
zawodnika obowiązują przepisy ruchu drogowego. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 48 501 595
669, przez Internet, pisząc na
adres skrzynki mailowej velo.
sport@o2.pl oraz w dniu wyścigów w Biurze Zawodów, które mieścić się będzie w Zespole
Szkół Zawodowych w Głownie
przy ul. Kopernika 18 od godziny 8.00. Organizatorzy zapewnili także nagrody. Dla każdej
kategorii wiekowej za miejsca
od pierwszego do trzeciego organizator przewiduje dyplomy,

a puchary w kategoriach Masters
i Elita, natomiast w kategorii orlik dodatkowo nagrody pieniężne. Ceremonia rozdanie nagród
i ogłoszenia wyników nastąpi
po zakończeniu wyścigów, czyli
około godziny 15.00. Organizacja tych zawodów ma upamiętnić i przypomnieć sylwetkę zasłużonego zawodnika i działacza
kolarskiego mieszkańca Głowna
Jana Gorzkiewicza.
Wyścigi rozegrane zostaną
przy ograniczonym ruchu drogowym, zatem organizatorzy
wyścigów przepraszają mieszkańców za niedogodności w

korzystaniu z dróg które mogą
zaistnieć w miejscach rozgrywanych wyścigów, jak również
proszą o zachowanie zasad bezpieczeństwa wokół trasy gdzie
przebiegać będą wyścigi. Przy
okazji zaproszenia na wyścigi
„Masters” w Głownie, pragniemy kibiców kolarstwa poinformować, że w Górskich Mistrzostwach Polski „Masters” na
szosie rozegranych w Podgórzynie w ubiegły poniedziałek, zawodnik KS Remo Głowno Waldemar Kaczmarek wywalczył
brązowy medal w kategorii M6
0B.
ak

Podopieczni trenera Wiktora
Wiśniewskiego po dwóch kolejkach mieli na koncie komplet
punktów. Pierwsze 20 min. to
typowa piłkarska walka. Obie
drużyny całą swoją grę podporządkowały pressingowi, co
często kończyło się wybijaniem
piłki. Pierwszą składną akcję,
która od razu zakończyła się
bramką, przeprowadzili gospodarze.
Z głębi pola piłkę do boku
rozrzucił Zawadzki, z pierwszej
piłki zgrał ją Fortuna, a po przyjęciu futbolówki Michał Stawiany nie namyślając się długo
strzelił płasko po ziemi i bramkarz gości nawet nie drgnął.
Start nie otrząsnął się jeszcze
po stracie pierwszej bramki,
a na swoim koncie miał już bagaż dwóch goli. W 30 min. kapitalna akcja lewą stroną Bartosza Kluge, który dograł do
stojącego na 11 m Małeckiego,
a ten strzelił nie do obrony pod
poprzeczkę w długi róg bramkarza. W 42 min. goście oddali pierwszy i jedyny strzał na

bramkę Winciorskiego, który
zresztą i tak był daleki od ideału. Tuż przed przerwą podopieczni trenera Wiśniewskiego podwyższyli prowadzenie.
W środkowej strefie piłkę przejął Zawadzki i zagrał prostopadle do wybiegającego na czystą
pozycję Małeckiego. „Mały”,
jak zwykli nazywać go koledzy,
nie mógł zmarnować takiej okazji i mimo, że bramkarz odbił
jeszcze piłkę, to ta zdołała wtoczyć się do bramki.
Po zmianie stron na placu
gry pojawił się Płoszajski, który już w pierwszych 10 min.
miał dwie bramkowe okazje.
Za każdym razem brakowało
jednak trochę precyzji i wciąż
było 3:0. W 52 min. nerwy puściły Skroberandzie, który naskoczył na przeciwnika za jego
bezpardonowe wejście w nogi.
Sędzia spotkania nie zauważył brzydkiego faulu piłkarza
Startu, ale zachowanie strykowianina już tak i Skroberanda
musiał niestety opuścić boisko.
Mimo gry w przewadze Start
nie potrafił osiągnąć przewagi, a do tego to Zjednoczeni
byli bliscy strzelenia czwartego gola. W 62 min. ładnie pokazał się Płoszajski dograł do
Śmieszka, a ten z 8 m trafił jedynie w słupek. Kilka minut
później goście trafili do siatki.
Dośrodkowanie z rzutu wolnego na dalszy słupek i piłkarz
Brzeziny z ostrego kąta ładnym wolejem pokonuje Winciorskiego.
ak
G

Sport

W Głownie rywalizować
będą kolarze

Uczniowie SP nr 2
wicemistrzami

Zaproszenie na XIV Memoriał
im. Jana Gorzkiewicza. str. 42

Relacja z Orlikowej
Ligi Mistrzów. str. 43
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Piłkarze Zjednoczonych Stryków walczyli dzielnie, ale tym razem lepsi okazali się rywale z Działoszyna.

