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Sąd Apelacyjny potwierdził:
radny Walczak

Będą starania
o drugi Orlik

nie musi przepraszać burmistrza Strykowa. str. 3

w Głownie. str. 4

Głowno | Mieszkańcy ul. Kolejowej się skarżą, ale ciężarówki muszą tamtędy jeździć

Żyją w pyle, oddychają pyłem

Głowno | PKP

W sobotę ruszają
pociągi do Łodzi

Wszechobecny szary pył
niszczy elewacje oraz
dachy domów, brudzi
ogrodzenia posesji
i karoserie samochodów,
zmusza do nieustannego
mycia okien
i nawierzchni posesji,
niszczy ogrody i nie
pozostaje obojętny na
zdrowie. Mieszkańcy
ul. Kolejowej
w Głownie żyją w pyle
tak długo, że postanowili
zainteresować nim
redakcję „Wieści”.

1 października o godz.
9.37 z Łodzi Kaliskiej
wyruszy pierwszy
pociąg pasażerski
po zmodernizowanej
linii kolejowej Łódź –
Łowicz. W Strykowie
będzie o godz. 10.10,
w Głownie 12 minut
później.

RENATA PIECHUT-MACHNICKA

Odwiedziliśmy ich w minionym tygodniu, 22 września.
Problem zaczął się jesienią
ubiegłego roku, gdy po drugiej
stronie ulicy, na bocznicy kolejowej, zaczęto przeładowywać
kruszywo na budowę autostrady. Właścicielem bocznicy jest
PKP S.A. Procesem rozładunku
wagonów kolejowych dowożących kruszywo, jego przeładunkiem na samochody ciężarowe, a następnie jego dowozem
na budowę w rejonie Strykowa
i Dmosina zajmuje się łódzka
firma transportowo-handlowa.

Szary pył osadza się dosłownie wszędzie – pokazuje Marian Szadkowski. Na bramie wjazdowej na posesję gołym okiem widać jego grubą warstwę.
Nalotem pokryte są rośliny, sprzęty, ściany domu, parapety, buda dla psa, samochody, a nawet przedmioty schowane w domowych szafkach.

ki przybrały odcień szarości, bo
rośliny w nich pokryte zostały
szarym pyłem.
Skarżyli się na to, że nie
mogą otwierać okien, a także
na zanieczyszczanie kruszywem ul. Kolejowej.
Następstwem tej petycji
było zorganizowanie 24 kwietnia w Urzędzie Miejskim spotkania z udziałem wiceburmistrza Grzegorza Urbanika,
przedstawicieli urzędu, a także właścicielki łódzkiej firmy
transportowo – handlowej oraz
reprezentanta PKP.

Pierwsza petycja była
już w kwietniu
W kwietniu tego roku mieszkańcy, którym przeładunek na
bocznicy zaczął mocno dawać
się we znaki, wystosowali petycję do burmistrza Grzegorza
Janeczka. – Rozładunek materiałów trwa od wczesnych godzin porannych po późne godziny nocne, często po 22.00,
łącznie z sobotami – sygnalizowali wówczas burmistrzowi.
Skarżyli się na wielkie zapylenie i hałas. Na to, że ich ogród-

Spotkanie poprzedzone zostało wizją lokalną. W jego
wyniku firma zajmująca się
przeładunkiem kruszywa została zobowiązana do uprzątnięcia terenu bocznicy z materiałów mogących stwarzać
zapylenie, do wykonania wylewki betonowej we wjeździe na bocznicę od strony ul.
Kolejowej, do uprzątania nawierzchni tej ulicy oraz do
oczyszczania na mokro z pyłu
i kruszywa – co najmniej raz
w tygodniu – miejsc rozładunku i przyległych, a także

do bieżącego zraszania wodą
miejsc rozładunku w celu ograniczenia zapylenia.
Zadośćuczynienie
za wyrządzone szkody
Ustalenie zasad i zakresu naprawienia szkód powstałych
na sześciu posesjach w wyniku prowadzonego na bocznicy przeładunku kruszywa leżeć
miało po stronie łódzkiej firmy
transportowo-handlowej.
Do
końca maja tego roku miała ona
przedstawić propozycje rozwiązania problemu szkód wyrzą-

dzonych na nieruchomościach
od numeru 30 do 40.
W połowie czerwca mieszkańcy poszkodowanych posesji skierowali do właścicielki
łódzkiej firmy pismo z żądaniem zadośćuczynienia za to,
że szary pył zniszczył elewacje ich domów, ogrodzenia,
ogrody, uszczelki w oknach,
samochody oraz spowodował
wzrost kosztów zużycia wody,
a także naraził ich na dolegliwości górnych dróg oddechowych oraz łzawienie i pieczenie oczu.
str. 9
REKLAMA

Głowno
JOANNA WESOŁOWSKA

Bez prądu. Przewrócony słup na
ul. Ułańskiej.

27 września ok. 9 rano mieszkańców Ułańskiej zaniepokoił huk, jaki dobiegł z ulicy.
W domach momentalnie zabrakło prądu. – Wybiegłam na zewnątrz i zobaczyłam, że słup
wysokiego napięcia został przewrócony – relacjonuje Joanna

Wesołowska, która od sąsiada dowiedziała się, że w słup uderzyła
wywrotka firmy budowlanej, realizującej nieopodal miejską inwestycję. – Przewody zaczęły dymić i iskrzyć, zerwana lina pod
napięciem uszkodziła nasz samochód. Uszkodzeniu uległo też

INDEKS

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

Runął słup na Ułańskiej

ogrodzenie jednej z posesji. Policja ukarała kierowcę wywrotki
mandatem, a straty mają zostać
pokryte z OC wykonawcy inwestycji.
Do chwili zamykania tego numeru Wieści awaria nie była usunięta, a na Ułańskiej i sąsiednich
ulicach nadal nie było prądu, nie
działały też telefony stacjonarne.
Więcej o problemach tej ulicy piszemy na str. 44.
ewr

W rozkładzie jazdy jest 6 pociągów w każdą stronę. Podróż
z Łodzi do Strykowa trwać będzie od 33 do 44 minut, do
Głowna 11-12 minut dłużej.
Rozkład z Łodzi Kaliskiej wygląda następująco:
5.57 [4](w Strykowie o godz.
6.30, w Głownie 6.41, w Łowiczu 7.23), 9.37 (Stryków
10.10, Głowno 10.22), 13.45
[2] (Stryków 14.19, Głowno 14.30), 15.41 [1] (Stryków
16.17, Głowno 16.29), 16.53
[2] (Stryków 17.26, Głowno
17.38), 18.30 (Stryków 19.14,
Głowno 19.25).
Z Łowicza do Łodzi: 5.00
[2], 6.32 [1], 8.35 [2], 11.38,
15.50, 18.25.[3].
[1] – od 3.10 codziennie;
[2] – od poniedziałku do piątku, oprócz świąt; [3] – od 3.10
codziennie oprócz sobót; [4] –
od 3.10 codziennie oprócz niedziel.
Rozkład ten obowiązywał
będzie jedynie do 15 października, ponieważ już następnego
dnia planowane jest rozpoczęcie remontu dworca Łódź Fabryczna, co spowoduje wydłużenie czasu pokonywania trasy.
Modernizacja przebiegającej
po naszym terenie linii kolejowej kosztowała 65 milionów
złotych. Jej celem było przywrócenie prędkości konstrukcyjnej pociągów do 90 km/h
i skrócenie czasu jazdy. mwk
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Młodzi harcerze
zbierali

Bezpieczeństwo

elektrośmieci. str. 43

Kadzielin | Ruch na 14 był zablokowany

Stryków | Bezpieczeństwo dzieci

Autobus PKS
w rowie
Przednia część pojazdu,
która pozostała na jezdni, zablokowała pas ruchu w kierunku Łowicza. Zawalidrogę udało się odholować tuż po
godz. 8.
Kiedy doszło do zdarzenia
w autobusie znajdował się tylko jego kierowca. Był trzeźwy
i zapewnił sobie pomoc we własnym zakresie. Policja udzieliła
mu pouczenia.
ewr

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Około 2,5 godziny trwały
26 września utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 14
w Kadzielinie, gdzie do przydrożnego rowu wjechał autobus
łódzkiego PKS.
Z informacji uzyskanych
przez nas z policji wynika, że
o godz. 6.10 kierujący autobusem chcąc zawrócić na krajowej
14, nie trafił w zjazd z drogi i tyłem zsunął się do rowu.

Pierwszaki na spotkaniu
z policjantami
Uczniowie klas pierwszych
szkół z terenu miasta i gminy
Stryków 26 września spotkali się z policjantami ze Zgierza
i Strykowa. Spotkanie zorganizowała Gminna Komisja Problemów Alkoholowych. Dzieci
uczestniczyły najpierw w pogadance na temat bezpieczeństwa
w czasie drogi do i ze szkoły,
w czasie pobytu w szkole i na
ulicy. Spotkanie w Domu Kul-

tury osłodził poczęstunek. Później maluchy obejrzały policyjne samochody i zostały
obdarowane
odblaskowymi
znaczkami, kamizelkami oraz
innymi drobnymi gadżetami.
Tradycją tych corocznych
spotkań jest również to, iż dzieci mają możliwość odwiedzenia
gabinetu burmistrza i zrobienia
sobie z nim pamiątkowego zdjęcia.
ljs

PKS w rowie.

RZUT OKIEM | OSTRZEŻENIE PILNIE POTRZEBNE

Wola Lubiankowska

RENATA PIECHUT-MACHNICKA

Wprawdzie objazdy budowy autostrady w rejonie Dmosina zostały oznakowane, ale dla kierowców
przejeżdżających przez teren budowy A2 przecinającą go drogą prowadzącą na Grodzisk – zwłaszcza
po zmroku – bezpieczniej byłoby, gdyby w tym miejscu przejazd tym prowizorycznym jeszcze mostem był
oznakowany pulsacyjnymi światłami. rpm

Z otwartym złamaniem lewej
nogi i licznymi potłuczeniami
traﬁł do Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu motorowerzysta, który na drodze w Woli
Lubiankowskiej (gm. Głowno)
rozpoczął manewr zawracania
w chwili, gdy był wyprzedzany
przez samochód.
Do
zdarzenia
doszło
25 września o godz. 16.50 na
drodze w kierunku miejscowości Rozdzielna. Z policyjnych
ustaleń wynika, że kierujący
motorowerem marki Romet
mieszkaniec gminy Łyszkowice nie upewnił się, czy może
bezpiecznie zawrócić i rozpoczął wykonywanie tego manewru doprowadzając do zderzenia z wyprzedzającą go
Mazdą, kierowaną przez mieszkańca Głowna. W wyniku zderzenia z samochodem motocyklista doznał licznych obrażeń
ciała. Postępowanie prowadzi
KP w Głownie.
ewr

KRONIKA POLICYJNA | 20.09.–26.09.2010
Głowno i okolice
20 września o godz. 7.00
w Głownie na drodze krajowej
nr 14 doszło do kolizji. Kierujący
Fiatem Seicento głownianin jadąc
w kierunku Łodzi nie zachował bezpiecznego odstępu i uderzył w tył
poprzedzającego go Iveco kierowanego przez mieszkańca Brochowa.
Sprawcę ukarano mandatem.
W okresie od 19 do 21 września w Głownie na parkingu osiedla
Swoboda doszło do uszkodzenia
mienia w postaci porysowania
powłoki lakieru Volkswagena Golfa. Wartość strat oszacowano na
2,5 tys. zł na szkodę mieszkanki
Głowna. Postępowanie w toku.
W okresie od 12 do 21 września w Woli Mąkolskiej doszło do
kradzieży z terenu parku maszyn
przy budowie autostrady A-1. Nieznani sprawcy dokonali kradzieży
łyżki zębatej od koparki Hitachi
o wartości 4 tys. zł na szkodę firmy
z Włocławka. Postępowanie w toku
21 września o godz. 21.40 na
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 14
z ulicą Kopernika doszło do kolizji.
G

Kierujący ciągnikiem siodłowym
marki Scania z naczepą mieszkaniec Łomianek jadąc w kierunku Łowicza wjechał na skrzyżowanie na
czerwonym świetle doprowadzając
do zderzenia z Hondą kierowaną
przez mieszkankę Głowna, podróżującą z 7-letnim dzieckiem. Obyło
się bez obrażeń. Sprawcę ukarano
mandatem.
23 września na Komisariat
Policji w Głownie wpłynęło zgłoszenie o kradzieży dokonanej między
8 a 22 września. W tym okresie
w miejscowości Helenów nieznani sprawcy dokonali kradzieży 23
metrów siatki ogrodzeniowej o wartości 230 zł na szkodę mieszkańca
Łodzi.
23 września między godz.
4 a 8 na ul. Brzozowej w Głownie
nieznani sprawcy ze zbiornika paliwowego ciągnika siodłowego
dokonali kradzieży 300 litrów oleju
napędowego o wartości 1554 zł na
szkodę firmy z Pułtuska. Postępowanie w toku.
24 września ok. godz. 14.40
w Głownie na ul. Kopernika funk-

cjonariusze WRD KPP w Zgierzu
zatrzymali do kontroli kierującego
Renaultem głownianina, który w wydychanym powietrzu miał 0,14 mg/
litr alkoholu.
24 września o godz. 11.30 właściciel gospodarstwa w Boczkach
Domaradzkich podczas prac ornych wykopał pocisk, co do którego
zaszło podejrzenie, że to niewybuch
z czasów wojennych. Znalezisko zabezpieczyła policja, a 26 września
na miejsce udał się patrol saperski
z Tomaszowa Mazowieckiego, który
zabrał pocisk.

Stryków i okolice
20 września o godz. 9.55
w Strykowie na parkingu ul. Kościuszki doszło do zderzenia bocznego dwóch pojazdów. Kierujący
Audi mieszkaniec gm. Stryków podczas parkowania uderzył w Skodę
Octawię należącą do mieszkańca
gm. Dmosin. Sprawcę ukarano
mandatem.
23 września w godz. 8-12
w Bratoszewicach doszło do kradzieży z włamaniem do domu

RENATA PIECHUT-MACHNICKA

Ryzykowne
zawracanie

Tak imponującej strażnicy próżno szukać nie tylko w okolicy.

Gmina Dmosin | Nowostawy Dolne

Nowa strażnica już gotowa
Dobiegła końca budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy
wiejskiej. 31 sierpnia dokonano odbioru końcowego prac budowlanych.
Budynek jest bardzo okazały, największy nie tylko na terenie gminy Dmosin, ale także
gmin ościennych. Oprócz garażu dla strażackiego samochodu
większą jego część zajmuje sala
bankietowo-weselna wraz z zapleczem kuchenno-sanitarnym,
a na piętrze także pomieszczenia, które mogą być wykorzystane jako pokoje gościnne.
Obiekt w stanie surowym za-

mkniętym od 2007 r. realizowała firma z Sochaczewa, jej
wykończeniem zaś zajęło się
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marka Tartanusa
z Bełchowa.
Remiza w Nowostawach Dolnych ma 922 m2 powierzchni
użytkowej. Jej budowa została
dofinansowana kwotą 500 tys. zł
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Na razie nie ustalono daty oddania strażnicy do użytku. Strażacy i pozostali chętni mieszkańcy w czynie społecznym
porządkują jeszcze teren wokół
niej.
rpm

Ruch drogowy | Nietrzeźwi kierujący
mieszkalnego, skąd sprawcy skradli pieniądze w kwocie 1700 zł i 200
euro. Postępowanie prowadzi KP
w Strykowie.
24 września o godz. 18.30
w Ciołku kierujący motocyklem
Honda łodzianin jadąc w kierunku miejscowości Osse nie dostosował prędkości do warunków
panujących na jezdni i uderzył
w prawidłowo zaparkowanego na
poboczu Fiata Punto należącego
do mieszkańca gm. Stryków. W wyniku zdarzenia motocyklista doznał
urazu prawej nogi i trafił do Szpitala
wojewódzkiego w Zgierzu. postępowanie prowadzi KP w Strykowie.
26 września o godz. 14.55
w Bratoszewicach na ul. Łódzkiej
(krajowa 14-stka) kierujący Volkswagenem Polo łodzianin włączając się
do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa
Citroenowi Jumperowi, kierowanemu przez mieszkankę Piotrkowa
Trybunalskiego. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego
sprawca trafił do szpitala z podejrzeniem złamania żeber. Został
ukarany mandatem.

Popili i pojechali
Dwóch nietrzeźwych rowerzystów zatrzymano w minionym tygodniu na terenie gminy Głowno, a na terenie gminy
Stryków policjanci złapali
dwóch kierujących samochodami na podwójnym gazie.
20 września o godz. 15.30
funkcjonariusze z komisariatu autostradowego zatrzymali na obwodnicy Strykowa
w Sosnowcu mieszkańca gminy Stryków, który kierował samochodem osobowym mając w wydychanym powietrzu
0,75 mg/litr alkoholu, czyli
ok. 1,5 promila.
Ponad dwa razy tyle, czyli
ok. 3 promili (1,5 mg/litr alk.)
wydmuchał z kolei podczas
kontroli alkomatem mieszkaniec gminy Głowno, który został zatrzymany 23 września
w Strykowie na pl. Łukasińskiego przez miejscowych policjantów.

Tego samego dnia funkcjonariusze z Wydziału Ruchu
Drogowego KPP w Zgierzu
zatrzymali we Władysławowie Popowskim (gm. Głowno) dwóch nietrzeźwych rowerzystów. Pierwszy, zatrzymany
o 17. 59-latek bez stałego miejsca zamieszkania „na wydmuchu” miał 1,18 mg/litr, czyli ok.
2,4 promila. Drugi cyklista zatrzymany został kwadrans później po krótkim pościgu, gdyż
na widok policjantów porzucił rower i zaczął uciekać na
piechotę. Zbiegiem okazał się
55-letni mieszkaniec gminy
Głowno, który podczas kontroli alkomatem wydmuchał
0,84 mg/litr, czyli ok. 1,7 promila alkoholu. Ponadto ujawniono, że ciąży na nim prawomocny zakaz kierowania
pojazdami w ruchu lądowym,
za złamanie którego mężczyzna
odpowie przed sądem.
ewr
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Aktualności
Stryków|Samorządznowuposzedłdosądu

RZUT OKIEM|PODSTRYKOWSKIEGRZYBOBRANIA

Sąd nie zakneblował ust
Bogdanowi Walczakowi
Sąd Apelacyjny w Łodzi
rozpatrzył ponownie sprawę o
ochronę dóbr osobistych, jaką
burmistrz Strykowa Andrzej
Jankowski wytoczył radnemu
Bogdanowi Walczakowi w 2009
roku. Przypomnijmy, że burmistrz Jankowski domagał się
w pozwie zakazania Bogdanowi Walczakowi nękania, obrażania, naruszania dobrego imienia,
pomawiania go przez składanie
bezpodstawnych zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i stawiania mu innych
zarzutów związanych z wykonywaniem funkcji burmistrza, które mogą go narazić na utratę zaufania obywateli. Oczekiwania
te opierał na doświadczeniach
związanych m.in. ze składaniem
przez Bogdana Walczaka zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
fałszowania oświadczeń majątkowych w zakresie wielkości posiadanego areału czy wykorzystania stanowiska do ułatwienia
kariery zawodowej osobom bliskim. Burmistrz Strykowa podkreślał, że wszczynane postępowania były umarzane.

SądApelacyjny
podkreśliłfakt,
żepozewburmistrza
Jankowskiegobył
wistociedomaganiem
sięodsądu,abyten
zakazałradnemu
Walczakowidziałalności
opozycyjnej.
Sąd Okręgowy w Łodzi 5
kwietnia tego roku orzekł, że
burmistrz nie ma podstaw do
sformułowanych w pozwie
żądań, jak również domagania się przeprosin w gazecie i na forum Rady Miejskiej
oraz 12 tys. zł zadośćuczynienia od radnego. Burmistrz Andrzej Jankowski, odwołując się
od tego wyroku, zarzucił sądowi błędną ocenę materiału
dowodowego. W ubiegły pią-

tek Sąd Apelacyjny, po krótkiej rozprawie i jeszcze krótszej naradzie, nie uznał tego
argumentu i oddalił apelację
w całości, uznając, że wyrok
pierwszej instancji pod względem prawa jest jednak jak najbardziej trafny. W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podkreślił
fakt, że pozew burmistrza Jankowskiego był w istocie domaganiem się od sądu, aby ten
zakazał radnemu Walczakowi działalności opozycyjnej,
a tego sąd w świetle przepisów
kodeksu cywilnego uwzględnić nie mógł. Sąd zaznaczył, że
każdy obywatel ma prawo składać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
monitorować władzę zarówno
państwową, jak i samorządową,
składać pisma, domagać się
wyjaśnień, żądać ujawnienia
informacji publicznej. Jedynie
w wyjątkowych sytuacjach,
wskazanych w przepisach, władza ma prawo odmówić obywatelowi udzielenia informacji.
Konstatacja, że uznanie pozwu burmistrza Strykowa równałoby się z kneblowaniem
ust Bogdanowi Walczakowi, była ważnym, ale jednak
nie najistotniejszym argumentem, dla którego Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok pierwszej
instancji.
str. 43

W ubiegły czwartek, 22
września jedna z naszych
czytelniczek przysłała na
skrzynkę e-mailową redakcji
zdjęcie wykonane tuż po
udanym grzybobraniu
w podstrykowskich lasach.
NazdjęciusześcioletniaJulia
PatorskazeStrykowaorazokazy
maślaków,koźlaków,krawców
ipodgrzybków,jakieudałojejsię
znaleźćwrazzmamąElżbietą.
Najpiękniejszyokazznalazła
oczywiścieJulciaibyłtokoźlak
ośrednicy24cm. ljs
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23 września na sądową wokandę wróciła sprawa cywilna
burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski kontra radny Bogdan
Walczak. Sąd podtrzymał wyrok, który zapadł pół roku
temu. Radny nie musi przepraszać burmistrza.

Stryków|Zaczynasięremontprzychodni

Rehabilitacja już na walizkach
W przychodni zdrowia
przy ul. Kościuszki 29
rozpoczęły się przygotowania
do remontu. Na pierwszy
ogień pójdzie rehabilitacja.
Sprzęt zostanie przeniesiony
tymczasowo na piętro.
Roboty nie spowodują
zamknięcia przychodni.
Konsorcjum firm Wigma
i Inwestrem z Płocka, z którym
gmina Stryków podpisała umowę na przeprowadzenie inwestycji, ma rozpocząć remont
w najbliższą środę, 5 października. W pierwszym etapie, dopóki nie zakończą się roboty
w pomieszczeniach rehabilitacji, parter zostanie wyłączony
z użytku, ale z zachowaniem
możliwości korzystania z głównego wejścia od strony ul. Ko-

ściuszki. Zaplecze robót oraz
robocze wejście do przychodni
zorganizowane zostaną od strony parkingu na tyłach budynku.
Jak długo potrwa remont rehabilitacji, jeszcze w tej chwili
nie wiadomo. Bardziej szczegółowy harmonogram robót wykonawca ma przedstawić gminie do połowy października.
Kierownictwo przychodni liczy
na to, że ten etap nie dostarczy
większych utrudnień. – Zdecydowanie najtrudniejsze będzie
zorganizowanie pracy przychodni podczas remontu pierwszego piętra, ale myślę, że sobie
poradzimy. Na chwilę obecną
pacjenci rehabilitacji na pewno
nie mają się czego obawiać, postaramy się, by większość urządzeń została przeniesiona na
górę. Problem może być tylko
z hydromasażem, ale też postaramy się go przenieść – mówi

kierownik przychodni doktor
Michał Klincewicz. Przyznaje
on, że drobnych zawirowań nie
uda się raczej uniknąć, ale personel został przygotowany na
to, by odpowiednio wcześniej
informować o nich pacjentów.
W tej chwili chodzi szczególnie o możliwość skorzystania
ze wszystkich przepisanych zabiegów rehabilitacyjnych, do
których kolejka pacjentów jest
długa. Doktor Klincewicz zapowiada, że jeśli ktoś nie będzie
mógł z czegoś skorzystać, wówczas w to miejsce będzie mu zaproponowany inny zabieg.
Gmina Stryków wyda na remont i rozbudowę przychodni 2.479.654 zł. Po zakończeniu robót, czyli w połowie 2013
roku, rozbudowany obiekt będzie mieścił w sobie zarówno
przychodnię lekarską, jak i biura urzędu.
ljs
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Głowno|Zarobkiwmagistracie:podajemycodozłotówki

Umacnianie brzegów Mrogiwrejoniemostunaul.Kilińskiego,14września.

Głowno |FaszynowaniekorytaMrogi

Kamienie wzmocnią brzeg
Rozpoczęte pod koniec lipca prace, mające na celu udrożnienie i wzmocnienie brzegów
koryt rzek Mrogi i Mrożycy
w Głownie, w minionym tygodniu, 14 września prowadzone
były w rejonie mostu na ul. Kilińskiego. Karczowanie zakrzaczeń i wzmacnianie brzegów

rzek faszyną ma poprawić przepływ wody na około 1600-metrowym odcinku Mrogi, dokładnie od mostu kolejowego
do mostu na ul. Zgierskiej oraz
na około 700-metrowym odcinku rzeki Mrożycy. Prace te wykonuje wyłoniona w przetargu
przez Wojewódzki Zarząd Me-

lioracji i Urządzeń Wodnych
w Łodzi strykowska firma PWU
Melwod. Szacunkowy koszt
prac obejmujących umacnianie
brzegów w zakolach, wydobycie nanosu, pogłębienie oraz zabezpieczenie brzegów rzeki faszyną i kamieniami to 360 tys.
zł. Mają one zostać zakończone
do końca października. Teraz
obejmują odcinek od mostu na
ul. Kilińskiego do mostu na ul.
Zgierskiej.
rpm

Koniec spekulacji na temat
wynagrodzeń czołowych urzędników
W związku z docierającymi do naszej redakcji sygnałami
o rzekomo drastycznym wzroście
płac niektórych głowieńskich
urzędników, postanowiliśmy te
doniesienia sprawdzić u źródła,
tj. w samym Urzędzie Miejskim.
O to, czy prawdą jest, że poza
burmistrzem Grzegorzem Janeczkiem czołowi urzędnicy
miejscy zarabiają miesięcznie
nawet po 9 tys. zł – jak twierdził nieoficjalnie nasz informator (jego personalia do wiadomości redakcji) – zapytaliśmy więc
zastępcę burmistrza Grzegorza
Urbanika i sekretarza miasta
Jarosława Trojanowskiego, których nazwiska nasz informator

w kontekście wspomnianych
kwot przywoływał.
Wiceburmistrza
pytaliśmy
również o to, czy w związku
z ewentualnym wzrostem wynagrodzeń, burmistrz nosi się
z zamiarem wystąpienia do Rady
Miejskiej o dodatkowe pieniądze na ten cel? Nasz informator
przekonany jest bowiem, że na
urzędnicze pensje niebawem zabraknie tu pieniędzy. – Nie ma takiego pomysłu – jednoznacznie
zaprzeczył wiceburmistrz Urbanik. – Nikt, poza panem burmistrzem, który zarabia tyle, ile jego
poprzednik, a więc około 9.800 zł
brutto, nie zarabia tu powyżej 8
tys. zł. Ani żaden kierownik, ani

żaden doradca, ani ja – oświadczył wiceburmistrz.
Z informacji uzyskanych od
wiceburmistrza Urbanika i sekretarza Trojanowskiego wynika, że
obaj panowie zarabiają 7.954 zł
brutto i 7.848 zł brutto miesięcznie. Jak poinformował sekretarz
Trojanowski, ich poprzednicy, tj.
wiceburmistrz Andrzej Ruciński oraz sekretarz Andrzej Mazur zarabiali odpowiednio nieco ponad 6.900 zł brutto i 6.560
zł brutto miesięcznie. Ustalona
przez Radę Miejską płaca burmistrza Grzegorza Janeczka wynosi
9.895 zł brutto i jest taka sama
jak jego poprzednika Wojciecha
Brzeskiego.
rpm
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W Walewicach myśliwi
starali się pokazać

Aktualności

z jak najlepszej strony. str. 18-19

Głowno | Jaki ma być Plac Wolności

Głowno | Starania o kompleks sportowy

Burmistrz czeka na opinie mieszkańców

Szansa na drugiego Orlika
Burmistrz Głowna chce,
by w przyszłym roku na
Zabrzeźni powstał drugi
w mieście ogólnodostępny
kompleks sportowy Orlik.
Proponowaną lokalizacją
jest teren przy Szkole
Podstawowej nr 3.

Jak już informowaliśmy na
łamach jednego z ostatnich numerów Wieści, ma to być priorytetowa inwestycja przyszłoroczna. Dlatego też burmistrz
postanowił przedłożyć do społecznej konsultacji już istniejący projekt zagospodarowania centralnego placu miasta
oraz jego wizualizację po ewentualnej przebudowie. Zaznacza przy tym, że przewidziany
w niej budynek – stylizowany
na ratusz – ulokowany w centralnej części placu miałby powstać dopiero w późniejszym
etapie inwestycji.
Przypomnijmy, że projekt
rewitalizacji Placu Wolności został opracowany jeszcze
w poprzedniej kadencji i był
wówczas na łamach Wieści pre-

UM GŁOWNO

Do 10 października
burmistrz Głowna
Grzegorz Janeczek
oczekuje na opinie
mieszkańców
dotyczące planowanej
rewitalizacji Placu
Wolności w Głownie.

Budynek małej gastronomii (w tle) miałby powstać w późniejszym etapie. Zgodnie z założeniami projektu,
fontanna ma mieć formę Róży Wiatrów i ma być wykończona kamieniem piaskowym. Jej wnętrze ma być
wyłożone terakotą w kolorze białym i szafirowym. Projekt przewiduje także instalację lamp podwodnych.

zentowany przez poprzednika
burmistrza Janeczka, Wojciecha Brzeskiego.
Dziś burmistrz Janeczek
oczekuje od mieszkańców opinii, czy ma on być realizowany w tym właśnie kształcie,

czy może należy coś w nim
zmodyfikować – coś dodać,
przeorganizować, z czegoś zrezygnować? Swe uwagi do prezentowanego projektu mieszkańcy zgłaszać mogą drogą
mailową na adres placwolno-

sci@glowno.pl bądź korespondencyjne na adres Urzędu
Miejskiego przy ul. Młynarskiej 15 w Głownie.
Ze szczegółami wizualizacji
placu zapoznać można się na
www.glowno.pl
rpm

PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

O tym, że wniosek zgłoszeniowy do programu „Moje Boisko Orlik 2012” już złożono,
informował na posiedzeniu Komisji Oświaty Zdrowia i Kultury, 22 września wiceburmistrz
Grzegorz Urbanik. Jeżeli Rada
Miejska, planując przyszłoroczny budżet, zatwierdzi udział
własny Głowna w inwestycji,
to złożony zostanie już właściwy wniosek o dofinansowanie
budowy Orlika w ramach partnerstwa rządowo-samorządowego. Jeżeli następnie zostanie on
pozytywnie zatwierdzony przez
komisję oceniającą, to nowy
obiekt będzie mógł powstać już
w 2012 r. Przypominamy, że
partnerstwo rządowo-samorządowe zakłada udział finansowy w budowie Orlika ze strony trzech partnerów: samorządu
miejskiego (34% kosztów), samorządu wojewódzkiego (33%,
maks. do 333 tys. zł) oraz Ministerstwa Sportu (33%, maks. do
333 tys. zł).
Dlaczego Orlik i dlaczego
akurat na Zabrzeźni? Ponieważ
to razem z sąsiednim Zakopanem bardzo duża część miasta,
pozbawiona do tej pory obiektów sportowych, jeśli nie liczyć
przyszkolnego boiska do siatkówki i starej płyty asfaltowej.
Władzom miejskim zależy na
tym, by dostępność do tego typu
infrastruktury była w Głownie
w miarę równomierna. Zadowolenia z proponowanej lokalizacji
nie kryła dyrektor SP nr 3 Maria
Furga, która, tak jak i członkowie komisji oświatowej, o złożonym wniosku dowiedziała się
właśnie na środowych obradach.
– Jestem tym mile zaskoczona, bo już teraz wiele osób korzysta z naszego boiska do siatkówki po godzinach i nie są to
tylko nasi uczniowie, ale i osoby
dorosłe, przy czym dzieje się to
właściwie bez dozoru – mówiła.
Wiceburmistrz
Grzegorz
Urbanik wyjaśniał, że według

jego orientacji, kompleks sportowy Orlik można wybudować
za ok. milion zł, co oznaczałoby wkład miejski rzędu 340 tys.
zł. Oczywiście najpierw samorząd musiałby wyłożyć większą
kwotę, gdyż dofinansowanie ze
strony ministerialnej ma charakter zwrotu części poniesionych
wydatków dopiero po odbiorze
inwestycji. Zdaniem wiceburmistrza, budowa Orlika opłaca się
miastu bardziej niż samodzielne finansowanie budowy boisk,
bo w tym drugim przypadku nie
można liczyć na wsparcie wojewódzkie, a jedynie na dotację ministerialną w wysokości
1/3 kosztów, czyli ostatecznie
2/3 trzeba by pokryć z własnych
funduszy, a na początku w budżecie w ogóle zaplanować całą
sumę.
Nie wszyscy członkowie komisji oświatowej byli jednak pomysłem zachwyceni. Radny Dariusz Młynarczyk przyznał, że
nie jest entuzjastą Orlików, które generują duże koszty utrzymania (oświetlenie, zatrudnienie animatorów), a przyszkolne
boisko na przyzwoitym poziomie można wybudować znacznie taniej. Jako przykład podał
tu nowy obiekt przy Zespole
Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Głownie, na który powiat
zgierski wydał rok temu 150
tys. zł. Z kolei radny Grzegorz
Szkup, nauczyciel wychowania
fizycznego, uważa, że w przypadku boisk przyszkolnych, dla
rozwijających się organizmów
uczniów – ze względów bezpieczeństwa – lepsza od sztucznej nawierzchni stosowanej na
Orlikach jest murawa. Chodzi
o mniejsze obciążenie rosnących stawów i łagodniejsze obrażenia podczas potencjalnych
upadków na trawę.
Ostateczna decyzja o tym,
czy miasto zawalczy o Orlika
przy „Trójce”, zależy od decyzji całej rady, która wypowie się
na ten temat, pracując nad przyszłorocznym budżetem.
Na posiedzeniu komisji
oświatowej była też mowa o dużym, niezagospodarowanym terenie dawnego stadionu Iskra
przy Szkole Podstawowej nr 1,
gdzie władze miejskie chciałyby
w przyszłości zlokalizować pełnowymiarowe boisko lekkoatletyczne.
ewr

Głowno | Zalew Mrożyczka

Rozmowy o gruntownym
czyszczeniu
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Wiceburmistrz
Grzegorz
Urbanik poinformował w minionym tygodniu o prowadzonych rozmowach władz miasta
z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Ich celem ma być pozyskanie przez Głowno pieniędzy na gruntowne czyszczenie
zbiornika wodnego Mrożyczka. Wiceburmistrz dodaje przy

tym, że wiązałoby się to z całkowitym spuszczeniem wody
z zalewu oraz z zagospodarowaniem jego części rekreacyjnej np. w nowe pomosty i nową
plażę.
Póki co jednak wędkarze
mogą spać spokojnie, bo taki
gruntowny remont Mrożyczki – jak szacuje wiceburmistrz
– może odbyć się najwcześniej
w 2013 r.
rpm
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Głowno | Wielkie potrzeby miejskich szkół

„Dwójka” jak skarbonka bez dna
Sekretarz w ostatnich tygodniach odwiedził wszystkie
miejskie szkoły, przyjrzał się
ich funkcjonowaniu i potrzebom inwestycyjnym, o których
dyrektorzy mówili z kolei na
posiedzeniu Komisji Oświaty,
Zdrowia i Kultury 22 września.
Komisja oświatowa obradowała
w Gimnazjum Miejskim, ale po
wielu uwagach dotyczących SP
nr 2 na wniosek radnego Macieja Lisowskiego, jedno z kolejnych z posiedzeń odbyć ma
się właśnie w „Dwójce”.
O licznych problemach tej
placówki: z przeciekającym
dachem, nieszczelnymi świetlikami, zawilgoceniem piwnic
i kotłowni oraz nieskutecznym
systemem ogrzewania pisaliśmy w „Wieściach” już niejednokrotnie. Temat powraca, bo
niewiele się zmienia. W czasie wakacji zmodernizowano
wprawdzie kotłownię, co ma
zapewnić właściwą temperaturę w salach, ale remont nie
rozwiązał problemu gromadzącej się w niej wody. Stała wilgoć powoduje korodowanie sto-

Głowno

sunkowo nowych, bo zaledwie
3-letnich kotłów, a dodatkowo
zawilgocony ekogroszek traci swoją moc grzewczą. W kotłowni problemem jest też brak
skutecznej wentylacji (palacze
pracują w maskach).
Lista samych najpilniejszych
potrzeb „Dwójki” jest długa,
a ich realizacja będzie kosztowna. W opinii dyrektor Elżbiety
Czerwiec, przede wszystkim konieczna jest naprawa świetlików
i przeciekającego dachu. Zdaniem Jarosława Trojanowskiego
dach o pow. 2 tys. mkw. wymaga nie tyle naprawy, co wymia-

Sufity w pracowniach
są regularnie
zalewane, a na części
korytarza trzeba było
odłączyć prąd, żeby
nie doszło do zwarcia.

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Każda z miejskich szkół w Głownie ma swoje
problemy i mniej lub bardziej pilne potrzeby
remontowe, ale to sytuację Szkoły Podstawowej
nr 2 p.o. sekretarza miasta Jarosław Trojanowski
określił jako katastrofalną.

Plamy na suficie i ścianach. Zacieki z przeciekającej z dachu wody w jednej z pracowni SP nr 2 w Głownie.

ny, gdyż miejscami jest on wklęsły, a dwa odbieracze wody nie
są w stanie poradzić sobie z jej
nadmiarem w czasie obfitych
opadów. W efekcie sufity w pracowniach są regularnie zalewane, a na części korytarza trzeba
było odłączyć prąd, żeby nie doszło do zwarcia.
Sekretarz uważa, że decyzję
w sprawie remontu należy podjąć jak najszybciej, aby nie okazało się, że za kilka lat tę naj-

nowszą i najliczniejszą szkołę
(do której obecnie uczęszcza
350 uczniów) trzeba będzie zamknąć. Koszty remontu budynku „Dwójki” sekretarz oszacował na 3 – 4 mln zł.
Dyrektor Gimnazjum Miejskiego Bożena Skorek-Paszyńska w imieniu swoim oraz dyrektorów pozostałych miejskich
szkół zwróciła uwagę na to, że
przez szereg lat pieniądze miejskie były pompowane najpierw

w budowę SP 2 według nowoczesnego, acz niefunkcjonalnego projektu, a potem w budowę
nowej kotłowni i wciąż słyszy się o kolejnych potrzebach.
Tymczasem dyrektorzy szkół
mieszczących się w budynkach liczących po kilkadziesiąt lat muszą gospodarować
znacznie skromniejszymi środkami, by zapewnić uczniom w
miarę dobre warunki. Opinię
tę podzieliła radna Beata Pi-
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larska, która ze strony mieszkańców miasta spotyka się już
z głosami w stylu „dość pakowania pieniędzy budżetowych
w SP2!”. Zdaniem radnej należałoby rozliczyć osoby, które
pozwoliły, aby budynek szkoły
i kotłowni wyglądał tak, jak
obecnie, a które przed laty odebrały tę niefortunną inwestycję.
Wiceburmistrz Głowna Grzegorz Urbanik przypomniał, że
jako radny poprzedniej kadencji
był przeciwny wpuszczaniu nowej kotłowni w ziemię, ale większość zdecydowała inaczej. Jego
zdaniem sprawą jej budowy powinna zająć się miejska komisja
rewizyjna. Z kolei radny Dariusz
Młynarczyk przyznał, że popierał wkopanie kotłowni ze względów estetycznych, spodziewał
się, że zostanie ona skutecznie wyizolowana od wód gruntowych. Tak się nie stało i dziś,
aby osuszyć budynek trzeba by
wydać kolejne kilkadziesiąt tys.
zł. Tymczasem w tegorocznym
budżecie placówki brakuje już
38 tys. zł na wynagrodzenia i ok.
50 tys. zł na zakup ekogroszku,
a „Dwójka” to przecież nie jedyna szkoła z poważnymi i pilnymi
potrzebami.
„Jedynce” potrzeba
105 tysięcy
O Szkole Podstawowej nr 1
mówił na posiedzeniu komisji jej
dyrektor Adam Kubiak. W „Jedynce” uczy się 249 uczniów,
w tym 24 w oddziale przedszkolnym. W placówce realizowany
jest unijny projekt edukacyjny, a
dzięki pozyskanej dotacji udało
się zakupić sprzęt, w tym tablicę
multimedialną.
str. 44
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Potrzebny jest
nowy mostek
Radny Maciej Lisowski zaapelował do burmistrza Głowna o uwzględnienie w planach
inwestycyjnych
przebudowy
chodnika i mostka na trakcie
pieszym łączącym osiedla Sikorskiego i Kopernika. Radnemu marzy się nowy mostek
z szerokim chodnikiem podzielonym na część pieszą i rowerową oraz promenada łącząca
oba te osiedla. Za modernizacją tego ciągu komunikacyjnego zdaniem radnego przemawia to, że codziennie korzystają
z niego mieszkańcy obu osiedli
w różnym wieku, udający się do
pracy i szkół.
rpm
REKLAMA

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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Stryków | Inwestycje miejskie

Głowno | Szkoła Podstawowa nr 2

Plac zabaw pod dozorem kamer

Zimą powinno być cieplej
Dobiegł końca remont kotłowni zasilającej w ciepło Szkołę Podstawową nr 2 w Głownie.
Przypomnijmy, że przed wakacjami Rada Miejska przeznaczyła na ten cel 50 tys. zł, by
poprawić efektywność cieplną tej kotłowni. Poprzednie sezony grzewcze dowiodły bowiem, że mimo, iż kotłownia
wybudowana została niedawno,
to nie dostarcza wystarczającej
ilości ciepła, by w szkole było
ciepło. Dyrekcja tej szkoły w
niedalekiej przeszłości zmuszona była do czasowego odwołania zajęć lekcyjnych dlatego, że
uczniowie i nauczyciele marzli.
W trakcie remontu wymieniono

Cztery urządzenia zamontowano w takich miejscach,
by rejestrowany przez nie obraz dawał jak najszerszy ogląd
całości, trzy obserwują plac
i skate park, a czwarta – przystań. Monitoring uruchamiano
etapami: najpierw ten strzegący placu zabaw i skate parku,
a później, ten skierowany na
przystań. Obraz z kamer przekazywany jest do Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, które mieści się w budynku JRG PSP przy ul. Targowej, czyli w bezpośrednim
sąsiedztwie placu zabaw. To,
co zarejestrują kamery, może
być w każdej chwili odtworzone i posłużyć jako dowód np. w
postępowaniu policyjnym. W
ten sposób gmina chce ustrzec
przed wandalizmem inwestycję
wartą ok. 1,5 mln zł.
– Kierujemy też apel do naszych mieszkańców, jak również innych osób, które korzystać będą z tego placu, byśmy
wspólnie dbali o to miejsce, aby
jak najdłużej wyglądało tak, jak
wygląda teraz. Oprócz urządzeń służących zabawie i rekreacji są tu również ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci,
wystarczy należycie z nich koPŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

G

LILIANNA JÓZWIAK-STASZEWSKA

Nowego placu zabaw
oraz skate parku nad
zalewem w Strykowie
strzegą już kamery.