Piłka nożna | IV liga

Nikła porażka Zjednoczonych
na trudnym terenie w Działoszynie
W szóstej kolejce IV ligi strykowianie zagrali na trudnym terenie
w Działoszynie. Mimo prowadzenia, podopieczni trenera
Tomasza Szcześniaka zeszli z boiska pokonani.
WARTA DZIAŁOSZYN 2 (1)
ZJEDNOCZENI
1 (1)
Bramkę dla Strykowa zdobył
w 21 min. Łukasz Nagański.
Zjednoczeni: Śniady – Majewski,
Różycki, Lenart, Hinc – Nowak, Ł.
Nagański, Król (w 53min. Baryła),
Misztela (61 Małecki ), Gałecki (73
Sender) – Bartosik (60 Gajek).

W poprzedniej kolejce gracze Zjednoczonych zagrali dobry mecz z Pogonią-Ekolog.
Kolejne spotkanie strykowianie rozgrywali już cztery dni
później, gdy w Działoszynie
podejmowali tamtejszą Wartę.

Rywale mimo, że nie należą do
ligowych potentatów, uważani
są za bardzo solidny zespół, który zwłaszcza u siebie może pokonać każdego. Trener Szcześniak miał w pamięci mecz
z poprzedniego sezonu, kiedy
strykowianie wygrali z Wartą
2:1 na boisku rywala. Szkoleniowiec Zjednoczonych postanowił, że teraz zastosuje podobną
taktykę, chcąc bardziej zdominować środek pola niż atakować
na hurra. Z tego powodu strykowianie zagrali z jednym wysuniętym napastnikiem. Spotkanie
rozpoczęło się od ataków gospodarzy, którzy widząc początkową nieporadność w szeregach

Strykowa ciągle byli pod bramką Śniadego. Warta od początku próbowała narzucić swój styl,
ale strykowianie umiejętnie się
bronili.
Rzutu rożne i rzuty wolne gospodarze wykonywali dość często, jednak nic z nich nie wynikało. W miarę upływu minut do
głosu zaczęli dochodzić Zjednoczeni. Podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka złapali właściwy rytm i w 21 min.
wyszli na prowadzenie. Hinc
zagrał długą piłkę w kierunku
Bartosika, a podanie próbowali przechwycić obrońca i bramkarz Warty, którzy w rezultacie
zderzyli się i stworzyli dosko-

nałą szansę nadbiegającemu
Łukaszowi Nagańskiemu. Były
piłkarz Stali Głowno nie zwykł
marnować takich okazji i było
1:0 dla Strykowa.
W kolejnych minutach Warta
w zasadzie nie zagrażała bramce Śniadego i nic nie zapowiadało nieszczęścia. Niestety tuż
przed przerwą gospodarze wyrównali po pięknym strzale
z 16 m w samo okienko. W drugiej części meczu obie drużyny
walczyły o zdominowanie środka pola. Żadna z ekip nie potrafiła zrobić tego na tyle, by móc
stworzyć sobie bramkowe okazje. Większą determinacją wykazali się jednak gospodarze
i to oni mogli się cieszyć ze zdobycia bramki. W 61 min. piłkarz Warty dośrodkował z bocznej części boiska, piłka wyszła
przed pole karne, gdzie czekał
już inny gracz Działoszyna. Ża-

PROGNOZA POGODY DLA REJONU GŁOWNA | 15.09.2011 – 21.09.2011

CZWARTEK - PIĄTEK:
Słonecznie i bez opadów. Zachmurzenie małe
i umiarkowane. Widzialność dobra
do umiarkowanej, rano zamglenia.
Wiatr południowo-zachodni
i zachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 18 st. C do + 16 st. C.
Temp. min w nocy: + 9 st. C do + 6 st. C.
SOBOTA - NIEDZIELA: Zachmurzenie małe,
wzrastające do umiarkowanego z lokalnymi
opadami deszczu. Widzialność dobra do
umiarkowanej, rano zamglenia. Wiatr z kierunków
południowych, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 18 st. C do + 19 st. C.
Temp. min w nocy: + 10 st. C do + 11 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Pogoda na ogół korzystnie wpływać będzie
na nasze samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