Nowy plac zabaw wygląda imponująco. Wydzielono w nim kilka stref zabaw przystosowanych dla dzieci
w różnym wieku.

rzystać – mówi Witold Kosmowski, naczelnik Wydziału
Promocji UM-G Stryków.
Do momentu uruchomienia
kamer, czekano z nasadzeniami
zieleni na placu oraz wzdłuż
ścieżki pieszo-rowerowej. Niebawem ma się tu pojawić 11 nowych drzew oraz 75 krzewów.
W ubiegły piątek, 16 września
dokonano odbioru technicznego placu zabaw i skate par-

ku. Wszystkie urządzenia i zabawki są już oddane do użytku.
Wykonawca został zobligowany do kilku niewielkich poprawek ogrodzenia i nawierzchni.
22 września dokonano termin
ostatecznego odbioru.
Z
początkiem
ubiegłego tygodnia gmina Stryków złożyła w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w ramach PROW

i programu Lider zagospodarowania drugiej części zalewu.
Szacuje się, że koszt urządzenia podobnej ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia, tarasu
widokowego, miejsca wypoczynku oraz placu minifitness
zamknie się kwotą 1,1 mln zł.
Z UE gmina może pozyskać 500
tys. zł, czyli tyle samo o ile postarała się w przypadku tegorocznej inwestycji.
ljs

pompę, zawór bezpieczeństwa,
podłączenie wymienników ciepła, a także wymieniono na szersze rury rozprowadzające ciepło
oraz zmieniono sposób odprowadzania spalin i umiejscowienie pomp cyrkulacyjnych. Prace
te wykonała łódzka firma Termex.
Innym niezałatwionym problemem „Dwójki” są przeciekające podczas deszczu i przemarzające podczas mrozu świetliki
w dachu szkoły. Te prace będą
musiały poczekać do przyszłego roku, bo w budżecie tegorocznym nie ma już na nie pieniędzy, a mają kosztować ok. 40
tys. złotych.
rpm

Głowno | Budowa kanalizacji

Kanał w Wyszyńskiego
i Rataja do połowy listopada
Urząd Miejski w Głownie
dysponuje już papierową wersją
projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z dojściami do posesji na ulicach Wyszyńskiego
i Rataja, na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Spółdzielczej.
– Niebawem ogłosimy przetarg,
w drodze którego wyłonimy wykonawcę inwestycji – zapowiada kierownik referatu infrastruktury technicznej, budownictwa
i ochrony środowiska Arkadiusz
Janiak. – Przygotowujemy doku-

mentację przetargową. Czekamy tylko na wersję elektroniczną projektu. – dodaje. Biorąc pod
uwagę, że procedura przetargowa potrwa około miesiąca, rozpoczęcia prac w terenie można
spodziewać się po 20 października. Kierownik Janiak jest dobrej myśli. To sa bardzo krótkie
odcinki kanalizacji, z którymi
powinna poradzić sobie każda
firma – ocenia. Szacuje, że inwestycja powinna zakończyć się do
połowy listopada.
rpm
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Głowno
Wymiana drzwi
do klatek
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RZUT OKIEM|SPRZĄTANIEŚWIATAWGMINIESTRYKÓW

Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się wymiana drzwi wejściowych do klatek w blokach
na osiedlach Kopernika i Sikorskiego. Nowe drzwi, aluminiowe
zamontowane zostaną w najstarszych blokach nr 2, 3 i 4 na osiedlu Kopernika oraz w blokach nr
1,2 3, 5, 6 i 18 na os. Sikorskiego.
Prace te potrwać mają do 26 października. Spółdzielnia wyda na
nie nieco ponad 130 tys. zł. rpm

15 i 16 września, uczniowie
szkół z terenu miasta i gminy
Stryków oraz podopieczni OHP
w Dobieszkowie włączyli się
do akcji Sprzątania Świata.
Uczniowiepodstawóweksprzątali
wrejonachnajbliższychswoim
szkołom,uczniowiegimnazjów
–trochędalej.Doakcjiruszyli
wyposażeniprzezZGKiMw1500
rękawici700worków.Maluchy
miałyułatwionezadanieitonie
tylkozracjiwieku,poprostu
oterenwokółszkółdbałyna
codzień.Więcejpracymieli
gimnazjaliści,którzysprzątali
pobocza,skwery,czytrawniki.
WidoczninazdjęciuuczniowieZS
nr2wBratoszewicachsprzątali
przy„czternastce”,anaprzykład
uczniowiezZSnr1wStrykowie–
nadzalewem.ljs

BARBARAANTCZAK-SADOWSKA

Niesułków
Spotkanie
z krótkofalowcami
1 października, popołudnie pełne wrażeń przygotował
Dom Kultury w Niesułkowie.
Do Niesułkowa zawita Łódzki
Klub Łączności LOK „SP-7KQL”. Jego członkowie to pasjonaci łączności. Od godz. 16.
będzie można nie tylko obejrzeć różne radiostacje, ale również samodzielnie próbować
nawiązać łączność z amatorami
łączności z całego świata.
ljs

Gmina Głowno|Spółkawodna

Windykacja
w październiku
Osoby, które od kilku
lat zalegają z płatnością
składek na rzecz Gminnej
Spółki Wodnej w Głownie,
w październiku mogą
spodziewać się wizyty
windykatorów.
Zarząd gminnej spółki powierzył bowiem ściągnięcie
zaległości kancelarii windykacyjnej Mediator. Ten, kto sam
zdoła uregulować dług do końca września, oczywiście uniknie windykacji. Jak poinformował nas Stanisław Urbanowicz
z Urzędu Gminy Głowno,
w przypadku wielu rolników
nagromadzone zaległości sięgają kilkuset złotych. My przypominamy, że w tym roku decyzją
Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej

7

w Głownie składka płatna na
rzecz spółki z każdego zmeliorowanego hektara użytków rolnych wzrosła z 10 zł na 15 zł.
Konserwacja
rowów w toku
Prace związane z mechaniczną konserwacją rowów melioracyjnych oraz naprawą drenowań wykonuje na rzecz spółki
wodnej wyłoniona w przetargu
firma Dariusza Śliwkiewicza
z Bratoszewic. Aktualnie prace
prowadzone są w rejonie Popowa, Mąkolic, Feliksowa i Woli
Mąkolskiej. Wcześniej wykonano już 150 zaplanowanych na
rok bieżący napraw drenowań za
107 tys. zł, wykoszono rów melioracyjny Boczki Zarzeczne –
Gawronki, odmulono i odkrzaczono rów Kamień – Kadzielin
(1150 m) oraz rowy w Karnko-

wie (1500 m) i Władysławowie
Popowskim (700 m).
Przeprowadzenia gruntownej
konserwacji, według zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie tegorocznego planu prac,
wymaga jeszcze rów w Ziewanicach (1500 m.). W Popówku natomiast planowaną konserwację
gruntowną najpewniej trzeba będzie zastąpić jedynie wykoszeniem, a prace w Antoniewie (600
m) – przełożyć na kolejny rok.
Te zmiany wiążą się z mniejszymi niż spodziewane wpływami
z dotacji z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych. Spółka wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o 200 tys. zł na konserwację,
a otrzymała w sumie 140.982 zł.
Otrzymała także 1320 zł z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie
kosztów administracyjnych. ewr

Powiat zgierski|Młodzieżowadebata

Pytań więcej niż czasu
Młodzieżowa debata zorganizowana w Zgierzu 19 września
przez głowieński Zespół Szkół
Licalano-Gimnazjalny oraz Starostwo Powiatowe pod hasłem
„Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej” pokazała, że młodzież jest świadoma
przemian, jakim podlega europejska scena polityczna, gospodarcza i społeczna, ale i głodna
wiedzy na ich temat. W debacie wzięli udział młodzi ludzie
z dziesięciu szkół funkcjonujących na terenie powiatu, a na ich
pytania odpowiadali Anna Rabiega – przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sej-

miku Województwa Łódzkiego,
senator Andrzej Owczarek, Józef Dziemdziela – były senator
i obecny przewodniczący Rady
Powiatu Zgierskiego oraz Tomasz Dominiak – wicedyrektor
biura poselskiego eurodeputowanej Joanny Skrzydlewskiej.
Prowadzący debatę kończąc ją
po przewidzianych dwóch godzinach musieli wybierać spośród
wielu chętnych, ucznia, który
zada pytanie jako ostatni. Młodzi ludzie pytali m.in. o korzyści,
jakie polska prezydencja może
przynieść im samym oraz ich
szkołom. Goście przekonywali,
że oprócz prestiżu niesie za sobą

np. łatwiejszy dostęp do stypendiów zagranicznych, staży, czy
wolontariatu w zamian za kieszonkowe.
Debata została zorganizowana w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie,
który pod koniec ubiegłego roku
szkolnego został laureatem konkursu „Łódzkie płynie po kasę”.
Dzięki temu mógł on zorganizować cykl spotkań, prezentacji
i warsztatów, mających pomóc
młodzieży w znalezieniu odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tematem unijnej
prezydencji. Teraz szkoła przygotowuje się do Dnia Unijnej
Prezydencji, który zostanie zorganizowany na jej terenie 4 października.
ljs

PŁATNEOGŁOSZENIEWYBORCZE

Powiat brzeziński|RzecznikKonsumentów

Kredyt konsumencki po nowemu
Już niedługo, bo 18 grudnia
tego roku wejdzie w życie
nowa ustawa o kredycie
konsumenckim, która zmieni
kilka ważnych dla interesów
konsumentów przepisów.
Nowe przepisy będą musiały
stosować wszystkie instytucje
finansowe, w tym m.in. SKOK
i parabanki.
Pierwsza istotna zmiana to
wyższa kwota kredytu. Podniesiona zostanie ona maksymalnie do 255.550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie
obcej (dotychczas było to maksymalnie 80 tys. zł). Ponadto po
18 grudnia tego roku kredyto-

biorca będzie miał nie 10 – jak
to jest dotychczas, ale 14 dni na
odstąpienie od umowy kredytowej od momentu jej zawarcia
bez podawania przyczyny. Konsument nie będzie ponosił kosztów związanych z odstąpieniem
od umowy, z wyjątkiem odsetek
za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty. W przypadku
odstąpienia konsumenta, kredytodawcy nie przysługują żadne
inne opłaty z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz organów administracji publicznej
oraz opłat notarialnych,
Istotną zmianą nowej ustawy
jest wreszcie wprowadzenie formularza informacyjnego, który
ma zawierać wszystkie podsta-

wowe informacje o kredycie, takie jak: koszty pożyczki, całkowita kwota do spłaty, wysokość
oprocentowania, wymagane zabezpieczenia,
obowiązkowe
ubezpieczenia itp. Dane te mają
ułatwić konsumentowi świadome podjęcie decyzji odnośnie
zaciąganego kredytu, a także
ułatwić porównanie ofert różnych instytucji finansowych.
Niezależnie od wprowadzonych ustawą udogodnień Zbigniew Bączyński – powiatowy
rzecznik konsumentów w Brzezinach apeluje do potencjalnych
kredytobiorców o uważne czytanie wszelkich umów i załączników do nich przed ich podpisaniem.
rpm
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Gmina Dmosin | Mieszkania komunalne

Gmina Stryków | Samorząd terytorialny

Na jednej z ostatnich sesji Rada Gminy Dmosin
przyjęła uchwałą wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2011-2016.

27 września odbyło się ostatnie sołeckie zebranie z tegorocznej wyborczej rundy. Jako ostatnie sołtysa wybierały Nowostawy
Górne. Tutaj też – wyjątkowo –
zebranie trzeba było zwoływać
dwa razy, bo w pierwszym terminie, czyli 15 września, pojawiło
się na nim tylko 9 ze 127 uprawnionych do głosowania mieszkańców, dotychczasowy sołtys
zrezygnował, a kandydatów na
nowego nie było. We wtorek sołtysa Nowostawów udało się wybrać i został nim jednak z braku
innych chętnych ponownie Zenon Pietrasiak.
Do publikowanych już na naszych łamach nazwisk nowo wybranych sołtysów dodajemy dziś

Tylko bieżąca
konserwacja
Wszystkie te wolne mieszkania komunalne gmina zamierza sprzedać. Stosowne zgody na to wyraziły rady
jeszcze poprzednich kadencji.
Sprzedaż gmina zaplanowała
na lata 2011-2012 i pierwsze –
jak dotąd nieudane – próby już
w tym kierunku podjęła.
Gmina Dmosin nie ma
w swych zasobach mieszkań
socjalnych o najniższym standardzie, które mogą okazać
się niezbędne choćby w sytuacjach losowych. W wieloletnim programie czytamy, że nie
przewiduje ona powiększania mieszkaniowego zasobu
poprzez budowę nowych budynków. Jedynie w przypadku wystąpienia konieczności
wykonania prac remontowych
budynków przed prognozowaną sprzedażą, mają one polegać przede wszystkim na
utrzymaniu bezpiecznego stanu technicznego i w szczególności na zapewnieniu
jego mieszkańcom warunków

kolejnych. Sołtysem Anielina
został ponownie Tomasz Prusinowski, Anielina Swędowskiego
po raz pierwszy – Adrian Płuciennik, Bratoszewic – ponownie Piotr Miśkiewicz, Ciołka –
ponownie Zygmunt Rożniata,
Dobieszkowa – ponownie Józef
Krzeszewski, Dobrej – po raz
pierwszy Arkadiusz Przygodzki,
Dobrej Nowiny – po raz pierwszy Krystyna Lamorska, Koźla – ponownie Stanisław Miller,
Niesułkowa – ponownie Barbara Lenart, Ossego – ponownie
Henryka Gawrysiak, Pludwin –
ponownie Alicja Piekarska, Rokitnicy – ponownie Bożena Sobierajska, Sosnowca – ponownie
Ryszarda Miśkiewicza, Sosnow-

ca Pieńki – ponownie Adam
Szczerbiak, Smolic – ponownie Grażyna Jędrzejczak, Starego Imielnika – ponownie Stanisław Płuciennikowski, Tymianki
– ponownie Jadwiga Fiutowska,
Warszewic – ponownie Kazimierz Piotrowski, Zagłoby – ponownie Roman Jaworski.
Przewodniczącymi zarządów
strykowskich osiedli zostali ponownie Wiesław Przybysz – os.
Kopernika-Zacisze, Janina Stańczyk – os. Centrum, Bogdan
Walczak – os. Wschód i Józef
Migdałek – os. Batorego. Pierwsza inauguracyjna narada sołtysów i przewodniczących osiedli
obecnej kadencji planowana jest
w połowie października.
ljs

RZUT OKIEM | NOWA ALTANA

KRZYSZTOF FORTUNA.

Jest on o tyle specyficzny, że
w ciągu pięciu lat nie przewiduje żadnych remontów i modernizacji gminnych mieszkań,
poza ich bieżącą konserwacją,
by ich stan się nie pogorszył.
Sytuacja ta jest odmienna od
tej, z którą mamy do czynienia
np. w Głownie, gdzie potrzeby remontowe w mieszkaniach
i budynkach komunalnych są
znacznie większe niźli środki
przeznaczane na ten cel rokrocznie w miejskim budżecie.
Różnica polega jednak na
tym, że gmina Dmosin jest
właścicielem jedynie dwóch
budynków
komunalnych:
w Nagawkach i Osinach,
a w nich właścicielem łącznie siedmiu mieszkań, z czego tylko trzech wolnych, niezamieszkałych. Ponadto gmina
jest współwłaścicielem drugiego budynku w Nagawkach,
a w nim właścicielem tylko
jednego – nieco ponad 15-metrowego – zamieszkałego lokalu komunalnego.

umożliwiających zaopatrzenie
w wodę, energię elektryczną
i cieplną, a także odprowadzanie ścieków, usuwanie odpadów stałych i ochronę przeciwpożarową.
Koszt bieżącego utrzymania
wszystkich mieszkań komunalnych w gm. Dmosin szacowany jest w tym roku na nieco
ponad 25.700 zł, zaś w latach
kolejnych – od nieco ponad 26
tys. zł w roku 2012 do ponad
29 tys. zł w roku 2016. Koszty te obejmują ubezpieczenie
budynków, koszt energii elektrycznej zużytej do oświetlenia klatek schodowych i terenu
przed budynkami, koszt wywozu odpadów stałych i płynnych oraz usług kominiarskich.
Głównym źródłem finansowania tych kosztów są wpływy
z czynszów za użytkowane lokale.
Gmina Dmosin stoi na stanowisku, że lokale mieszkalne należy wynajmować najemcom, którzy nie są w stanie
wynająć ich w innych zasobach – np. prywatnych, a ich
sytuacja pozwala na opłacenie
czynszów w lokalach gminnych.
rpm

Wybory sołeckie dobiegły końca

Z inicjatywy rodziców
przedszkolaków
z Zespołu Szkół w Popowie
Głowieńskim na terenie
ogródka przedszkolnego
powstała drewniana altana.
Jest ona przeznaczona na
spotkania na świeżym powietrzu
najmłodszych uczniów zespołu.
Dwa stoliki i pięć ławek służy do
zabaw, zjedzenia posiłku, rozmów
i gier. „Chrzest bojowy” nowa
budowla przeszła 16 września –
podczas ogniska przedszkolnego,
przygotowanego przez rodziców
i nauczycieli grupy przedszkolnej.
oprac. ewr
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Punkt zapalny
Głowno |Mieszkańcyul.Kolejowejsięskarżą,aleciężarówkimuszątamtędyjeździć

Żyją w pyle, oddychają pyłem

Ogrodzenie ifurtkawejściowajednejzposesjisąsiadującychprzezulicę
zrampąprzeładunkową.Naczarnopomalowanezostaływczerwcutego
roku.Dziśsąszareodpyłu.

RENATAPIECHUT-MACHNICKA

Ubezpieczenie
nie obejmuje
długotrwałego
zapylenia
Problem jednak w tym, że
7 września jeden z poszkodowanych mieszkańców – Marian
Szadkowski – został poinformowany przez ubezpieczyciela łódzkiej firmy transportowej,
że szkody powstałe w związku

Miarka się przebrała.
Teraz nawet sąd.
– Wiele razy interweniowaliśmy w urzędzie, nie raz urząd
wzywał właścicielkę firmy. Po
każdej takiej interwencji było
polewanie wodą, ale co z tego,
że polewają, jak pył fruwa, gdy
przeładowują? – skarży się jedna z interweniujących w naszej
redakcji mieszkanek ul. Kolejowej.
– Jak na ślub jechałem, mimo
że umyłem samochód, to nim
wyjechałem z domu, już był pokryty pyłem. Wstyd było pod
kościół jechać – dodaje inny
mieszkaniec ul. Kolejowej.
– Jak w sobotę sprzątali plac,
to aż się tuman unosił, bo robili
to na sucho. I wszystko zwiało
na nas – wspomina przedostatni weekend kolejny poszkodowany.
– Już rok cierpimy oddychając pyłem i czekamy. Czas
wreszcie z tym skończyć. Nawet ci kierowcy się z nas śmieją,
bo jak tylko jest jakaś interwencja, to oni przerywają przeładu-

Na bocznicy kolejowej w Głowniedziennieprzeładowujesięod2,5
tys.donawet5tys.tonkruszywa.

RENATAPIECHUT-MACHNICKA

Właścicielka firmy 8 sierpnia
tego roku zapewniła poszkodowanych mieszkańców, że od
roszczeń się nie uchyla i wskazała, że winny one być skierowane do jej ubezpieczyciela.
Wskazała go podając zarówno numer polisy, jak i kontakt
do placówki terenowej. Stanęła
jednocześnie na stanowisku, że
jej firma dochowała starań, by
uciążliwości wynikające z jej
działalności zminimalizować.
Poinformowała o doprowadzeniu wody, którą – jak twierdzi – zraszany jest teren bocznicy oraz droga, a także m.in.
o systematycznym usuwaniu
nadmiaru kruszywa i przestrzeganiu ciszy nocnej. Powstałe
w wyniku działalności jej firmy szkody miał zweryfikować i
wycenić rzeczoznawca.

z działaniami noszącymi znamiona ciągłych, a nie nagłych
i niespodziewanych – nie kwalifikują się w tym przypadku do
odszkodowania, bo polisą ubezpieczeniową nie zostały objęte.

RENATAPIECHUT-MACHNICKA

dokończenie ze str. 1

nek i czekają. Jak kontrola lub
ktoś, kto robił zdjęcia, odjedzie,
to na nowo kurzą – opowiada.
– Calutkie lato nie można było posiedzieć na ławce
w ogrodzie, bo wszędzie szary kurz. Jesteśmy pozbawieni
prywatności, psychicznie nas to
wykańcza. Żółte papiery dostaniemy – mówią zdesperowani.
– Nawet w szafki ten pył wchodzi. Ja mam poowijaną pościel
i firanki w folię.
Interweniujący w naszej redakcji mieszkańcy Kolejowej
skarżyli się ponadto na to, że
niektórzy kierowcy nie przestrzegają obowiązku transporowania załadowanego kruszywa
pod szczelnie zamkniętą plandeką. – Jak się wychyliłam i pokazałam mu, że plandekę ma
niezaciągniętą, to tylko coś pod

nosem pogadał i pojechał dalej
– wspomina jedna z poszkodowanych.
Pomysł wiceburmistrza
– ograniczenie tonażu
Niezwłocznie po wizycie na
ul. Kolejowej skontaktowaliśmy
się z wiceburmistrzem Grzegorzem Urbanikiem, którego zapytaliśmy o to, jak właścicielka łódzkiej firmy wywiązuje się
z nałożonych na nią zobowiązań.
Wiceburmistrz
stwierdził,
że firma się nie wywiązuje –
i w związku z tym zapowiedział
wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgierzu z wnioskiem o wprowadzenie na ul.
Kolejowej ograniczenia tonażu
do 8 ton.
Wprowadzenie takiego ograniczenia oznaczać musiałoby,

Pokryte szarym pyłem różeprzedposesjąpaństwaBarbaryiGrzegorza
Spychalskich.Szarypyłosiadłtakżenawszystkichiglakach,drzewach
ikrzewach.

że ani ciężarówki z kruszywem,
ani żadne inne – np. z materiałami budowlanymi czy węglem
– nie mogłyby tą ulicą w ogóle
jeździć.
To niemożliwe, bo
innego dojazdu nie ma
W zgierskim starostwie,
do którego przynajmniej do
chwili zamykania tego numeru Wieści formalny wniosek
o zmianę organizacji ruchu
w rejonie ul. Kolejowej
w Głownie nie wpłynął – usłyszeliśmy, że wprowadzenie
ograniczenia do 8 ton nie będzie tu raczej możliwe. Ul. Kolejowa stanowi bowiem jedyny
dojazd nie tylko do bocznicy
kolejowej, ale także do składów budowlanych oraz opału,
dlatego ograniczenie tonażu do

8 t uniemożliwiłoby prowadzącym je firmom działalność gospodarczą.
Co na to wiceburmistrz
Urbanik? Jak mówi, jego interesuje przede wszystkim człowiek – w tym przypadku żyjący w pyle mieszkańcy ul.
Kolejowej.
str. 47

Żółtepapiery
dostaniemy.Nawet
wszafkitenpył
wchodzi.Jamam
poowijanąpościel
ifirankiwfolię.

PŁATNEOGŁOSZENIAWYBORCZE

G

10

29 września 2011

www.lowiczanin.info

nr 39

Punkt zapalny
Bolimów | Problemy z bezpieczeństwem

MARCIN KUCHARSKI

Monitoring potrzebny
w każdej szkole

Suche konary na wysokich drzewach w każdym momencie mogą spaść na drogę.

Stare Grudze | Suche konary ciągle zagrażają mieszkańcom

Te drzewa trzeba przyciąć
Drzewa rosnące przy
powiatowej drodze
z Jamna (od
skrzyżowania z krajową
drogą nr 14) prowadzącej
do Starych Grudz trzeba
ponownie przyciąć.
Szczególnie suche
konary na wierzchołkach
drzew, które podczas
silniejszych wiatrów
mogą się złamać.
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Wiosną tego roku, po pisemnej interwencji mieszkańców
Starych Grudz w gminie Łyszkowice, łowicki Powiatowy
Zarząd Dróg przycinał suche
konary drzew przy tej drodze –
jednak tylko niższe z nich.
– Podczas większych wiatrów, a ostatnio takie się zdarzały dość często, na drogę spadały znacznej wielkości suche
konary. Gdyby taki konar trafił
w samochód, to wypadek gotowy. Jeszcze gorzej mogłoby się stać, gdyby konar trafił

w pieszego, na przykład wracające do domu dziecko – argumentował wtedy radny gminy
Łyszkowice, mieszkaniec Starych Grudz, Andrzej Foks. Teraz powtarza dokładnie te same
argumenty, tyle że wskazuje suche konary na wierzchołkach
drzew. – Ludzie mi mówią, że
niewiele w sprawie drzew załatwiłem, ale to przecież nie
ja ciąłem te drzewa. Chodzi
o to, że tamte konary są jeszcze większe i spadną z większej
wysokości – mówi radny.

Radny będzie interweniował
w tej sprawie u zarządcy drogi.
Z ustaleń, jakich dokonaliśmy
w Powiatowym Zarządzie Dróg
wynika, że wiosną przycięte zostały wyłącznie te konary, które
wyglądały na suche. Ponieważ
jednak wtedy jeszcze na dobre
nie rozpoczął się sezon wegetacyjny i nie wszystkie konary zazieleniły się od liści – nie było
do końca wiadomo jak poważne
mają to być cięcia. Sprawa ma
zostać wyjaśniona do końca po
lustracji na miejscu.
mak

W ramach jednego
kompleksu budynków
w Bolimowie mieszczą
się trzy szkoły –
ponadgimnazjalna,
gimnazjum oraz
podstawówka. Pierwsza,
podlega powiatowi, zaś dwie
pozostałe są kierowane przez
gminę. Przed wakacjami
zdarzały się na szkolnym
terenie chuligańskie
wybryki. Tymczasem
monitoring, i to głównie
wewnętrzny, posiada tylko
jedna placówka.
Problem niewystarczającego
monitorowania szkoły podniesiony został na XI sesji Rady
Gminy Bolimów przez wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Skierniewickiego Bogdana
Okrasso, który zwracał uwagę,
że na terenie zespołu szkół dochodziło do różnych incydentów, np. picia alkoholu, mazania po ścianach itp.
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Starostwo w Skierniewicach
zareagowało i samo postanowiło zapewnić monitoring.
W zarządzanej przez powiat
szkole ponadgimnazjalnej pojawiło się przed 1 września
w sumie osiem kamer – 7 wewnętrznych i 1 zewnętrzna –
finansowane ze środków unijnych. Jak powiedziała nam
jednak dyrektorka placówki
Dorota Dziekanowska, instalacja kamer w szkole to inicjatywa samego starostwa, a nie jej.
– U nas nie było żadnych wyjątkowych problemów wychowawczych – opowiada dyrektor.
– Starostwo samo rozpisało taki
projekt, wystąpiło o dofinansowanie.
O problemie wiedzą jednak
dobrze w szkole podstawowej
i gimnazjum. Dyrektorka tej
pierwszej Małgorzata Ciężarek
potwierdziła w rozmowie z NŁ,
że zdarzały się różne kłopoty ze
spragnioną polekcyjnych wrażeń młodzieżą. Ofiarą ich zachowania padła fasada szkoły,
która w zeszłym roku została
pobazgrana.
str. 13
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Co z tą Kasą?
KRUS | Rolnicza emerytura nie dla każdego. Tracą chłoporobotnicy.

Wątpliwości i niepokoje pytających, w tym wójta gminy Głowno Marka Jóźwiaka wzbudza fakt niezaliczania
przez KRUS okresów podlegania przez rolników pozarolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w ZUS przy
wyliczaniu emerytury rolniczej. Dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.,
które będąc rolnikami, równocześnie przez jakiś czas wykonywały inny zawód na część
lub cały etat i z tego tytułu były
ubezpieczone w ZUS. Okazuje się, że od 2009 roku KRUS
do stażu pracy niezbędnego do
ubiegania się o emeryturę rolniczą nie wlicza lat przepracowanych przez rolnika w zawodzie
pozarolniczym, podobnie jak
do wysokości obliczanej emePŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

rytury nie są zaliczane składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzone do ZUS.
Informacje te na sesji potwierdziła kierownik Placówki Terenowej KRUS w Zgierzu Magdalena Grabowska. Według jej
słów, zgodnie z obowiązującym prawem (ustawą z 21 listopada 2008 o emeryturach kapitałowych), przy ubieganiu się
o przyznanie emerytury rolniczej osobom urodzonym po
31 grudnia 1948 r., brany jest
pod uwagę tylko okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS.
Zdaniem wielu rolników
z gminy Głowno, taka sytuacja
jest krzywdząca dla tzw. dwuzawodowców. Na sesji podawano m.in. przykład osoby, która
prowadząc gospodarstwo równocześnie przepracowała w sumie 15 lat w zawodzie pozarolniczym np. na 1/2 etatu, a przez
pozostały okres aktywności zawodowej (15 -20 lat) zajmowała się tylko i wyłącznie rolnictwem. Teraz, mimo osiągnięcia
przez takiego rolnika wieku
emerytalnego, okazuje się, że
w praktyce jest on pozbawiony
możliwości przejścia na emeryturę rolniczą, gdyż nie ma wymaganego okresu składkowego
w KRUS.

RYS. JACEK RUTKOWSKI

Wiele pytań mieli
radni i sołtysi do
przedstawicieli Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, którzy
31 sierpnia gościli na sesji
Rady Gminy Głowno
w Bronisławowie.
Nie wszystkie odpowiedzi
okazały się zadowalające.

niestety tylko 10 lat wstecz. Niestety również ten okres nie jest
im później wliczany do emerytury rolniczej, co rzecz jasna budzi sprzeciwy.
Składki do KRUS odprowadza się w systemie kwartalnym,
ale ich wymiar jest dzienny. Rolnicy w trudnej sytuacji finansowej (spowodowanej np. stratami w gospodarstwie powstałymi
na skutek klęsk żywiołowych
itp.) mogą wystąpić do KRUS
z wnioskiem o rozłożenie składek na raty, odroczenie płatności bądź umorzenie.

W opinii wójta Marka Jóźwiaka prawo dopuszcza tu do
nierównego traktowania rolników przez KRUS, który nie
uwzględnia ubezpieczenia ich
w ZUS, zupełnie jakby w tym
okresie nic nie robili. Swój
sprzeciw wobec tak dyskryminującego rolników prawa wójt
zamierza poruszać na szerszym

forum, m.in. na Europejskim
Kongresie Gmin, na który wybiera się w październiku. Marek
Jóźwiak uważa, że to problem
niesłusznie spychany na margines. Niepokoi go, że o problemie tym zbyt mało się mówi,
a wszak może dotyczyć bardzo
wielu osób.
Odpowiadając na liczne pytania radnych i sołtysów goście
z KRUS mówili na sesji także
o tym, że rolnik, który podejmuje pracę w zawodzie pozarolniczym, a równocześnie prowadzi
gospodarstwo, powinien zawiesić odprowadzanie składek emerytalno-rentowych do KRUS,
a opłacać nadal tylko ubezpieczenie od wypadków (1/3 składki). Przewodnicząca gminnej
Komisji Rewizyjnej Marzena
Doardo mówiła, że z jej wiedzy
wynika, że rolnicy nie zawieszają odprowadzania składek emerytalno-rentowych do KRUS
kiedy podejmują dodatkową
pracę na 1/2 lub 1/4 etatu. Często po prostu nie mają świadomości, że powinni to zrobić na
okres podlegania ubezpieczeniu w ZUS. W takim przypadku, jak wyjaśniła Magdalena
Grabowska, mogą wystąpić do
KRUS o zwrot składek „niepotrzebnie” wpłaconych do kasy,
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Kto dostanie
rolniczą emeryturę?
O określenie warunków pozwalających na uzyskanie
świadczenia emerytalnego oraz
wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sposobu naliczania
emerytur przez KRUS, zwróciliśmy się drogą elektroniczną do
Biura Komunikacji Społecznej
w warszawskiej centrali Kasy.
W anonimowej odpowiedzi
otrzymaliśmy nie tyle czytelne
wyjaśnienia, ile linki do sztampowych informacji na stronie
internetowej www.krus.gov.pl.
Zastosowano wobec nas lik-wistykę, unikając odpowiedzi na
konkretne kwestie. Zgłębiliśmy
jednak informacje podane w
tonie urzędowym w internecie
i oto garść konkretów, jaką udało nam się „wycisnąć” z paragrafów:
Ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS jest obowiązkowe dla rolników, którzy
prowadzą gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego, o ile nie podlegają
innemu ubezpieczeniu społecznemu (czyli w ZUS) lub nie
mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Rolnicy, którzy
gospodarują na mniej niż 1 hektarze, mogą w KRUS ubezpieczyć się dobrowolnie.

Prawo dopuszcza
do nierównego
traktowania rolników
przez KRUS, który
nie uwzględnia
ubezpieczenia ich
w ZUS, zupełnie jakby
w tym okresie nic
nie robili.
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Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi bądź domownikowi),
który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiety, 65
lat dla mężczyzny) i podlegał
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej
25 lat.
Ustawa o ubezpieczeniu
społecznym rolników przewiduje także możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi emerytury, jeśli osiągnął
on wiek 55 lat w przypadku
kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzn, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30
lat oraz zaprzestał prowadzenia
działalności rolniczej. W przypadku osób urodzonych po 31
grudnia 1948 r. nie ma zastosowania przepis, który pozwala na
uwzględnienie przy ustalaniu
prawa do emerytury rolniczej
(również w obniżonym wieku
emerytalnym) okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze.
Prawo do emerytury rolniczej
uzyska zatem osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która po spełnieniu innych warunków, będzie
legitymować się co najmniej
25-letnim lub 30-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
Emerytura rolnicza składa się
z części składkowej i części uzupełniającej. Wypłata części uzupełniającej może zostać zawieszona w całości lub w 25% albo
w 50%, jeżeli emeryt prowadzi
działalność rolniczą. Część uzupełniająca świadczenia wypłacana jest po przekazaniu przez
świadczeniobiorcę gospodarstwa rolnego.
Na ile może
liczyć rolnik?
Na sesji w Bronisławowie radni pytali gości z KRUS
o
podstawowe
wysokości
świadczeń wypłacanych przez
KRUS. Po 1 marca br. kształtują się one następująco: 728,18 –
podstawowa emerytura, 186,71
– dodatek pielęgnacyjny, 186,71
– dodatek kombatancki, 4000 zł
jednorazowy zasiłek pogrzebowy, 2912,72 zł – macierzyński,
611,67 zł – renta socjalna, 10 zł/
dzień – zasiłek chorobowy (wypłacany po 30 dniach). Kasa
ma 30 dni na wypłatę wszystkich należnych świadczeń, a
okres zasiłkowy w przypadku
choroby wynosi maksymalnie
180 dni.
ewr
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Aktualności
SPOZA KADRU

Mastki | Zmiana planu miejscowego

KRZYSZTOF MIKLAS

Poezja wyborcza (2)
Moja prośba o wspieranie hasłami-rymowankami
naszych
kandydatów do Sejmu i Senatu
nie pozostała bez echa. Czytelnicy „Nowego Łowiczanina” oraz
„Wieści z Głowna i Strykowa” popierając potencjalnych parlamentarzystów wykazali się aktywnością i poetyckimi zdolnościami.
Pierwsi zareagowali sąsiedzi Cezarego Olejniczaka (nie mylić
z Jerzym o tym samym nazwisku,
startującym do Senatu, którego
nikt rymowanką nie wsparł). Pan
Cezary wyraźnie podąża śladem
swego brata, Wojciecha. Startuje
do Sejmu z listy SLD. Z Waliszewa dostałem sms-a następującej
treści:
Jak kawa z mlekiem
Lub rogal z makiem
Tak jest Waliszew
Z Olejniczakiem
Jak również cała gmina Bielawy
I co do tego nie ma obawy
Wśród potencjalnych senatorów największą popularnością cieszy się łowicki starosta,
Janusz Michalak, który startuje jako kandydat niezależny. Panie z kół gospodyń wiejskich tak,
jak obiecywały, podczas ostatniego „Księżackiego Jadła” ułożyły
rymowankę niczym wycinankę
i w kilka dni po świętowaniu na
Nowym Rynku, za pośrednictwem jednej z nich, otrzymałem
następujące strofy:
W Księstwie Łowickim
wiedzą to wszyscy
od wsi Patoki
po Walewice
Bąków, Kocierzew,
REKLAMA

Domaniewice,
że łowiczaków
jest wola taka
za senatora
mieć Michalaka
Zmobilizowały się także panie z samego Łowicza. Choć zdawałoby się, że będą raczej starały się dorzucić swoje trzy grosze
do realizacji politycznych „parytetów”. Bo przecież wśród kandydatów do parlamentu mamy
także mieszkanki Łowicza i Ziemi Łowickiej. Panie zdecydowały się jednak poprzeć mężczyznę
(młodego) i przysłały wierszowaną promocję przewodniczącego Rady Powiatu, Marcina Kosiorka, reprezentującego Prawo
i Sprawiedliwość.
My, łowickie starsze panie
Również mamy swoje zdanie
Nasze zdanie jest zaś takie
by optować za swojakiem
Nasz typ - z PiS-u Marcinek
Pani Kosiorkowej synek
I na niego my stawiamy
Nie zawiedzie swojej mamy
Tak jak wszystkich łowiczaków
Więc głosujmy na Księżaków
Zawiedli, przynajmniej na razie, zwolennicy łowickiej kandydatki do Sejmu z Platformy
Obywatelskiej, która – jak się dowiedziałem – jest z wykształcenia
polonistką, była czynną nauczycielką, nawet dyrektorką szkoły
średniej, a teraz piastuje wysoką
funkcję aż w województwie. Jako
osoba przedsiębiorcza nauczała też „przedsiębiorczości”. Widać jednak nauka, przynajmniej
w jakiejś części, poszła w las, bo

od wychowanków pani „psor”
żadna rymowanka nie nadeszła.
Dobrze zorganizowani i zdyscyplinowani - jak to mundurowi
- okazali się natomiast strażacy.
W przerwach między rocznicami,
odpustami, dożynkami i pożarniczymi zawodami (bo o same pożary, dzięki Bogu i na szczęście,
coraz trudniej, ale trzeba zawsze
być do akcji przygotowanym),
stworzyli rym następujący:
Łowickie ogniowe straże
głosujemy jak nam każe
Pawlak Waldek, nasz generał
mądry, cwany jak cholera
kandydatów swoich mamy
i to na nich głos oddamy
Dzierżek Czarek, Bejda Paweł
zasiądą w poselskiej ławie
Z Głowna nadeszło zaś kilka
strof promujących mieszkańca
powiatu zgierskiego (do którego
Głowno przecież należy – kiedyś było w powiecie łowickim) obecnego posła PiS i nadal kandydującego z listy tej partii do
Sejmu, obytego w samochodowo-benzyniarskim biznesie:
Miał Wałęsa Wachowskiego
My mamy Matuszewskiego
Jest kierowcą, co się zowie
Nigdy się nie znajdzie w rowie
Tam się przymili, tu ochromoli
I nie wypadnie ze swojej roli.
I to by było na tyle – jak mawiał niegdyś na zakończenie
swych telewizyjnych satyrycznych pogadanek Jan Tadeusz
Stanisławski. Chyba, że rzutem
na taśmę ktoś się jeszcze zmobilizuje. 

Plan zmieniony pod Dom Ludowy
Jednogłośnie i bez dyskusji
radni gminy Chąśno przyjęli
uchwałę wprowadzającą zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
w Mastkach w tej gminie. Zmiana dotyczy 2 przylegających do
siebie działek, dzięki niej gmina ma otwartą drogę prawną do
pobudowania w tej miejscowości Domu Ludowego. Rozpoczęcie tej inwestycji planowane
jest w przyszłym roku.

Działka, na której w przyszłości ma stać budynek Domu
Ludowego, należy obecnie do
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Druga działka, dla
której był zmieniany plan zagospodarowania, to prywatne
jeszcze pola uprawne na zapleczu działki OSP.
Przegłosowana zmiana planu
dopuszcza na obydwóch tych
działkach budowę obiektu użyteczności publicznej – Domu

Ludowego. Maksymalnie może
to być budynek dwukondygnacyjny o wysokości do 11 metrów. – Wskaźnik zabudowy
na tej działce został ustalony na
0,4, czyli mógłby tam powstać
budynek znacznie większy od
tego, który gmina wstępnie planuje wybudować – powiedziała
nam urbanistka Janina Załuska,
która przygotowała na zlecenie
gminy zmiany w miejscowym
planie.
mak

Domaniewice | Działki ciągle czekają na nabywców

Nikt nawet nie zapytał
Żadnej działki nie udało się
sprzedać podczas ostatniego przetargu, który odbył się
14 września w Urzędzie Gminy
w Domaniewicach.
Zainteresowanie
działkami było bardzo małe. Mimo
to nieruchomości w najbliższym czasie po raz kolejny zostaną wystawione do sprzeda-

ży, bowiem gmina chce w tym
roku sprzedać jeszcze 7 działek
o powierzchni od 971 do 1890
m2. Ceny wywoławcze wynoszą od 50400 zł do 96 tys. zł. –
Cały czas będziemy starali się
sprzedać działki, póki co sytuacja finansowa nie zmusza nas
jeszcze do obniżenia ich ceny
– mówi wójt gminy Domanie-

wice Paweł Kwiatkowski. Jego
zdaniem cena działek nie jest
wysoka, ponieważ nieruchomości są duże i położone w atrakcyjnej okolicy. Przypomnijmy,
że sprzedawane działki położone są na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami przy ulicy Klonowej.
am

Gmina Bielawy | Prace na drogach powiatowych

Zamknięty przejazd miedzy Sobotą a Walewicami
Firma Eurovia rozpoczęła już prace na drodze powiatowej pomiędzy Sobotą a Walewicami. Obecnie droga jest
wyłączona z ruchu samochodowego, by dostać się z jednej do
drugiej miejscowości trzeba jechać przygotowanymi objazdami. Wyłączenie z ruchu drogi

spowodowane jest przebudową
mostu na Mrodze, przy terenie
gospodarstwa rybackiego. Dotychczasowa konstrukcja zostanie zastąpiona wielkośrednicowym przepustem. Miejsce
można objechać przez miejscowości: Walewice, Marywil,
Łuby do Bialaw.

Oprócz tego na blisko 4-kilometrowym odcinku drogi, prowadzone będą prace związane
z poszerzeniem dotychczasowej
nawierzchni z 4 do 6 metrów, co
zakończy się położeniem nowej
nakładki.
Prace potrwają do połowy listopada.
tb
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Przedsiębiorczość | Pomoc z ARiMR-u

2,5 miliarda dla małych firm
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RZUT OKIEM |MIESZKANIOWY BIZNES

(w gminach miejskich). Dla
działalności niedotyczącej rolnictwa i leśnictwa w obu przypadkach nie mogą być to miejscowości powyżej pięciu tysięcy mieszkańców.
Pomoc od ARiMR-u mogą
otrzymać podmioty podejmujące bądź chcące podjąć działalność gospodarczą w zakresie usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót budowlanych

Bolimów | Problemy z bezpieczeństwem

Monitoring potrzebny
w każdej szkole
dokończenie ze str. 10

Zaznacza jednak, że problem
w tym roku szkolnym nie występował. Nie zaprzecza jednak,
że monitoring z całą pewnością
przydałby się, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole, a w szczególności na jej podwórzu. Trwają rozmowy w tej
sprawie z władzami gminy. Potwierdza to także Jacek Paprocki

z Sekcji Obsługi Urzędu w Bolimowie. – Przymierzamy się do
zrobienia monitoringu w podlegających nam szkołach – powiedział w rozmowie telefonicznej
z NŁ. – W przyszłym roku być
może uda się go zainstalować.
Miałby on obejmować także teren boiska szkolnego. – Musimy
też pomyśleć o oświetleniu podwórza, bo panują tam egipskie
ciemności – dodaje.
jl

Łowicz | Zarząd Dróg Krajowych

Ile może kosztować
dozorowanie
Z niespodziewanie dużą
rozpiętością ofert cenowych
w przetargu na usługi dozorowania i sprzątania obiektów spotkał się Rejon Łowicz łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Do
przetargu, który jeszcze nie został rozstrzygnięty, wpłynęło 12
ofert.
Najdroższe z nich były dwukrotnie wyższe od najtańszych.
Za dozorowanie i sprzątanie

siedziby rejonu oraz obwodu drogowego w Łowiczu oraz
w Strykowie i Matyldowie firmy
zaproponowały kwoty od niespełna 180 tys. złotych rocznie
do ponad 380 tys. zł. Natomiast
za dozorowanie obwodu utrzymania autostrady, który mieści
się w Strykowie – od 121 do 272
tys. zł. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty przez łódzki oddział
GDDKiA w drugiej połowie
września.
mak

Kiernozia | Roboty drogowe

Czy będą pracować
więźniowie?
Wójt gminy Kiernozia Zenon
Kaźmierczak w najbliższym
czasie będzie rozmawiał
z dyrektorem Zakładu
Karnego w Łowiczu
Robertem Rusieckim
w sprawie zatrudnienia
więźniów do prac drogowych.
Temat wypłynął podczas
ostatniej sesji Rady Gminy, 31
sierpnia, wówczas radni spytali
wójta, czy nie można byłoby np.
do porządkowania poboczy korzystać z pracy więźniów z łowickiego zakładu.

Wójt przeprowadził wstępnie
już taką rozmowę z dyrektorem
ZK. Okazało się, że nie byłoby
większych problemów z zatrudnieniem osób osadzonych, natomiast gmina musiałaby spełnić
kilka warunków, m.in. ubezpieczyć więźniów i zapewnić im
transport z Łowicza.
– Musimy poznać jednak
więcej szczegółów, na jakiej zasadzie miałaby wyglądać taka
współpraca, by zastanowić się,
na ile nam to będzie się wszystko opłacać – wyjaśnia sekretarz
gminy Kiernozia Jarosław Bogucki.
jr

i instalacyjnych, a nawet rachunkowości, doradztwa i usług
telekomunikacyjnych. Pełna lista 400 możliwych do zarejestrowania działalności znajduje
się na stronie internetowej agencji www.arimr.gov.pl.
Kwoty, jakimi mogą zostać
wsparte firmy, różnią się w zależności od ilości miejsc pracy,
jakie dany zakład może stworzyć, dla jednego jest to 100 tys.
złotych, dla dwóch – 200 tys.,
a dla trzech i więcej – 300 tys.