G

NIEDZIELA, 18 WRZEŚNIA
godz. 10:00, w Głownie
Ogólnopolski Wyścig Kolarski
XIV Memoriał im. Jana
Gorzkiewicza w kategoriach
„Masters” oraz w kategorii
orlików, juniorów, juniorów
młodszych i młodzików
oraz w kategoriach dzieci.
 godz. 11:00, stadion
w Witoni, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „A” (czwarta kolejka) Witonianka Witonia
- Zjednoczeni II Stryków.
 godz. 11:00, boisko
w Lipinach, trzecia kolejka
rozgrywek klasy „B” sezonu
2011/2012 (grupa II, łódzka),
mecz Lipiniacy Lipiny - Sokół
Popów.
godz. 16:00, stadion
w Dmosinie, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „A” (4. kolejka) Błękitni Dmosin – Kotan
Ozorów.
godz. 17:00, boisko w Głownie
(ul. Kopernika 37), mecz piłki
nożnej o mistrzostwo V ligi
(siódma kolejka) Stal Głowno
– MGLKS Uniejów
/Ostrowsko.


Karting | Mistrzostwa Polski

Pozostał niedosyt

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie niż, w weekend
układ wyżowy. Napływać będzie umiarkowanie
ciepła masa powietrza polarno-morskiego.

PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:
Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami do
umiarkowanego. Zanikające opady przelotnego
deszczu. Widzialność umiarkowana do dobrej.
Wiatr południowy, skręcający na zachodni,
słaby, okresami umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 18 st. C do + 17 st. C.
Temp. min w nocy: + 10 st. C do + 9 st. C.

den z piłkarzy Strykowa nie zablokował uderzenia i piłka wylądowała siatce bramki strzeżonej
przez Śniadego. Do końca spotkania pozostało niewiele czasu,
ale Zjednoczeni nie poddawali
się. Trener Szcześniak postawił
na atak i wprowadził na plac gry
kolejnych napastników.
Strykowianie najlepszą okazję mieli w 81 min. Z rzutu wolnego dośrodkował Lenart, ale
Gajek nie czysto trafił w piłkę
i z 5 m trafił tylko w obrońcę.
Piłkarze Zjednoczonych z pewnością mieli czego żałować po
meczu z Wartą. Nie dość, że
wcale nie byli słabszym zespołem to jeszcze po objęciu prowadzenia dali sobie wydrzeć
chociażby remis. Podział punktów byłby sprawiedliwym wynikiem, ale piłka nożna i sprawiedliwość niekiedy nie idą ze sobą
w parze.
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SOBOTA, 17 WRZEŚNIA
 godz. 11:00, boisko
w Dmosinie, mecz 4. kolejki
o mistrzostwo Łódzkiej Ligi
Michałowicz Błękitni Dmosin
–Łodzianka Łódź.
 godz. 16:00, stadion
w Przedborzu, mecz piłki
nożnej o mistrzostwo IV ligi
Pilica Przedbórz - Zjednoczeni
Stryków (8. kolejka).
 godz. 17:00, boisko w Swędowie, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „B” (trzecia kolejka) Huragan Swędów
– LKS Gieczno.

W Starym Kisielinie koło Zielonej Góry odbyła się dziewiąta
i dziesiąta runda Kartingowych
Mistrzostw Polski. Zawody, które stały na wysokim poziomie
zakończyły się dla Marcela Jastrzębowskiego pomyślnie, choć
z lekkim niedosytem. Głowinianin w 10 rundzie zajął trzecie
miejsce. Sam zawodnik jednak
nie był w pełni usatysfakcjonowany, bowiem głownian miał
wielkie szanse ku temu, by zająć
wyższe miejsce, co miałoby odbicie w klasyfikacji generalnej
mistrzostw.
Niestety Marcela pojazd
w dziewiątej rundzie wyścigu
nie spisywał się najlepiej (kłopoty z silnikiem), zatem głownianin, który występuje w BTM
Bydgoszcz przyjechał na piątej
pozycji, a rywale dzięki takiemu
obrotowi sprawy powiększyli
przewagę w punktacji generalnej. Następnego dnia zawodów
wszystko było już w porządku
jesli chodzi o sprawy techniczne.

Ostatecznie Marcel Jastrzębowski zajął w pierwszym wyścigu
drugą lokatę i przyjechał tuż
za liderem wyścigu Mikołajem
Cegielskim, natomiast w drugim wyścigu młody zawodnik
z Głowna wywalczył trzecią lokatę. Jastrzębowski przyjechał
na metę kartingowych zmagań
tuż za Filipem Wójcikiem i Mikołajem Cegielskim. Mimo tego,
że jest to w zasadzie koniec zmagań w tym sezonie w kategorii
easykart 60 w Polsce, to już 17
i 18 września w Gostyniu odbędzie się Europejski Puchar Rok,
w którym Marcel Jastrzębowski
będzie debiutantem.
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