O kolejności udzielania pomocy decyduje specjalny ranking stworzony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Preferowane będą zgłoszenia z najbiedniejszych regionów, zwłaszcza
borykających się z największym bezrobociem i te, w wyniku których powstanie najwięcej
miejsc pracy. Wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się
więcej pod wspomnianym adresem internetowym ARiMR. jl

Na wielu słupach ogłoszeniowych, słupach energetycznych i drzewach
można w Łyszkowicach i okolicach zobaczyć ogłoszenia o wolnych
kwaterach. – Kończę budowę piętrowego domu i będę wynajmował na
parterze pomieszczenia firmie budującej autostradę. Wielu tak robi –
mówi jeden z mieszkańców Łyszkowic. Na wynajmowaniu nieruchomości
wykonawcom autostrady zarabia również gmina, która firmie Warbud
wynajmuje część targowiska, a firmie Eurovia budynki byłego
przedszkola. mak

Gmina Łyszkowice | Kolektory słoneczne

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Aby otrzymać finansową pomoc, spełnione musi zostać kilka warunków, np. w przypadku planowania usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa – należy zamieszkiwać (w przypadku osób prawnych – mieć siedzibę) w miejscu planowania
firmy, przy czym takiej możliwości nie mają mieszkańcy
miast powyżej 20 tys. mieszkańców (w gminach miejsko-wiejskich) oraz miejscowości ponad pięciotysięcznych

MARCIN KUCHARSKI

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 26 września do 7 października
w Oddziałach Regionalnych ARiMR osoby fizyczne i prawne działające na terenach wiejskich i w małych
miasteczkach będą mogły składać wnioski o pomoc finansową na tworzenie i rozwój tzw. mikroprzedsiębiorstw,
czyli firm zatrudniających do 10 osób, których całkowity roczny bilans nie przekracza 2 milionów euro. W dwóch
poprzednich naborach, w latach 2009 i 2010, wsparcie otrzymało 5 tys. firm, w których powstało 10 tys. miejsc pracy.

Duże zainteresowanie dofinansowaniem
tańszą ciepłą wodą
Do połowy września przedłużony został termin
przyjmowania przez sołtysów z gminy Łyszkowice zapisów
osób zainteresowanych zamontowaniem na dachach
kolektorów słonecznych. Już teraz w skali całej gminy
zebrało się ponad 400 chętnych.
– To na pewno nie są jeszcze
wszyscy zainteresowani zamontowaniem kolektorów słonecznych, ponieważ nie otrzymaliśmy do tej chwili list osób
z trzech miejscowości w gminie. Myślę, że przekroczymy
liczbę 500 – powiedział nam
Waldemar Szabelski z Urzędu Gminy w Łyszkowicach.
Zainteresowanie kolektorami
w różnych miejscowościach
jest różne. Na przykład w niedużym Bobiecku, w którym
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

jest 45 gospodarstw, chęć zamontowania systemu solarnego wyraziło aż 11. Wiele
z osób zgłosiło się w ostatniej
chwili – pod koniec sierpnia.
Gmina zamierza wystąpić
do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji. – Napiszemy program podobny do tego
z gminy Maków. W tamtej
gminie solary już są montowane, a dofinansowanie wyniosło około 85% – dowiedział się

Nowy Łowiczanin. Gmina zamierza szukać dodatkowych
pieniędzy również poprzez zainteresowanie inwestycją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Jeśli jednak
nie uda się uzyskać dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego bądź innego źródła, to
solary nie będą montowane.
Koszt zamontowania systemu kolektorów słonecznych to
ok. 12-13 tys. zł na jedną posesję. W polskich warunkach
pogodowych szczególną przydatność kolektory słoneczne wykazują dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej
w okresie od kwietnia do października.
mak

Tędy do sanktuarium. Gmina
zainwestowała w znaki informacyjne
dla turystów i pielgrzymów.

Którędy
do sanktuarium?
W lipcu na zlecenie Urzędu
Gminy Głowno w kilku punktach przy drogach prowadzących
do Mąkolic ustawiono tablice informujące o znajdujących się w
tej miejscowości dwóch wyjątkowych miejscach kultu religijnego.
Pierwsze to perełka architektury drewnianej, XV-wieczny kościół p.w. św.Wojciecha, vis a vis
którego znajduje się sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej - miejsce
pielgrzymek m.in z Głowna. ewr
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Okruchy życia
ODESZLI OD NAS | 15.09.-26.09.2011
 15 września: Zofia Wójcik,
l.82, Jamno.
 16 września: Janina Ruta,
l.83, Skaratki.
 17 września: Maria
Banasiak, l.61.
 18 września: Zofia
Kazimiera Jóźwiak, l.82,
Głowno; Mieczysław
Szymajda, l.89,
Domaniewice; Marian
Szcześniak, l.88.
 19 września: Irena
Bińkowska, l.89.
 20 września: Zofia Perdas,
l.66, Głowno; Marianna
Czarnota, l.68, Kompina.
 21 września: Anna
Adamczyk, l.83, Głowno;

WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Zenon Sokół (1943-2001)

Halina Zakościelna, l.60;
Grażyna Grabowicz,
l.64, Łowicz; Helena
Sosnowska, l.89, Łowicz.
 22 września:
Grzegorz Nowogórski,
l.30; Janusz Dreling, l.76;
Aleksandra Kubicka, l.76,
Kalinów.
 23 września: Jadwiga
Matczak, l.80, Łowicz.
 25 września: Eugenia
Kucharska, l.83, Chruśle;
Hanna Garstka, l.65,
Głowno.
 26 września: Wanda
Fiałkowska, l.84; Alicja
Salamon, l.75, Łowicz;
Stefan Cecha, l.80, Łowicz

W sierpniu bieżącego roku
minęło 10 lat od śmierci
Zenona Sokoła, nauczyciela,
historyka z zamiłowania,
długoletniego dyrektora
szkoły podstawowej
w Bocheniu.
Wspominaliśmy na naszych
łamach jego sylwetkę krótko
po śmierci. Dziś, w 10.
rocznicę, wspominają go
przyjaciele.

Zenon Sokół
(1943-2001)



Zmarł w wieku 58 lat. Urodził się we wsi Sapy w gminie Domaniewice. Rodzice Jan
i Marianna zajmowali się rolnictwem. Gospodarstwo przejęła siostra Mieczysława z rodziną. Po ukończonym Studium
Nauczycielskim w Łowiczu na
kierunku fizyka, rozpoczął pracę zawodową. Pracował w kilku
placówkach oświatowych powiatu łowickiego.
W roku 1969 założył rodzinę i zamieszkał u żony Anny
w Bocheniu, która jako nauczycielka pracowała w miejscowej
szkole.
W roku 1970 dotychczasowa kierowniczka szkoły, śp.
pani Maria Mikiewicz, odeszła
na emeryturę i jej miejsce zajął
Zenek Sokół. Przepracował tu
24 lata. W międzyczasie doczekał się potomstwa – córki Lilianny i syna Rafała.
W roku 1980 na Uniwersytecie Łódzkim zaocznie obronił
pracę magisterską z fizyki.
Szkoła, w której był dyrektorem, nosiła imię Adama z Bochenia, i właśnie on nadał patronowi odpowiednią rangę.
Po jakimś czasie szkoła w Bocheniu jako pierwsza w gminie
miała ufundowany sztandar.
Dzięki osobistym Jego staraniom szkoła została rozbudowana, a nie było to łatwe.

Długie lata był dyrektorem
Szkoły Podstawowej
w Bocheniu. Żył swoją
miejscowością, zgłębiał
jej historię, pisał o niej.
Mieszkańcy zapamiętali Go
tak dobrze, że dziś 10 lat
po śmierci, ponownie go
wspominają.

Zduny | Ośrodek Kultury

Grzegorz Stasiak
będzie rozśmieszał

Stasiak to aktor i kabareciarz
rodem ze Śląska. W roku 1997
był laureatem konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, a rok
później zwycięzcą telewizyjne-

go „Maratonu uśmiechu” W latach 2000-2002 był członkiem
Kabaretu Śląskiego, a w roku
2002 założył Kabaret Mieszany. Prowadził wraz z Małgorzatą
Mandryk program „Nauka Jazdy”, emitowanych przez telewizję TVN w latach 2001-2002.
Od 2008 roku związany
z Telewizją TVS gdzie wraz
z Niną Nocoń, Adamem Gizą
i Aleksandrem Gortatem prowadzi program „Radio na Wizji”.
W 2009 zagrał w nowych odcinkach „Nauki jazdy”, emitowanymi na antenie TVS. Od 2010
roku prowadzi tam także Listę
Śląskich Szlagierów. Znany jest
także z roli Alojza w serialu telewizyjnym „Święta wojna”. td

REKLAMA

166575

JECHALI
PO PIJANEMU
24 września ok. 11.25 na ul.
Bolimowskiej zatrzymany został rowerzysta, u którego wykazano blisko
2,5 promila. Był to 49-letni mieszkaniec Łowicza.
25 września ok. 10.30 w Mysłakowie w gm. Nieborów zatrzymano
56-latka z tejże gminy, który jechał rowerem pod wpływem alkoholu. Mężczyzna dmuchnął prawie 2 promile.
25 września ok. 15. zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę
w Zielkowicach. 59-letni mieszkaniec powiatu łowickiego miał ponad
2,3 promila w wydychanym powietrzu.
25 września ok. 20.25 zatrzymano pijanego rowerzystę
w Czatolinie w gm. Łyszkowice.
43-letni mieszkaniec tej gminy miał
2,4 promila alkoholu oraz prawomocny zakaz jazdy wszelkimi pojazdami
26 września ok. 22.25 zatrzymano nietrzeźwego rowerzystę na
ul. Sikorskiego. 26-letni mieszkaniec
Łowicza miał blisko 1,8 promila
w wydychanym powietrzu.

nie. Dyrektor nikomu nie nakazywał, każdy wiedział, co
należy do jego obowiązków,
przy tym czuliśmy wobec dyrektora respekt i wstyd by
było nie wykonać czegoś na
czas. Dyrektor do każdej sprawy podchodził rozsądnie, nie
wymagał rzeczy nieistotnych.
Uważał, że najważniejszy jest
uczeń i naszym zadaniem jest,
by kształtować w nim zdolności, rozbudzać zainteresowania
i jak najwięcej go nauczyć.
Odrębny rozdział pracy z dyrektorem Sokołem to duże uroczystości szkolne i środowiskowe. Uwielbiał on atmosferę
przygotowań, nad wszystkim
czuwał, cieszył się , gdy uczniowie popisywali się pięknym słowem literackim, śpiewem czy
grą na instrumentach.
W 1989 roku odbyła się uroczystość otwarcia rozbudowanej
szkoły, połączona z 50. rocznicą wybuchu II wojny światowej
i oddaniem hołdu pomordowanym w 1939 roku mieszkańcom
Bochenia. W 1990 roku miała miejsce uroczystość 50-lecia
mordu katyńskiego, podczas
której urny z katyńską ziemią
zostały złożone w „Izbie Pamięci“, która też była oczkiem
w głowie dyrektora. Ważna też
była uroczystość 125-lecia istnienia szkoły i wiele innych.
Teresa Poprawska – nauczycielka:
Pana Zenona Sokoła wspominam jako człowieka bardzo
zaangażowanego w pracę szkoły i środowiska. Placówka, którą kierował, dzięki jego staraniom, jako pierwsza w gminie
była wyposażona w sprzęt
komputerowy. Był fascynatem
nowoczesnych środków medialnych. Miał bardzo dobry
kontakt z nauczycielami, potrafił docenić ich pracę. W okresie,

RZUT OKIEM | BADANIA CUKRZYKÓW

ANETA MARAT

Znany z programu „Nauka
jazdy” nadawanego w TVN
i z serialu komediowego
„Święta wojna”
emitowanego w TVP 2,
aktor i artysta kabaretowy
Grzegorz Stasiak wystąpi
jeszcze dzisiaj, 29 września
o godzinie 14. w Ośrodku
Kultury w Zdunach.
Wstęp na ten kabaretowy
show jest bezpłatny.

Kolega Zenek był dobrym
dyrektorem, wiem co piszę.
Umiał wśród swych pracowników stworzyć fajną atmosferę pracy. Dzięki wysiłkom
wszystkich nauczycieli o szkole
w Bocheniu słychać było w środowisku, w powiecie, w województwie, a nawet za staraniem
pana Marka Bartosa i jego modelarzy, w kraju.
Pierwszy internet w gminie
Łowicz został zainstalowany
w szkole w Bocheniu.
Nie każda szkoła ma film
o swej historii i pracy, a szkoła
w Bocheniu ma.
Na łamach „Nowego Łowiczanina“ czytaliśmy wiele artykułów kol. Zenka. Wspominam
o nich, bowiem przybliżyły one
w sposób ciekawy wiele postaci
i zdarzeń dotyczących tego środowiska, głównie z okresu XX
wieku.
A oto, jak wspominają Go
jego nauczyciele, uczniowie
i rodzice:
Bronisława Wiechno – nauczycielka:
Mój dyrektor i kolega Zenek
Sokół był człowiekiem, którego
się szybko nie zapomina. Z koleżankami często wspominamy
jak wyjątkowa była atmosfera
pracy w szkole w Bocheniu.
Z dyrektorem dyskutowaliśmy na różne tematy, a miał
on szerokie spojrzenie na problemy oświaty, na sprawy społeczne, gospodarcze czy polityczne. Doskonale rozumiał
procesy ekonomiczne zachodzące w kraju w latach 90.
i przewidywał, jakie to będzie
miało konsekwencje dla przeciętnego obywatela i dla oświaty również.
Pracowałam z dyrektorem
Sokołem 15 lat. Uważam, że
był on dobrym dyrektorem.
W gronie nauczycielskim czuliśmy się niemal jak w rodzi-

Około 40 diabetyków z terenu
powiatu łowickiego wzięło
udział 14 września
w tzw. badaniach stopy
cukrzycowej, które odbyły się
w ŁOK. Na badanie zdecydowała
się również pani Marianna
Łopatka, członkini MiejskoPowiatowego Koła Diabetyków.
Badanie stopy ma na celu
uchronić cukrzyków przed
poważnymi powikłaniami
cukrzycowymi. Polega ono na
zbadaniu temperatury, czucia
dotyku i bólu stopy. – Wyniki
badań pokazały, że tylko kilka
osób ma problemy ze stopą
– podsumowuje Wojciech
Pietrzak, lekarz diabetolog, który
przeprowadzał badania. am
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Monika Marczyk (z domu
Górczyńska) – uczennica
Pan Zenon Sokół był jednym
z najwspanialszych pedagogów,
jakich spotkałam podczas swojej edukacji. Potrafił łączyć rolę
dyrektora szkoły i zaangażowanego w sprawy swoich uczniów
nauczyciela. Podczas udziału
w olimpiadach fizycznych mogłam liczyć na jego wsparcie
i opiekę. Teraz, po tylu latach,
oprócz dyplomów i ciepłych
wspomnień, mam dzięki niemu coś cennego – zamiłowanie
do fizyki, która mimo odmiennych późniejszych wyborów, na
zawsze pozostała moją ulubioną dziedziną. Sprawił, że słowo „nauka“ kojarzyło mi się nie
z obowiązkiem, a z radością.
Z kol. śp. Zenkiem Sokołem
przyjaźniliśmy się przez wiele
lat. Niejedną godzinę przegadaliśmy na tematy oświatowe.
Dzisiejsze wspomnienie o nim
przywołuje mi na myśl wypowiedź Bernarda Shaw’a: „Życie
to wspaniała pochodnia, którą
pozwolono nam trzymać przez
chwilę i należy
uczynić
wszystko, by świeciła jak najjaśniej, nim oddamy ją naszym
następcom.”
Zenku, Twoja pochodnia
świeciła jasno.
Andrzej Adamczyk – kolega

Jubileusz małżeńskiej miłości
8 par otrzymało 24 września
z rąk burmistrza Łowicza
Krzysztofa Kalińskiego
Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie
przyznawane przez
Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.
Tego dnia jubileusz obchodzili: Anna i Andrzej Ziemeccy, Genowefa i Czesław Sut,
Stanisława i Mieczysław Wojciechowscy, Zofia i Jan Janiccy,
Krystyna i Eligiusz Pietrucha,
Krystyna i Józef Golis, Henryka i Stanisław Cebula, Stanisława i Mieczysław Anyszka.
Dwie z par małżonków, Wojciechowscy i Sut, obchodzili już
60-lecie pożycia małżeńskiego.
Wojciechowscy
mieszkają obecnie w Łowiczu, ale ślub
w 1951 r. brali w Kompinie.
Mają dwie córki, troje wnuków i jedną prawnuczkę. Z kolei państwo Sut, przez wiele lat
byli nauczycielami. Pan Czesław przepracował w łowickich
szkołach 46 lat, jego żona niewiele mniej, bo 40. Przez 60

JOANNA RUDAK

Halina Gusta – rodzic, była
przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego
Czas płynie, a życie nasze
przemija. Czy to możliwe, że
już 10 lat nie ma wśród nas niesamowitego człowieka, niestrudzonego nauczyciela, niezapomnianego wychowawcy
i wspaniałego dyrektora śp. Zenona Sokoła, który z oświatą związał całe swoje życie.
Wspominam dziś człowieka,
który w naszej szkole i środowisku nie tylko inspirował, ale
z wielkim sercem i poświęceniem wspomagał oraz dokumentował wszystkie wydarzenia.
Zachowałam w pamięci trwały ślad dokonań i obecności dyrektora Sokoła wśród nas.
Szkoda, że losy jego szkoły
są dziś przesądzone.

15

Łowicz | Złote Gody

Jedną z par, która obchodziła w sobotę jubileusz, było małżeństwo Krystyny i Eligusza Pietruchów.

bilatów. – To już trzeci raz kiedy w sali radzieckiej, a nie jak
wcześniej w sali Urzędu Stanu Cywilnego obchodzimy tę
uroczystość – mówił burmistrz
Kaliński. – Uważam, że zmia-

lat małżeństwa dochowali się
dwóch synów, dwóch wnuczek
i jednej prawnuczki.
W sali radzieckiej ratusza,
gdzie zorganizowano uroczystość, obecne były rodziny ju-

RZUT OKIEM | ROZPOCZĘLI ZABAWĄ

na wyszła na dobre, bo sala radziecka nabrała dzięki temu nowego wymiaru.
Po wręczeniu medali wszyscy wznieśli toast za jubilatów.

– A może by tak uznać świętymi mężów, którzy są w małżeństwie już od 50 lat? – żartował łowicki gawędziarz
Eligiusz Pietrucha, który także
znalazł się w gronie jubilatów.
Razem z żoną Krystyną uważają, że prawdziwą receptą na
długoletni związek jest miłość,
zrozumienie, tolerancja i zdrowie, to one ułatwiają wspólne
życie. Mają dwójkę dzieci: córkę i syna.
Tym zasadom wierni byli
również państwo Golis. Poznali się latem w 1959 r. w pociągu. Pan Józef nie mógł oderwać oczu od pięknej, skromnej
dziewczyny. Ślub wzięli już rok
później, a w 1961 r. urodził im
się pierwszy syn.
Mimo że przez wiele lat
mieszkali w podwarszawskich
Błoniach, w 1990 r. udało im
się wrócić do rodzinnego Łowicza. Dochowali się dwójki synów i córki. Mają także
5 wnucząt. Ich zdaniem, małżeństwo dziadków jest dowodem na to, że mimo wielu
przeciwności można wytrwać
razem do końca swych dni
w miłości.
jr

Guźnia | Cmentarz wojskowy

Msza św. w intencji żołnierzy
poległych za ojczyznę

ZSP NR 2 W ŁOWICZU

w którym pełnił funkcję dyrektora, szkoła odnosiła sukcesy
w konkursach przedmiotowych
i wielu innych.

29 września 2011

Uczniowie z czterech klas szkoły Blichowskiej: IIB TMR, II TIN,
II LOG, III LOG, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się
22 września w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia u Kowala”
w Nieborowie. Atrakcjami wyjazdu była jazda konna, przejażdżka wozem
traperskim po Puszczy Bolimowskiej, ognisko, wspólne gry i zabawy
sportowe. tb

Nie starczyło ławek dla osób,
które przyszły 25 września
na mszę świętą odprawianą
na cmentarzu wojskowym
w Guźni. Ludzie stali przed
i za ogrodzeniem, zajmując
całe pobliskie pobocze.
Przyszły mamy z dziećmi, dziadkowie z wnuczętami, młodzież i wiele starszych osób. Swoją obecnością
dali świadectwo, że pamiętają
i będą pamiętać o ofiarach II
wojny światowej. Na cmentarzu znajduje się 147 żołnier-

skich kwater, pochowani są
tutaj także mieszkańcy okolicznych wsi, którzy zginęli we
wrześniu 1939 r.
Mszę świętą odprawił ksiądz
Jacek Grzywacz. – Pamięć
o żołnierzach poległych za ojczyznę to nasza powinność.
Tylko w taki sposób jesteśmy
w stanie okazać im wdzięczność za to, że oddali również
za nas, naszą wolność, swoje
życie – mówił.
Na uroczystości był poczet
sztandarowy ze Szkoły Podstawowej w Dąbkowicach Dolnych, której uczniowie opiekują się cmentarzem w Guźni. To

oni dbają, by panował w tym
miejscu porządek, zapalają na
grobach znicze i kultywują pamięć o żołnierzach.
Po mszy św. dwie uczennice tej szkoły, Magdalena Kapuścińska i Elżbieta Gajda powiedziały wiersz pt. Cmentarz
wojskowy /Rydwan/ autorstwa
Teresy Becmer – emerytowanej nauczycielki ze szkoły w
Dąbkowicach. Natomiast organista z kościoła w Chruślinie, Jacek Błaszczyk zagrał na
trąbce utwór „Cisza”.
Za rok msza święta za poległych żołnierzy odbędzie się
w drugą niedzielę września. jr

PRZEGLĄD PRASY
Tylko co trzecia koncesja
na poszukiwanie gazu
łupkowego ma przejrzystą
strukturę właścicielską. Reszta
to skomplikowana sieć
wzajemnych powiązań, w której
znaleźć można największych
graczy z całego świata –
od George’a Sorosa po
lorda Johna Browna, byłego
prezesa BP.
Tak jak pisał “DGP”, w tle tej
gazowej łamigłówki krążą
koncerny rosyjskie. Moskwa
nie jest bezpośrednim
udziałowcem żadnej z
prześwietlonych przez nas
koncesji, ale wielu akcjonariuszy
działających w Polsce spółek
poszukiwawczych jest
powiązana z nią pośrednio. Jak
np. austriacki RAG, jeden
z właścicieli szukającego
u nas gazu Saponisu. Austriacy
razem z Gazpromem zarządzają
gigantycznymi magazynami
gazu Haidach. Gazprom jest

też udziałowcem w niemieckim
koncernie VNG – pośrednio
związanym z RAG.
Michał Duszczyk,
Dziennik Gazeta Prawna, 27.09.11

Gilowska
na konferencji z PiS
Prof. Zytę Gilowską, która
przyjechała w sobotę do Katowic
na I Forum Marki Polskiej, jego
uczestnicy przywitali gorąco.
Była wicepremier w rządzie
PiS mówiła o suwerenności
gospodarczej. Stwierdziła, że
zapominanie o niej jest zawsze
bardzo kosztowne. – Dzisiaj
nie mamy alibi dla takiej
bezmyślności i nieświadomości
– zaznaczyła.
Wskazała, że są “państwa ledwo
zipiące”, które swoją suwerenność
pozamieniały na sterty długów, a
na dokładkę udają, że za pomocą
kolorowych papierków, zwanych
pieniędzmi, kupują czas.
Prof. Gilowska przypomniała,
że Polska też jest poważnie

zadłużona. – Rzeczywistość
nas dopadnie – przestrzegała,
dodając półżartem, że jest
finansistką, “a gada jak
kaznodzieja”. (...)
Izabela Kacprzak,
Rzeczpospolita, 26.09.2011

Koniec franków?
Silne wahania kursów walut
sprawiają że bankom puszczają
nerwy. Z kredytowania w
walutach obcych wycofał się
właśnie BPH – jeden z ostatnich
przyczółków szwajcarskiego
franka. To prawdziwie rewolucyjna
decyzja, bank w walutach wciąż
sprzedawał ok. 80 proc. Kredytów.
Jego odejście szczególnie mocno
odczują amatorzy kredytów
we franku. Obecnie kredyt w
tej walucie obecny jest tylko w
Nordei (PKO BP ma wysoką,
przekraczającą 6pkt. marżę, a DB
PBC oczekuje już minimum 50
tys. zł dochodów netto).
Katarzyna Wozińska,
Dziennik Łódzki, 27.09.2011

JOANNA RUDAK

Rosyjski cień na łupkach

Proboszcz parafii Chruślin, do której należy Guźnia, ks. Jacek Grzywacz odprawił uroczystą mszę św.
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Z Korabki
nad wschodnią granicę

Aktualności

– kościoły, cerkwie i meczety. str. 18

Łowicz | Powiatowe zawody pożarnicze

Zwycięzcami ostatniej niedzieli są na pewno druhny ze Zdun
i druhowie z Wrzeczka. To oni
zajęli I miejsca w swoich kategoriach podczas VII Powiatowych
Zawodów Sportowo – Pożarniczych, które zostały rozegrane
na stadionie Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łowiczu.
Strażakom dopisała pogoda.
Było ciepło i słonecznie. Na stadionie słychać było ryk prądnic
włączanych przy rozpoczęciu zadań bojowych.
Najpierw zawody rozgrywały
drużyny kobiece, potem męskie.
Po sztafecie druhny i druhowie
musieli rywalizować w zadaniach bojowych. Liczył się jak
najkrótszy czas, w którym trzeba
było wykonać poszczególne zadania. W zawodach brało udział
9 drużyn kobiecych i 11 męskich.
Byli to zwycięzcy gminnych zawodów strażackich, które odbywały się od 4 miesięcy w każdej z gmin powiatu łowickiego.
Poza tym wzięli w nich udział
laureaci poprzednich zawodów
powiatowych, które odbyły się
dwa lata temu: OSP Wrzeczko
w przypadku mężczyzn i OSP
Wicie jeśli chodzi o kobiety. –

Wyniki z poszczególnych lat są
porównywalne – mówi rzecznik prasowy Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu Jan Gładys. – W zawodach na pewno
duże znaczenie ma szybkość
i sprawność wykonywania zadań.
To właśnie zapewniło zwycięstwo strażakom z Wrzeczka, którzy choć popełnili bardzo duży
błąd – uruchomili prądnicę, zanim podłączono węże – to dzięki wykonaniu zadań w krótkim
czasie i sprawności, udało im się
osiągnąć najlepszy wynik.
W grupie C czyli wśród kobiecych drużyn pożarniczych,
I miejsce zajęły druhny z OSP
Zduny z ilością 125,42 pkt.,
II – OSP Wicie z gminy Kocierzew
z 126,21 pkt., III – OSP Świeryż
z gminy Łowicz z 128,38 pkt.
Miejsca poza podium zajęły: OSP Bielawy, OSP Łyszkowice, OSP Bobrowniki z gminy Nieborów, OSP Lipnice
z gminy Kocierzew, OSP Rogóźno z gm. Domaniewice
i OSP Przemysłów z gm. Chąśno. Wśród męskich drużyn pożarniczych, szczególnie między drugim, trzecim
i czwartym miejscem, były

niewielkie różnice punktowe. Na najwyższym stopniu podium stanęli ponownie strażacy z OSP Wrzeczko
z gminy Łyszkowice zdobywając 101,02 pkt. II miejsce zajęli druhowie z OSP Dzierzgów
z gminy Nieborów z 104,16 pkt.,
a III miejsce OSP Waliszew
z gminy Bielawy zdobywając 104,96 pkt. Tuż za podium,
znaleźli się natomiast strażacy z OSP Stroniewice z gminy Domaniewice ze 105,11
pkt. Dalsze miejsca zajęli druhowie z OSP Złaków Borowy
z gminy Zduny, OSP Niedzieliska z gminy Kiernozia, OSP Bocheń z gminy Łowicz, OSP Czatolin z gminy Łyszkowice, OSP
Wicie z gminy Kocierzew, OSP
Przemysłów z gminy Chąśno
i OSP Łowicz. Tę ostatnią jednostkę od zwycięzców dzieliło ponad
30 punktów różnicy. W tym roku
zawody powiatowe nie są eliminacyjnymi. Dopiero za dwa
lata zwycięzcy, z rozgrywanego wówczas etapu powiatowego, przejdą do szczebla wojewódzkiego. Zawody na etapie
wojewódzkim odbywają się co
4 lata.
jr
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Strażacka niedziela

Hałas silników strażackich prądnic był słyszalny nawet kilka ulic od łowickiego stadionu.

PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Łowicz| Sprostowanie

Jeszcze o maturach
W artykule o wynikach egzaminu maturalnego pt. „Różne szkoły, różne wyniki”
z 15 września ominęłam Michała Bejdę, ucznia I LO
w Łowiczu, który zdobył 94%
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

z rozszerzonego języka angielskiego, uzyskując tym samym
najlepszy wynik w tej szkole
z tego przedmiotu. Zainteresowanych za pomyłkę przepraszam.
Aneta Marat

Łowicz

1852 kg żywności
dla potrzebujących
23 i 24 września na terenie
Łowicza odbyła się akcja zbierania żywności na rzecz niedożywionych dzieci, prowadzona
przez łowickie Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu Nadzieja. Zebrano 1852 kg produktów
spożywczych. – Jestem zadowolona z tegorocznego wyniku naszej akcji. Żywność zbieraliśmy
już po raz trzeci i efekt jest lepszy niż w latach poprzednich,
np. w roku minionym zebraliśmy 1,6 tony żywności – powiedziała nam prezes Stowarzyszenia Elżbieta Błaszczyk. W akcji
udział wzięło 175 wolontariuszy, uczniów I i II LO, ZSP nr
3 i 4, a także Gimnazjów nr 1
i 2. Stali oni w dziewięciu łowickich sklepach: Tesco, Kaufland, Intermarche, pawilonie
Verhold przy ul. Starzyńskiego,
a także w sklepach Biedronka i
Polo, których razem jest cztery.
Wolontariusze zebrali do
specjalnie oznakowanych wózków pierwszego dnia 820 kg
żywności, drugiego 1032 kg.
Klienci sklepów wkładali do
nich cukier, mąkę, makarony,
konserwy, soki, a także słodycze. Jak powiedziała nam
Błaszczyk, jeszcze w tym tygodniu żywność ze zbiórki trafi do potrzebujących, będą to
głównie niezamożne rodziny
wielodzietne z terenu Łowicza,
a także gmin Bielawy, Chąśno,
Łyszkowice i Domaniewice, z
którymi Stowarzyszenie współpracuje. Zbiórka żywności została przeprowadzona w ramach
ogólnopolskiej akcji, którą
w naszym regionie koordynuje
Bank Żywności w Łodzi.
tb
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Łowicz | Zakład Energetyki Cieplnej

O polityce kadrowej, stawkach
za ciepło i nowej siedzibie
O aktualnej sytuacji w łowickim Zakładzie Energetyki Cieplnej rozmawiano podczas
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Łowiczu
22 września. Na pytania miejskich radnych odpowiadał prezes zarządu ZEC Zbigniew
Wójcik i wiceprezes Jan Tłustwa. Nie zabrakło pytań dotyczących ewentualnych
podwyżek i sytuacji kadrowej w łowickim zakładzie ciepłowniczym.
Badań i Ekspertyz Sądowych
w Warszawie, gdzie biegli mają
wydać opinie i odpowiedzieć na
prokuratorskie pytania. Ekspertyzy mają być gotowe w okolicach kwietnia przyszłego roku.
Sam Haraśny twierdzi, że jest
niewinny, a zdaniem prezesa
Wójcika – człowiek jest niewinny dopóki nie udowodni mu się
winy. O sprawie pisaliśmy szeroko na łamach NŁ.
– To był najlepszy fachowiec jaki zgłosił się do spółki.
Efekt jego zatrudnienia już jest
wymierny, a za kilka miesięcy
będziemy mogli już na papierze pokazać jakie sumy udało się pozyskać. Z racji prowadzenia remontu kotłowni na
os. Konopnickiej powstała konieczność powstania takiej komórki, by pozyskać pieniądze

z zewnątrz – odpowiadał radnemu Wójcikowi – prezes Wójcik.
– Nie chciał bym już dyskutować na temat polityki kadrowej.
Zamknijmy ten temat i więcej
o tym nie rozmawiajmy. ZEC
funkcjonuje dobrze i to powinno przemawiać za taką polityką
– dodawał.

Na pytania radnych odpowiadali: od lewej wiceprezes zarządu ZEC Jan Tłustwa i prezes Zbigniew Wójcik.

Cena za ciepło nie
ulegnie zmianie
Kolejne pytania dotyczyły
ewentualnego wzrostu cen za
ciepło. Informacja dla mieszkańców Łowicza jest dobra. Do
końca lutego nie będzie zmian
w opłatach.
wiceprezes Jan Tłustwa odnosił się do przeprowadzanego
remontu kotłowni nr 10 na os.
Konopnickiej, który ma zakończyć się przełomie październi-

ka i listopada. – Po zakończeniu tej inwestycji powinniśmy
wystąpić do Urzędu Regulacji
Energetyki o zmianę koncesji,
a po takiej zmianie występuje się
o zmianę taryfy. To miało by
miejsce w listopadzie, ale wystąpiliśmy o przedłużenie obowiązujących taryf, co oznacza, że do
końca lutego nie będzie zmian
w opłatach – wyjaśniał Tłustwa.
– Potem trzeba będzie opracować nowe taryfy, jednak zarząd

TOMASZ DĘBOWSKI

– Zadam przewrotne pytanie:
dlaczego likwiduje Pan bezrobocie w Tomaszowie Mazowieckim, a nie w Łowiczu – pytał się prezesa Wójcika radny
Robert Wójcik, odnosząc się do
kwestii zatrudnienia w ZEC byłego wiceprezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Grzegorza
Haraśnego, który kilka miesięcy temu usłyszał prokuratorskie
zarzuty związane z rzekomym
działaniem na szkodę interesu
publicznego. Miał on w styczniu 2009 roku wydać decyzję
o warunkach zabudowy dla
kompleksu handlowo-usługowego w formie galerii handlowej. 26 maja, czyli tego samego
dnia, gdy usłyszał zarzuty –
sprawa została zawieszona. Materiał zebrany podczas śledztwa
został przesłany do Instytutu

Łowicz | Komisja Rewizyjna stawia pytania

Dlaczego nie było dożynek w skansenie
O tym, że zaplanowane
na 4 września dożynki
powiatowe nie odbyły się,
pisaliśmy już jakiś czas
temu na łamach NŁ.
Temat ten jednak został poruszony podczas ostatniej Komisji Rewizyjnej, 21 września.
Paweł Bejda pytał obecnego
na komisji dyrektora Centrum

Łowicz | ZGM

Nowe komórki
zastąpią stare
Sześć rodzin mieszkających
w budynku Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej
w Łowiczu pomiędzy
ulicą Katarzynów, a torami
kolejowymi z Łowicza do
Łodzi dostanie do końca
roku do dyspozycji nowe
komórki.
ZGM zlecił ich
wybudowanie firmie
Tombud z Domaniewic,
za łączną kwotę 60 tysięcy
złotych. Nie są to małe
pieniądze, ale firma
musiała najpierw rozebrać
stare komórki, które były
w bardzo złym stanie
technicznym i nie nadawały
się do wykorzystania.
W ich miejsce powstają
murowane komórki kryte
dachem, każda z nich
będzie miała powierzchnię
ok. 10 m2, podobną do tej
jaką miały wcześniejsze
komórki. Prace mają
zakończyć się do końca
października. Wcześniej
Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej doprowadził
tam sieć wodociągową. tb

Kultury, Turystyki i Promocji
Ziemi Łowickiej Jacka Chołuja o to, czemu w tym roku nie
odbyły się powiatowe dożynki oraz jakie ma on plany wobec skansenu w Maurzycach.
– Maurzyce powoli umierają,
pomimo że tyle nowych budowli tam się przenosi. Czy
ma pan jakiś pomysł na Maurzyce? Nie mógł pan biesiady zrobić w skansenie? – pytał Bejda.
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Jacek Chołuj wyjaśniał, że
Maurzyce nie leżą w jego zarządzaniu. – Ja mogę jedynie
promować ten produkt turystyczny. Bezpośrednio działań
tam przeprowadzać nie mogę
– mówił. Jego zdaniem nie ma
sensu organizować biesiady
w skansenie, ponieważ zdecydowanie więcej publiczności
i gości przyjeżdża na Nowy Rynek niż do skansenu. Na co radny Paweł Bejda stanowczo za-

protestował. – Absolutnie się
z panem nie zgadzam. Uczestniczyłem w wielu imprezach,
które odbywały się w Maurzycach. To fajna odskocznia
od dnia codziennego. Miejsce,
gdzie można było usiąść rodzinnie i piknikować. Myślę,
że powiat łowicki powinien
oddzielić imprezy powiatowe
od imprez miejskich. Tam jest
17 ha wspaniałego terenu. Pamiętam jak były wynajmowane

ZEC się przeniesie
Radni dowiedzieli się także
o możliwości przeniesienia siedziby ZEC. Aktualnie zakład
mieści się w budynkach przy
ul. Kaliskiej, należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. – Mieścimy się w barakach, ale w perspektywie mamy

kupno od miasta budynku po
wymiennikach ciepła (przy
ul. Powstańców – przyp. red).
Burmistrz Łowicza Krzysztof
Kaliński zapowiedział już, że
w październiku powinna być
podjęta uchwała o sprzedaży tego budynku. Jan Tłustwa
zapowiedział natomiast, że
w grudniu zarząd przyjrzy się
swoim finansom i wtedy będzie
wiadomo, czy ZEC stać na zakup tego budynku.
td

autokary, które za darmo woziły ludzi z miasta do skansenu –
przekonywał.
Dodajmy, że kilka lat temu
zaprzestano organizować imprezy w skansenie, ponieważ
nie były zachowane warunki bezpieczeństwa. Od półtora roku wszystkie warunki są
zachowane i spokojnie można tam organizować imprezy. Jacek Chołuj przyznał, że
w swoim planie pracy zawarł
rzeczywiście organizację dożynek. Argumentował jednak,
że to zarząd powiatu rozmawiał z gminami i miastem,
a on nie uczestniczył w tych

rozmowach. – Efekt jest taki,
że zostały one odwołane – mówił. Radni dopytywali jednak
o konkretny powód nie zorganizowania dożynek. – Dlaczego nie było dożynek? – pytał
radny Michał Śliwiński. – Skoro ich nie było, a były zawarte
w planie pracy, to powinniśmy
pana teraz z tego rozliczyć, co
pan zrobił, by dożynki się odbyły – dodał. Chołuj nie potrafił
jednak udzielić konkretnej odpowiedzi. – Wykonuję polecenia zarządu powiatu, i to on decyduje, czy organizuję dożynki
– tłumaczył Chołuj, a pozytywnej decyzji nie otrzymał. am

ZEC podkreśla, że zwłaszcza
dla mieszkańców Zatorza, będą
one mniejsze niż do tej pory.
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Walewice | II Powiatowy Festyn Myśliwski: myśliwi pokazali kim są i co potrafią

Łowiectwo niejedno ma imię
nizacji łowieckiej. Na uroczystości pojawili się m.in. starosta powiatu łowickiego Janusz
Michalak wraz z członkami Zarządu Powiatu, przewodniczący Rady Miasta Łowicza Henryk Zasępa, dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa w starostwie Kazimierz Rak wraz
z pracownikami, dyrektor
WFOŚ Cezary Dzierżek oraz
prezes Stadniny Koni w Walewicach Andrzej Jagura.
Poroża i oręża
W pomieszczeniach, które
sąsiadują z restauracją Marysieńka, myśliwi zorganizowali wystawę trofeów zwierzyny

nieopłacalna – po prostu wypuszczona.
Nie było natomiast zapowiadanej głowy żubra. Zważywszy
na to, że zarówno w Rzeczypospolitej, jak i w okresie PRL-u
oraz czasach bardziej współczesnych żubrów odstrzeliwało
się bardzo mało, a w tym roku
– ze względu na panoszącą się
w niektórych stadach gruźlicę
– prawdopodobnie będą to już
tylko odstrzały sanitarne, obejrzeć takie trofeum byłoby nie
lada gratką. Niestety, nie zdążyło ono dotrzeć do Walewic z innej, organizowanej poza granicami kraju, wystawy.

pozyskanej w polskich lasach
i na polskich polach. Można
było obejrzeć łosia, jelenia, daniela, były poroża kozłów, były
oręża dzików. Były też szkodniki, takie jak inwazyjny jenot, który swego czasu został
przywieziony do naszego kraju
w celu hodowli na czapki i futra, a później wypuszczony na
wolność i teraz jest niepożądanym zwierzęciem we wszystkich łowiskach.
Ciekawostką, a nawet zaskoczeniem była norka amerykańska, która – podobnie jak jenot
– została do Polski przywieziona przez hodowców, część uciekła, część, kiedy okazała się

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Właśnie na tych ostatnich
najbardziej zależało organizatorom, czyli łowickiemu staroście oraz kołom łowieckim
dzierżącym obwody na terenie
powiatu łowickiego, a przypomnijmy, że są to nie tylko koła
łowickie, ale i na przykład głowieńskie. Myśliwi chcieli nie
tyle poprawić swoje relacje
z mieszkańcami terenów, na
których polują, co polepszyć
wizerunek swojej działalności
w ich oczach.
Festyn rozpoczęła msza
święta przy ołtarzu polowym
żołnierzy września 1939 roku.
Wzięły w niej udział poczty sztandarowe kół łowieckich
oraz sztandary łódzkiej orga-

Choć na wystawę trofeów, nie dotarło to najważniejsze, to goście i tak oglądali zgromadzone eksponaty
z nieukrywanym podziwem.

REKLAMA

Sympozjum
o współczesności
i dyplomacji
W pałacowych komnatach
odbyło się sympozjum, w którym udział wzięło kilkudziesięciu myśliwych oraz sympatyków
myślistwa. Henryk Florczak,
prezes koła łowieckiego Nieborów oraz główny organizator festynu, wygłosił referaty na
temat łowiectwa w dyplomacji
oraz roli łowiectwa we współczesnym świecie. Pierwszy był
wspomnieniem czasów, kiedy
myślistwo cieszyło się uznaną
pozycją społeczną i było przez
ogół powszechnie akceptowane,
drugi zaś tyczył czasów współczesnych, kiedy tradycja i kultura myślistwa jest spłycana,
myśliwi coraz częściej traktowani są tylko jako grupa żądnych
przygód, a mówiąc dobitniej,
strzelania do bezbronnej zwierzyny osób.
Szczególnie ten drugi temat
miał przekonać słuchaczy, że
retoryka środowisk przeciwnych myśliwym osadzająca się

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

Mnóstwo osób przyciągnął tegoroczny Powiatowy Festyn Myśliwski w Walewicach. Było wielu myśliwych
i sympatyków łowiectwa, którzy zjechali tutaj z wielu odległych rejonów województwa, ale było też sporo
mieszkańców najbliższych okolic, których do wyjścia z domu zachęciła piękna pogoda i tematyka festynu.

Uroczy dziczek wykonany przez Jarka Łaskiego z MOS w Kiernozi
zaskarbił sobie sympatię wszystkich uczestników festynu.

na tym, iż są to osoby, które
w zależności od tego, czy potrzebują zająca, czy kuropatwę,
wychodzą w pole i po prostu
strzelają, jest błędna. – To wcale
tak nie jest. My mamy z góry na-

Myślistwo jest tylko
częścią składową
łowiectwa, ochrony
zasobów naturalnych
przez należyte nimi
gospodarowanie.
rzucone plany, ile, jakiej i kiedy
zwierzyny możemy odstrzelić.
To wszystko jest uregulowane
prawnie. Dlatego podstawowym
celem pikniku było przybliżenie
jak największemu ogółowi, iż to
nie jest tak, jak ludzie sądzą, że
myśliwi mogą sobie dowolnie
chodzić i strzelać, tylko muszą
działać w ramach określonych
zasad – powiedział nam Henryk
Florczak. Przyznaje one, że polowanie dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć, sprawia,
że myśliwi są gotowi poświęcić

swój czas, swoje pieniądze, ale
myślistwo jest tylko częścią składową łowiectwa, ochrony zasobów naturalnych przez należyte
nimi gospodarowanie.
Na sympozjum można było
usłyszeć o tym, że kwestia polowania od dłuższego czasu w
opinii społecznej stała się sprawą sporną. Dyskusje o polowaniach są często przeładowane
emocjami, a dyskutanci kierują się uprzedzeniami i niedostateczną wiedzą o tym, czym jest
łowiectwo i co robią myśliwi
w naszym kraju. Dlatego największym wyzwaniem – stojącym obecnie przed myśliwymi
w Polsce – powinno być uświadomienie społeczeństwa – zarówno dorosłych, jak i młodzieży
– jakie bogactwo i różnorodność
zagadnień kryje się pod pojęciem łowiectwa.
Dzieci i młodzież
stanęła na wysokości
zadania
Najbardziej emocjonującym
momentem festynu, przynajmniej dla najmłodszych jego
uczestników, było wręczenie
nagród w konkursie plastyczno-fotograficznym, który dotyczył ochrony środowiska i łowiectwa. Konkurs rozegrano
w trzech kategoriach wieko-
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Kto jeszcze dostał
nagrody
Warte podkreślenia jest również to, że na 90 nadesłanych
prac i 5 nagrodzonych aż dwie
zostały wykonane przez dzieci
z kiernozkiego MOS. Na miejsce piąte zasłużył bowiem
uczeń kl. V Dominik Wysoc-

Myśliwska muzyka,
bigos i prosię
Nastrojową oprawę festynu
zapewnił zespół muzyczny PZŁ,
w którego wykonaniu można
było usłyszeć nie tylko sygnały
i utwory myśliwskie, ale również muzykę dawną. Myśliwi zadbali również o rozkosze
podniebienia, serwując wszystkim wyśmienity bigos, pieczone
kiełbaski oraz prosię. 
ljs
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Łowicz| Kościół na Korabce

Pielgrzymi wrócili z Podlasia
50 osób pojechało na pielgrzymkę wzbogaconą o atrakcje
krajoznawcze, a zorganizowaną
przez łowicką parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Podlasie. W większości byli to parafianie, choć dołączyło kilka osób
spoza parafii.
Organizatorem wyjazdu był
proboszcz ks. Adam Domański.
Jak mówi, wyjazd był bardzo
udany, ze względu na sprzyjającą pogodę i ciekawe miejsca na
Podlasiu, gdzie – oprócz kościołów katolickich – można znaleźć
i meczet, i cerkwie. Grupa odwiedziła m.in. Białystok, Białowieżę, Hajnówkę. Wyjazd trwał
od 16 do 17 września i wymagał
sporo samodyscypliny, ponieważ wyjazd z Łowicza odbył się
od godz. 4.30.
mwk

KS. ADAM DOMAŃSKI

ki z kiernozkiego MOS. Drugie miejsce zajęła Zuzanna
Portasz z kl. Va z SP 1 w Łowiczu. Trzecie miejsce przypadło
w udziale Michalinie Siekierze z kl. VI SP Popów. Miejsce
czwarte zajął zaś Kamil Kuza
z kl. VIa SP Mysłaków.
W kategorii gimnazjów ilością nagrodzonych prac wyróżniło się gimnazjum z Bielaw. Pierwsze miejsce zajęła
Katarzyna Śliwińska z kl. IId
z Gimnazjum w Popowie, ale
już drugie i trzecie miejsce zajęły Aneta Słabecka z kl. Ic oraz
Marta Obórka z kl. IIc Gimnazjum w Bielawach. Jury przyznało też trzecie miejsce ex.
Aleksandrze Rożniacie z kl. IIb
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu.
Miejsce piąte zajęła natomiast
Daria Guzek z kl. IIIa z Gimnazjum w Nowych Zdunach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce
zajęła praca Joanny Michalskiej
z kl. IIIa II LO w Łowiczu, drugie miejsce przypadło w udziale Oldze Krystianik z kl. IIId II
LO w Łowiczu. Trzecie miejsce zajęła Karolina Tomaszkiweicz z kl. III TH ZSP nr 3
w Łowiczu, czwarte – Adrian
Pietrzak z ZSP nr 2 w RCKUiP w Łowiczu, zaś piąte – Patrycja Bryszewska z kl. IIId II LO
w Łowiczu. Dodatkowe nagrody ufundowane przez myśliwych otrzymali: Jarosław
Łaski, Katarzyna Śliwińska,
Karolina Tomaszkiewicz, Joanna Michalska i Anna Słabecka.
Wszystkie nagrodzone prace
można było obejrzeć na krużganku pałacu w czasie trwania
festynu.

PielgrzymizŁowiczawcerkwiOpiekiMatkiBożej w miejscowości Puchły.

Łowicz| Parafia na Korabce

Łowicz

Spotkanie popielgrzymkowe grupy Zielonej Inauguracja
Przy gitarze i czekoladowych
ciastkach najlepiej wspominać chwile spędzone w czasie
wspólnej letniej pielgrzymki na
Jasną Górę.
Pierwsze, jak mówi przewodnik grupy ks. Artur Badełek, jesienne spotkanie popielgrzymkowe grupy Zielonej z pielgrzymki
łowickiej odbyło się 25 września
w parafii. – Mam 16 lat i po raz
pierwszy szłam w pielgrzymce – mówi Martyna Czapnik. –
Namawiała mnie do tego moja
siostra Karolina i jej koleżanka Sylwia. Miały rację, bo było
świetnie. Dlaczego? Przede
wszystkim dlatego, że spotkałam się z wyjątkową szczerością
i życzliwością. Zawsze mogłam
liczyć na pomoc i wsparcie innych, a dzięki temu żadne bąble na stopach i bolące nogi nie
były mi straszne. – Ja bardzo lubię śpiewać, a na pielgrzymce
jest wiele śpiewu – dodaje jej

roku coraz
bliżej

JOANNA RUDAK

wych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Najwięcej, bo aż 90 prac
wpłynęło w kategorii szkół
podstawowych. Gimnazja nadesłały 22 prace, zaś szkoły
ponadgimnazjalne – 20. Komisja miała ogromny problem.
O ile w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
werdykt udało się wypracować
w miarę szybko, bo wśród nadesłanych prac nie wszystkie
były górnych lotów, a niektóre nawet nie trafiały w temat,
o tyle w kategorii szkół podstawowych jury prawie się pokłóciło. Prac było tak dużo i były
tak piękne, że komisja po prostu
nie wiedziała, co ma wybrać,
a przecież miała wskazać tylko 5 najlepszych, podobnie jak
w dwóch wyższych wiekowo
kategoriach.
Ostatecznie wśród uczniów
szkół podstawowych pierwsze
miejsce przyznano Jarosławowi
Łaskiemu z kl. VI z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Kiernozi. Jarek był zresztą największym szczęśliwcem
tego konkursu, bo oprócz wieży stereo za pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej
– otrzymał też najcenniejszą
z puli specjalnych, ufundowanych przez myśliwych nagród,
czyli rower. Uznanie i jury,
i myśliwych przyniosła mu
przesympatycznie wyglądająca praca pt. Dzik, wykonana
z bibułowych kuleczek, nad
którą pracował przez trzy tygodnie. – Cieszę się z nagród,
ale byłem też bardzo zadowolony z reakcji ludzi oglądających
moją pracę, bo wielu długo się
jej przyglądało i mówiło, że im
się podoba – powiedział nam
Jarek.
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GrupaZielona.Na spotkaniu nie mogło zabraknąć pątniczek
z Bobrownik. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej strony.

siostra Karolina. Sylwia Czapnik dodaje, że pielgrzymowanie
to coś wyjątkowego. – Jeżeli raz
się pójdzie, to już zawsze – co
roku – chce się wyruszać na Jasną Górę – mówi 19-latka.

Wszystkie trzy dziewczyny przyznają, że spotkania popielgrzymkowe są bardzo dobrą
okazją do ponownego spotkania
ludzi, których się poznało miesiąc wcześniej.
jr

Uroczystą mszą świętą, odprawioną o godz. 10. w kaplicy
seminaryjnej, klerycy z łowickiego seminarium rozpoczną
6 października nowy rok akademicki. Tuż po mszy świętej
wykład inauguracyjny do zgromadzonych wygłosi ks. prof. dr
hab. Krzysztof Pawlina. W trakcie wykładu studenci pierwszego roku otrzymają indeksy.
Obecnie klerycy uczestniczą
w rekolekcjach przygotowujących ich do rozpoczęcia nauki.
Rekolekcje, które rozpoczęły się w miniony poniedziałek,
prowadzi ksiądz prałat Tadeusz
Huk z archidiecezji warszawskiej.
Dodajmy, że w tym roku naukę w seminarium rozpocznie
9 nowych kleryków, łącznie w
seminarium jest 30 osób.
am
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Nieborów | Gmina chciała dobrze

Gmina Nieborów
chciała wyjść naprzeciw
oczekiwaniom turystów
i w centrum Nieborowa
ustawiła dwie sławojki.
Z pomysłu jednak się wycofa ze względu na mieszkańców
miejscowości, którym pomysł
się nie spodobał.
– Jakiś czas temu dostaliśmy
list od osoby, która odwiedziła naszą miejscowość. Zwróciła nam uwagę, na brak toalety
publicznej, z której można byłoby skorzystać. Przeanalizowaliśmy to i doszliśmy do wniosku,
że spróbujemy wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw – powiedział nam wójt Andrzej Werle.

Gmina przeprowadziła rozeznanie wśród firm, wybrała najkorzystniejsza ofertę i 12
września ustawiono dwie toalety typu Toi Toi przy ul. Legionów w sąsiedztwie budynku,
w którym mieścił się komisariat
policji. Zgodnie z umową toalety miały stać dwa tygodnie, na
próbę, za taki też okres gmina
zapłaciła ubezpieczenie.
Niemal natychmiast odezwali się mieszkańcy Nieborowa –
sąsiedzi miejsca, gdzie stanęły toalety. – Okazało się, że są
osoby, które nie godzą się, by
stały one w tym miejscu, pojawiły się obawy, że np. w okolicy będzie brzydko pachnieć
– powiedział nam wójt. Zwrócono też uwagę, że nie powinny
one stać w sąsiedztwie sklepu

spożywczego. Wójt powiedział
nam, że gmina nie ma innej lokalizacji dla toalet, ustawianie
ich gdzieś z dala od centrum
mija się z celem. – Zrezygnujemy z tego pomysłu, toalety
znikną przed końcem września
– powiedział nam wójt. Gdyby
zostały, gmina płaciłaby rocznie
za to około 5 tys. zł.
Osobom chcącym skorzystać z toalet w centrum Nieborowa pozostanie udać się do
toalety znajdującej się w zabudowaniach parkowych okalających pałac w Nieborowie.
Wójt jest zdania, że zaspokoi
to potrzeby turystów, którzy
gdy przyjeżdżają do Nieborowa, zazwyczaj kierują swe kroki do parku i pałacu czy restauracji.
tb

TOMASZ BARTOS

Toi Toi tylko na próbę

Toalet publicznych w centrum Nieborowa nie będzie, gmina postanowiła je usunąć po wyraźnyh protestach
mieszkańców miejscowości.

Gmina Nieborów | Protest w sprawie lokalu wyborczego

Łowicz

Dzierzgówek sprzeciwia się przeniesieniu miejsca głosowania
Rada Sołecka z Dzierzgówka złożyła 22 września na ręce
wójta gminy Nieborów Andrzeja Werle protest w sprawie
przeniesienia lokalu wyborczego ze Szkoły Podstawowej
w Dzierzgówku do filii Gminnego Ośrodka Kultury w Bełchowie Osiedlu. Mieszkańcy wsi twierdzą, że boją się
o bezpieczeństwo, gdyż uwaREKLAMA

żają nową lokalizację za niebezpieczną, zwłaszcza po zmroku.
Twierdzą, że budynek w Bełchowie nie jest przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poirytowani mieszkańcy
straszą, że 9 października nie
pójdą na wybory parlamentarne.
Wójt Werle w trakcie XVI sesji Rady Gminy Nieborów odpowiedział, że nie widzi moż-

liwości przeniesienia lokalu.
Przede wszystkim tłumaczy to
tym, że protest został złożony
zdecydowanie za późno, bo już
zostały rozwieszone ogłoszenia wyborcze i powołane komisje. Odparty został także zarzut nieprzystosowania obiektu
dla osób niepełnosprawnych.
Gmina i tak przystosowała do
wyborów dla potrzeb niepeł-

nosprawnych większy procent
lokali, niż jest to wymagane
(w gminie powinno być 20% lokali dostosowanych dla niepełnosprawnych). W przypadku
gminy Nieborów wymagania
te spełniają 4 z 7 lokali. Problem z tym, gdzie powinien być
umieszczony lokal dla tamtej
okolicy powraca przy każdych
wyborach. Jak powiedział wójt

Werle, lokalizacja w Bełchowie Osiedlu została wybrana
po konsultacjach z Komisarzem
Wyborczym w Skierniewicach
oraz Państwową Komisją Wyborczą. Dodał, że na następne wybory (samorządowe) być
może udałoby się otworzyć lokal w Dzierzgówku. Wniosek
taki trzeba jednak złożyć odpowiednio wcześnie.
jl

Modlili się
za nowy rok
Nauczyciele i uczniowie
łowickich Gimnazjów nr 1
i 2 modlili się 11 września
– podczas mszy świętej
odprawionej w kościele św.
Ducha w Łowiczu. Msza
w intencji błogosławieństwa
Bożego na nowy rok
szkolny została odprawiona
przez ks. Marcina
Borządka. td

Łowicz | Zmiany w żłobku

Radni opiniowali nowy statut żłobka
Członkowie Komisji
Społecznej Rady Miejskiej
w Łowiczu na ostatnim
posiedzeniu 19 września
pozytywnie zaopiniowali
uchwałę dotyczącą nowego
statutu łowickiego żłobka.
Przyjęcie nowego statutu stało się koniecznością ze wzglę-

du na wejście w kwietniu tego
roku w życie tzw. ustawy żłobkowej. To właśnie ona stała się
podstawą prawną funkcjonowania tego typu placówek. Wcześniej działały one w oparciu
o ustawę na temat zakładów
opieki zdrowotnej.
Nowy statut nie wprowadza
rewolucji w funkcjonowaniu
żłobka. Największa zmiana do-

tyczy stanowisk pracy. Osobą
kierującą placówką nie będzie
kierownik, a dyrektor.
Zmianie nie ulegną zasady funkcjonowania łowickiego
żłobka. Nadal będzie mógł on
przyjąć maksymalnie 25 dzieci, które będą mogły w nim
przebywać w godz. 6.30-16.30.
Nie zmienią się także warunki
przyjmowania do placówki. jl

Łowicz | Bursy nadal zapraszają

Są jeszcze wolne
miejsca
W bursie przy ul. Ułańskiej
w Łowiczu na 120 miejsc,
jest jeszcze 30 wolnych.
Mogą w niej zamieszkać osoby uczące się w policealnym
studium przy ul. Ułańskiej, słuchacze łowickich kolegiów oraz
inne osoby uczące się, a także
pełnoletni uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
– Istnieje również możliwość
mieszkania u nas na przykład
tylko w czasie zimy, kiedy dojazdy sprawiają najwięcej trudności – mówi dyrektor bursy
Agnieszka Graszka.
Koszt opłaty za miesiąc
mieszkania w bursie wynosi
120 zł w przypadku osób uczą-

cych się w szkołach, których organem prowadzącym jest Sejmik wojewódzki województwa
łódzkiego, a 150 zł dla pozostałych mieszkańców.
Dodatkowo osoby mieszkające w bursie mogą wykupić
obiady w stołówce II Liceum
Ogólnokształcącego, które również mieści się przy ul. Ułańskiej lub skorzystać z jadalnio
– kuchni, która mieści się już
w samej bursie.
Każdy mieszka w 3-osobowym pokoju. Łazienka jest
wspólna dla dwóch pokoi, czyli korzystać z niej może 6 osób.
Bursa otwarta jest codziennie
od godz. 6-20 późną jesienią
i zimą oraz od godz. 6 do 21.30
wiosną i wczesną jesienią, gdy

na dworze później robi się
ciemno. – Robimy to wszystko
w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców – zapewnia
dyrektor Graszka.
Dziewczyny
studiujące
i uczące się w Łowiczu mogą
korzystać także z bursy prowadzonej przez siostry bernardynki w Alejach Sienkiewicza. Pokoje są tu dwuosobowe i każdy
z nich ma swoją toaletę. Łazienka jest natomiast wspólna dla
wszystkich. Miesięczna opłata wynosi 400 zł, w którą wliczone są posiłki serwowane
dwa razy dziennie przez 5 dni
w tygodniu. Na chwilę obecną
mieszka w bursie 8 dziewczyn,
jest więc jeszcze 36 wolnych
miejsc.
jr
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Łowicz | Unia wesprze ZSP nr 1

zaznacza dyrektor ZSP 1 Dariusz Żywicki – na dziś nie znane są jeszcze dokładne parametry techniczne tego sprzętu. Na
w pełni skomputeryzowane stanowiska egzaminacyjne mogą
natomiast liczyć uczniowie na
kierunku technik-mechatronik.
W projekcie, który ruszył od
5 września biorą udział wszyscy uczniowie. – Tych kursów
czy szkoleń będzie sporo i każdy
uczeń będzie miał okazję skorzystać z tej oferty, dotyczy to
nie tylko uczniów techników, ale
także szkół zawodowych – dodaje dyrektor Żywicki.
Projekt, który zajął szóste
miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, przygotowało
kilkoro nauczycieli z „Mechanika”, koordynowanych przez
nauczycielkę przedmiotów zawodowych Małgorzatę Bolimowską.
td

Łowicz | Starostwo Powiatowe

Wyjazd do Uniejowa w nagrodę
za udział w konkursach
50 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu łowickiego oraz ośrodków podległych
samorządowi powiatu weźmie
udział w wycieczce do Uniejowa, która odbędzie się 7 października. Będzie to forma nagrody za udział w konkursach
ekologicznych.
Z każdej ze szkół na wyjazd zakwalifikowały się 4 osoby. Są to finaliści konkursów o
tematyce ekologicznej, jakie
odbywały się w tych placówkach pod patronatem starostwa.
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi odbył się
np. konkurs „Las – roślinność
i jego mieszkańcy”, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-

wawczym w Łowiczu przeprowadzono dwa konkursy „Moja
Ziemia – Mój Świat” i „Ekomoda”, natomiast w I LO konkurs
„Lasy dla ludzi”.
Laureaci tych konkursów
otrzymali już nagrody pod koniec ubiegłego roku szkolnego,
a wycieczka jest dodatkową nagrodą za zainteresowanie tematyką ekologii i ma być zachętą
do udziału w kolejnych przedsięwzięciach o tej tematyce.
Teresa Wicher z Wydziału
Ochrony Środowiska w starostwie mówi, że program wyjazdu będzie bardzo ciekawy.
Przewidziano w nim pobyt
w
basenach
termalnych
w Uniejowie, lekcję muzeal-

ną na tamtejszym zamku, podczas której młodzież będzie
miała możliwość strzelania
z łuku i rzutu dzidą, wspólny obiad. W drodze powrotnej grupa zwiedzi zabytkowy
kościół w Siedlątkowie w powiecie poddębickim, który położony jest na brzegu jeziora
Jeziorsko i otoczony wałami
chroniącymi przed zalaniem
go. Ciekawostką jest to, że gdy
powstawało Jeziorko planowano rozebranie go i przeniesienie w inne miejsce. Ostatecznie udało się go zachować,
przeprowadzić renowację, choć
parafia do niego należąca jest
najmniejsza w Polsce, liczy zaledwie 150 osób.
mwk

TOMASZ DĘBOWSKI

RZUT OKIEM | ODMALOWANO SYMBOLE „MECHANIKA”

Dwa urządzenia znajdujące się przed gmachem ZSP nr 1 w Łowiczu, będące symbolami łowickiego
„Mechanika” zostały odmalowane przez pracowników szkoły. Koszt prac to około 300 zł. Szary transformator
symbolizuje kierunek elektryczny, a zielona piła mechaniczna – kierunek mechaniczny. td

MARCIN KUCHARSKI

W ramach projektu ma także zostać doposażona pracownia mechatroniki samochodowej
oraz mają powstać komputerowe
stanowiska egzaminacyjne dla
przyszłych techników – mechatroników.
Projekt finansowany z pieniędzy unijnych nosi nazwę „Kwalifikacje to podstawa sukcesu” i jest wart blisko 700 tys. zł
z przeznaczeniem na dodatkowe
lekcje, kursy, szkolenia i sprzęt,

który wzbogaci szkolne pracownie. Cała kwota to dofinansowanie z UE, szkoła udostępnia
natomiast klasy, pracownie i niezbędny sprzęt dydaktyczny.
Uczniowie będą mogli liczyć na dodatkowe zajęcia
z matematyki, fizyki, języków
obcych: angielskiego i niemieckiego oraz z przedmiotów praktycznych w zawodach: elektryk, mechanik i informatyk.
Do tego dojdą także szkolenia,
kursy i praktyki zawodowe m.in.
na spawacza, kierowcę wózków
widłowych, na prawo jazdy kategorii C, wizaż i stylizację paznokci. Uczestnicy projektu
będą mieli możliwość studyjnych wyjazdów do różnego typu
zakładów pracy.
W ramach projektu doposażona zostanie pracownia mechatroniczna, która wzbogaci się
o sprzęt komputerowy do diagnostyki pojazdów, choć – jak

21

RZUT OKIEM |OBLEGANA PRACOWNIA KOMPUTEROWA

700 tysięcy na dodatkowe
szkolenie uczniów
400 uczniów
z ZSP 1 w Łowiczu,
czyli popularnego
„Mechanika” weźmie
udział w unijnym
projekcie, dzięki któremu
będzie miało szansę
wziąć udział w kursach
i szkoleniach.

29 września 2011

Dużym zainteresowaniem cieszy się pracownia komputerowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Łyszkowicach.
Komputery są podłączone do internetu. Pierwszeństwo w korzystaniu z nich mają osoby, które zamierzają
skorzystać z komputera w celach informacyjnych oraz wykorzystać go np. do odrobienia lekcji. Potem komputery
służą do rozrywki i gier. mak

Łowicz | Radni zajmowali się żłobkiem

Stawki w żłobku zaopiniowane
Komisja Społeczna Rady
Miejskiej pozytywnie zaopiniowała 19 września projekt uchwały dotyczącej opłat za korzystanie
ze żłobka. Stawka za miesięczny pobyt dziecka w żłobku będzie wynosiła 10% minimalnego
wynagrodzenia, co stanowi kwotę około 138 zł. Dla porównania,
w Skierniewicach także wynosi ona 10%, ale już w SochaczeREKLAMA

wie 14%. Łowiccy radni zajmowali się także stawką dzienną za
wyżywienie. W zaopiniowanym
projekcie ustalono jej maksymalną wysokość na 0,7% minimalnego wynagrodzenia, czyli
9,70 zł. Obecnie rodzice płacą za
wyżywienie 5 zł dziennie, to jest
stawkę taką samą, jak w Przedszkolu nr 4, z którego brane są
posiłki do żłobka. Naczelnik Wy-

działu Spraw Społecznych Małgorzata Nowak zapowiada, że
stawka ta od 1 stycznia nie powinna ulec zmianie, wspomniane
9,70 to stawka maksymalna, na
razie do niej daleko. Trwają prace
nad projektem, po wprowadzeniu którego opłata stała i wyżywieniowa byłaby pomniejszana
w wypadku nieobecności dziecka spowodowanej chorobą.
jl
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Łowicz | Szkoła na Blichu gościła uczniów szkół rolniczych z kilku krajów

Udana międzynarodowa impreza
Ekipy z sześciu krajów wzięły udział w spotkaniu młodzieży ze szkół rolniczych i leśnych z Unii
Europejskiej, jakie w dniach 22-23 września odbywało się na Blichu. Uczestnicy wzięli udział
w składających się z bardzo ciekawych konkurencji zawodach. Najlepsi okazali się Szwedzi.

Polskę na spotkaniach reprezentowali uczniowie szkoły na Blichu:
Paweł Jabłoński i Rafał Kobierecki.

REKLAMA

samego dnia odbyły się także trzy pierwsze konkurencje
w zawodach: dwie indywidualne w postaci jazdy sprawnościowej ciągnikiem rolniczym
z przyczepą oraz samochodem
z zamocowanym talerzem Stewarta oraz drużynowe zmienianie koła samochodowego
na czas.
W pierwszej najlepszy okazał się Szwed Andre Nilsson.
Za jego plecami uplasowali
się: Jan Domsa z Czech oraz
Thomas Goerg Mogensen z
Danii. W jeździe samochodem
najlepsi okazali się: Hendrikko Juhkan z Estonii, a za nim:
Dietrich Pedersen z Danii oraz
Oliver Ribbass ze Szwecji. W
konkurencji drużynowej górą
była drużyna szwedzka. Drugie miejsce zajęli Estończycy,
a trzeci byli Czesi.
Po zakończeniu rywalizacji
uczestnicy mieli czas wolny
na zwiedzanie Łowicza. Później obejrzeli też występ zespołu Blichowiacy oraz wzięli
udział w towarzyskim meczu
piłki nożnej.
Trzeci i ostatni dzień zawodów upłynął bardzo szybko. Od rana zawodnicy wzięli
udział w jeszcze dwóch konkurencjach – jednej konkursowej
oraz jednej specjalnej. Pierwszą było drużynowe układanie na czas wieży z bel słomy.
Wygrali ją ponownie Szwedzi.
Drugie miejsce zajęli ex aequo
Belgowie, Czesi oraz Estończycy. Ostatecznie zdecydowano, że ze względu na występ
w drużynie czeskiej najniższego zawodnika w konkursie, to

MIROSŁAW KRET
Dyrektor ZSP 2 na Blichu
Najlepsze w tym spotkaniu
było to, że uczniowie
przez te kilka dni mogli
porozmawiać ze sobą
po angielsku czy też po
niemiecku. Dowiedzieć
się co robią koledzy zza
granicy na co dzień,
czego się uczą w szkole,
a przede wszystkim
poznać kulturę innych
narodów.
Cieszy mnie także to,
że bardzo liczna grupa
uczniów, bo około 100
osób, wzięła czynny udział
w organizacji imprezy i się
w nią mocno
zaangażowała.
właśnie tej drużynie postanowiono przyznać srebrne medale. Brąz w tej konkurencji
przypadł zaś Duńczykom.
Organizatorzy przeprowadzili także jeszcze jedną, specjalną konkurencję, polegającą
na jak najdłuższym utrzymaniu w wyprostowanych rękach
samochodowego koła. Tę nie
liczącą się do klasyfikacji generalnej konkurencję także
wygrał Szwed Andre Nilsson.

JAKUB LENART

chu przedstawiła najciekawszą ofertę jego przeprowadzenia, zwłaszcza konkursów dla
młodzieży.
Do Łowicza przyjechały ekipy z pięciu krajów: Belgii, Danii, Czech, Estonii oraz
Szwecji. Swoją reprezentację
wystawiła też szkoła na Blichu.
Zabrakło awizowanych wcześniej Słowaków oraz Rumunów. Każdy zespół składał się
z dwóch uczniów oraz opiekuna (w drużynie estońskiej były
dwie opiekunki). Warto dodać,
że udział w spotkaniu wzięły
szkoły o podobnym profilu do
ZSP 2, zwłaszcza w dziedzinie
mechanizacji rolnictwa.
Uczestnicy zaczęli się zjeżdżać w środowy wieczór 21
września. Oficjalne rozpoczęcie oraz przywitanie gości miało miejsce dzień później. Tego

JAKUB LENART

Spotkania tego typu odbywają się cyklicznie, a organizuje się je z okazji Walnego
Zgromadzenia międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacji Rolniczej i Leśnej Europea
International, które ma także
swój oddział w Polsce. Gospodarzem imprezy jest zawsze
kraj, który aktualnie sprawuje
prezydencję w Unii Europejskiej. W związku z tym, tegoroczna edycja odbyła się w naszym kraju.
W Polsce zorganizowano
spotkanie członków w Pułtusku, Mistrzostwa Europy Szkół
Architektury Krajobrazu w Tucholi oraz spotkanie z młodzieżą ze szkół rolniczych i leśnych
– właśnie w Łowiczu.
Ostatnie z wydarzeń trafiło
do naszego miasta dzięki temu,
że to właśnie ZSP 2 na Bli-

Swoją siłą popisuje się ulubieniec damskiej części publiczności: Czech
Jan Domsa.

Warto jednak dodać, że tylko
o kilka sekund uległ mu reprezentant Polski Rafał Kobierecki.
Po zakończeniu części sportowej przyszedł czas na wręczanie medali oraz nagród rzeczowych. Klasyfikację końcową,
jak nie trudno zgadnąć, wygrali
zdecydowanie Szwedzi. Srebrne medale zdobyli Estończycy,
a brązowe przypadły dwóm zespołom – Czechom oraz Duńczykom. Nagrody pocieszenia
otrzymali Belgowie. Polacy zo-

staną uhonorowani przy okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Nasz
zespół prowadzony był przez
Mariusza Szewczyka, a w jego
skład wchodzili także: Paweł
Jabłoński i Rafał Kobierecki.
Po części oficjalnej uczestnicy udali się na wycieczkę
do muzeum w Sromowie oraz
skansenu w Maurzycach. Po
powrocie zjedli obiad, wręczone zostały im pamiątkowe dyplomy, a następnie udali się w
drogę powrotną do swoich krajów.
jl
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Otwarto ośrodek
przy Świętojańskiej

Łowiccy Związkowcy
na Euro-manifestacji
brać udział w wydarzeniach,
które gromadziły tak dużą liczbę
związkowców, to po raz pierwszy braliśmy udział w manifestacji międzynarodowej – mówi
Teresa Kowalska, szefowa Solidarności Ziemi Łowickiej
i przedstawicielka Sekcji Przemysłu Spożywczego we władzach związku. – Jestem zadowolona, że swoją obecnością
spełniliśmy nasz obowiązek, jaki
mamy jako związkowcy. mwk

Nieborów | Badania mammograficzne

Będą darmowe badania
W Nieborowie, w dniu
13 października 2011 r. (czwartek), przy Urzędzie Gminy odbędą się darmowe badania
mammograficzne dla kobiet
w wieku 50-69 lat, które takiego badania nie wykonywały
w ostatnich dwóch latach.
Udział w badaniu, za opłatą
w wysokości 60 zł, mogą wziąć
wszystkie inne kobiety, pod warunkiem, że będą miały ze sobą
skierowanie od lekarza – gine-

kologa lub pierwszego kontaktu. Organizatorzy badań, proszą
także, żeby osoby zapisane na
badanie miały ze sobą swój numer PESEL.
Zapisy na badania prowadzone będą od 1 października, a termin ostateczny, to
12 października. Wszystkie
chętne do skorzystania z mammografii mogą dzwonić w tym
celu pod nr telefonu: 42 254 64
10 lub 517 544 004.
jl

– Chcieliśmy dokończyć
wszystkie prace – wyjaśnia
miejski radny i rehabilitant
Piotr Gołaszewski, jeden z inicjatorów powstania tego ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw
Obywatelskich Ziemi Łowickiej, które powstało w 2006 r.,
a wielu jego członków zasiliły
osoby z Forum Młodych Łowiczan. – Ale również wykończyć
prace zewnętrzne, dlatego zorganizowaliśmy uroczystość dopiero teraz.
Choć dzieci i młodzież może
korzystać z rehabilitacji w Łowiczu w kilku miejscach m.in.
przy wsparciu Stowarzyszenia
Dać Szansę i Stowarzyszenia
Nadzieja, to ośrodek przy Świętojańskiej jest jedynym miejscem, gdzie mogą z niego skorzystać najmłodsi, praktycznie
od momentu narodzin.
Remont budynku rozpoczął
się w styczniu tego roku. Większość osób pracowała przy
nim społecznie oraz wspierała inicjatywę finansowo. Taką
pomoc uzyskał ośrodek m.in.
z firmy Baumit czy z Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy

JOANNA RUDAK

Ponad 60 dzieci
i młodzieży korzysta
od 3 miesięcy
z pomocy ośrodka
rehabilitacyjnego przy
ul. Świętojańskiej 1/3
w Łowiczu. Jego
uroczyste otwarcie
nastąpiło jednak dopiero
teraz, 21 września.

HENRYK KOSTAŃSKI

Po raz pierwszy działacze z Łowicza brali udział w manifestacji
międzynarodowej.
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Łowicz | Rehabilitacja dzieci: nowe możliwości

Wrocław | Solidarność

26 działaczy łowickiej Solidarności wzięło 17 września
udział w Euro-manifestacji organizowanej przez Europejską
Konfederację Związków Zawodowych we Wrocławiu. Manifestacja odbywała się pod hasłem
„Tak – dla europejskiej solidarności, nie – dla polityki cięć”.
Brało w niej udział około 50 tys.
uczestników.
– Wrażenia mamy niesamowite. Choć zdarzało się nam

29 września 2011

Milena Gołaszewska wyjaśniała gościom do czego służą poszczególne sprzęty rehabilitacyjne w nowym
ośrodku. Od lewej dyrektor ZK Robert Rusiecki i wiceburmistrz Bogusław Bończak. Z prawej przewodniczący
RM Henryk Zasępa.

Wektor. Przy remoncie pracowali także więźniowie z Zakładu Karnego w Łowiczu. Nie
otrzymywali jednak, na własną
prośbę, zapłaty za wykonywane prace. – W taki sposób oni
również chcieli wesprzeć budowę ośrodka – mówił podczas
uroczystości dyrektor Zakładu
Karnego w Łowiczu Robert Rusiecki. – To świadczy, że proces
resocjalizacji, jakiemu zostali
oni poddani przyniósł rezultaty.
Mam nadzieję, że już nie wrócą
na drogę przestępstwa.
Do końca 2012 r. nie będą
przyjmowani raczej nowi pacjenci. – Przy obecnym za-

trudnieniu i pieniądzach, jakie
otrzymaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,
a które muszą nam wystarczyć
do końca 2012 r., nie jesteśmy
w stanie zapewnić rehabilitacji
większej ilości osób, niż ponad
60 dzieci i młodzieży, których
teraz mamy pod swoją opieką – mówi inicjator powstania
ośrodka Milena Gołaszewska.
Ośrodek zatrudnia 4 rehabilitantów, 2 logopedów, 2 psychologów, 2 specjalistów od terapii
zajęciowej, 2 pedagogów oraz
1 muzykoterapeutę. Z PFRON
ośrodek otrzymał ok. 300 tys.

zł. Pieniądze zostały przeznaczone na wyposażenie ośrodka, zakupiono leżanki do masażu rehabilitacyjnego, materace,
wałki rehabilitacyjne, meble do
gabinetów itp. Dzięki dotacji
zostali zatrudnieni specjaliści,
a rehabilitacja dzieci i młodzieży odbywa się bezpłatnie.
W przyszłym roku Gołaszewscy zamierzają się starać o kolejną dotację z PFRON na następne
lata. Wierzą, że im się uda. Tym,
bardziej, że większość dzieci
i młodzieży, która znajduje się
pod ich opieką, to osoby wymagającej długotrwałej rehabilitacji, często do końca życia.
jr
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Warszawa | Łowicz w awangardzie starań o dowartościowanie rodzin wielodzietnych

Duża rodzina to nie patologia
– To niewielkie pieniądze, ale
wielka radość. Chcemy namawiać samorządy, by wprowadzały karty w swoich miastach
– mówił na początku burmistrz
Grodziska
Mazowieckiego
Grzegorz Benedykciński – bo
Grodzisk był jednym z pionierów
działań na rzecz dużych rodzin.
Na konferencji pojawili się
również goście z zagranicy.
O Karcie Dużej Rodziny mówił
m.in. Raul Sanchez, sekretarz
generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dużych Rodzin. Podkreślił, że karty, które funkcjonują w wielu krajach
Europy, zmieniły sposób myślenia o rodzinach wielodzietnych.
– Karty nie są już postrzegane jako świadczenia, coś dodatkowego, lecz jako narzędzia,
dzięki którym rodzinom pomaga się w spełnianiu ich funkcji – mówił. Jego zdaniem, nie
można mówić o jednej, europejskiej polityce w tej dziedzinie.
W poszczególnych krajach
przyjęto różne rozwiązania:
w niektórych są to zasiłki rodzinne (Niemcy, Holandia),
w innych obowiązuje rozbudowany system różnorodnych
świadczeń.
Głos w dyskusji zabrała również Cecilia Greci, prezes Agencji Rodziny w samorządzie Parmy. Opowiedziała ona o tym, co
dla rodziny robią włoskie gminy,
a robią wiele. – Parma przebudowała miasto pod kątem rodziny –
mówiła. Rodziny płacą mniej za
wszelkie świadczenia, których
jest 15. Mogą korzystać z tzw. laboratoriów rodzinnych – miejsc,
gdzie się spotykają, gdzie dzieci mogą się wspólnie bawić, a
rodzice wymieniać swoimi doświadczeniami.

Wsparcie rodzin,
które wychowują
nowe pokolenia, jest
i stotną inwestycją
w przyszłość kraju
Rodzina jest
najważniejsza
Do przybyłych gości swoje
słowa skierowała również obecna na konferencji Anna Komorowska. Wyraziła ona poparcie
dla tej inicjatywy. – Mamy doświadczenie rodziny wielodzietnej i wiemy, jaka pomoc jest potrzebna – mówiła. Podkreślała,
że w kwestii polityki rodzinnej
wiele zostało już zrobione, ale
jeszcze więcej jest do zrobienia,
dlatego też każda inicjatywa,
która ma na celu wzmocnić rodzinę, jest potrzebna.
Irena Wójcicka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, odczytała list od Bronisława
Komorowskiego,
w którym wyraził on poparcie
dla Karty Dużej Rodziny. Komorowski podkreślił, że jako
ojciec pięciorga dzieci dobrze
wie, ile troski i osobistego zaangażowania muszą włożyć rodzice w wychowanie dzieci, by
wyrosły one na ludzi prawych
i wartościowych. Wóycicka zapowiedziała również, że prezydent w najbliższym czasie podejmie inicjatywę, która będzie
służyć stworzeniu całościowej
polityki rodzinnej. Jej celem
będzie wspieranie rodzicielstwa
i dobrego dzieciństwa.

Następny był Grodzisk Mazowiecki, który kartę wprowadził w 2008 roku, udostępniając rodzinom z czwórką
i więcej dzieci darmową komunikację, a także oferującą tańszy dostęp do obiektów sportu
i kultury oraz na zajęcia pozalekcyjne. Na początku 2009 r.
kartę wprowadziły Tychy, promując prywatne przedsiębiorstwa, udzielające zniżek rodzinom wielodzietnym.
Wkrótce kartą zainteresował się Sandomierz, Łowicz,
Gdańsk, a także Żabia Wola,
która jest pierwszą gminą wiejską w Polsce, posiadającą kartę. I choć gmina miała niewiele do zaoferowania, to dogadała
się z sąsiadującym Grodziskiem
i korzysta z jego ośrodków kulturalnych i sportowych.
Krzysztof Kaliński, prezentując funkcjonowanie karty
w Łowiczu, wspomniał nie tylko o atrakcjach, jakie czekają na wszystkich, którzy nasze

– Sprawy rodziny są ponadreligijne i ponadpartyjne – mówił
obecny na konferencji kardynał
Kazimierz Nycz. Przypominał,
że Kościół w swoim nauczaniu
bardzo dużo mówi na temat polityki rodzinnej, która może rozwiązać problemy. Jego zdaniem,
jednym z zadań jest niwelowanie
różnic między rodzinami, tak by
nikt nie czuł się gorszy przez to,
że ma więcej dzieci.
Karta nie tylko
w Łowiczu
Podczas konferencji przedstawiciele miast i gmin omawiali funkcjonowanie karty
w ich środowiskach. O tym, co
dała karta, mówili m.in. przedstawiciele Gdańska, Wrocławia,
Warszawy, Łowicza, Tychów,
Bielsko-Białej, Sandomierza,
Żabiej Woli, Grodziska Mazowieckiego i Siedlec.
W Polsce jako pierwszy kartę w 2005 r. wprowadził Wrocław. Zostały do niej włączone,
oprócz rodzin wielodzietnych,
rodziny zastępcze i domy dziecka. – Na początku wiele osób,
pomimo że mogło korzystać
z karty, nie przystąpiło do programu, ponieważ mówiło się,
że to patologia, dziś to myślenie uległo zmianie – mówiła
Wiesława Gdeczyk, koordynator programu „Dwa Plus Trzy
i Jeszcze Więcej”. Pierwotnym założeniem karty była integracja rodziny. Z karty można było korzystać bowiem tylko
w weekendy i obejmowała ona
przede wszystkim zniżki komunikacyjne. Dodatkowo wydawana była jedna legitymacja
na rodzinę. – Dziś wiemy już,
że trzeba to zmienić – dodała
Gdeczyk.

Bronisław Komorowski
podkreślił, że jako
ojciec pięciorga
dzieci dobrze wie, ile
troski i osobistego
zaangażowania
muszą włożyć rodzice
w wychowanie dzieci,
by wyrosły one
na ludzi prawych
i wartościowych.

ANETA MARAT

Przedstawienie najważniejszych założeń polityki rodzinnej w Polsce i Europie oraz promocja Karty Dużej
Rodziny były głównymi tematami ogólnopolskiej konferencji „Polska dla rodziny”, która odbyła się 26 września
w Warszawie. Gośćmi honorowymi konferencji byli Anna Komorowska – pierwsza dama RP – i arcybiskup
Warszawy lewobrzeżnej – kardynał Kazimierz Nycz. Na konferencji pojawili się również burmistrz Łowicza
Krzysztof Kaliński oraz inicjator Karty Dużej Rodziny 3+ w Łowiczu Janusz Kukieła.

Krzysztof Kaliński i Janusz Kukieła w stołecznej Bibliotece Rolniczej.

miasto odwiedzą, ale również
o tym, że jesteśmy jedynym
miastem w Polsce, które akceptuje Karty Dużych Rodzin
wydane w innych miastach, co
spotkało się z ogromnym uznaniem. Głos na konferencji zabrał również Janusz Kukieła,
inicjator karty 3+ w Łowiczu.
– Będę prowadził rozmowy
z powiatem łowickim, by
wprowadzić kartę w sąsiednich gminach – zapowiedział.
Przypomnijmy, że Łowicz do
tej pory wydał ponad 900 kart.
Uprawniają one m.in. do 50%
ulgi przy zakupie biletu MZK,
50% ulgi przy opłacie za pobyt
dziecka w przedszkolu i takiej
samej zniżki przy korzystaniu
z obiektów OSiR i ŁOK – dla
każdego członka rodziny.
Do wprowadzenia karty
przygotowuje się również Warszawa. Bogdan Jaskot ze stołecznego ratusza zapowiada, że
program jest już na finiszu i niedługo zostanie wprowadzony.
Zwłoka jest podyktowana natomiast potrzebą odpowiedniego rozeznania potrzeb rodzin
wielodzietnych. Już teraz funkcjonują oddzielne programy
dla kobiet w ciąży. Poza tym
rodziny z czworgiem i więcej
dzieci mają prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją
i pierwszeństwo najmu lokali.

Apel o dobro rodziny
W trakcie konferencji odczytano również apel jego uczestników skierowany do samorządów
o wprowadzenie Kart Dużych
Rodzin. – Wsparcie rodzin, które
wychowują nowe pokolenia, jest
istotną inwestycją w przyszłość
kraju – czytano.
Zwracano uwagę, że rodziny wychowujące większą liczbę dzieci odgrywają ważną rolę
w rozwoju ekonomicznym państwa. Są istotną grupą podatników (szczególnie w zakresie
podatku VAT), pracowników
i konsumentów, umożliwiają też
funkcjonowanie systemów emerytalnych.
O tym, dlaczego wprowadzenie kart jest tak ważne, przekonywała również prezes ZDR 3+
Joanna Krupska. – Polska należy
do państw o najniższym wskaźniku dzietności w Europie. Nasze społeczeństwo systematycznie się starzeje, wielu młodych
ludzi żyje na emigracji, co
w dalszej perspektywie może
być przyczyną spowolnienia systemu gospodarczego i załamania
się systemu emerytalnego, dlatego tak ważne jest wprowadzenie
rozwiązań, które zachęcą Polaków do posiadania większej liczby dzieci oraz polepszą sytuację
rodzin wielodzietnych – wyjaśniała.
am

Spała | Dożynki Prezydenckie

Sylwester Imiołek z Krępy
niósł dożynkowy chleb

RADOSŁAW TAFLIŃSKI

Łowickich akcentów nie
zabrakło na Dożynkach
Prezydenckich w Spale
24 i 25 września.

Anna Komorowska podczas dożynek odwiedziła stoisko OSM z Łowicza.

Biskup łowicki Andrzej Dziuba odprawił mszę św. dożynkową, a wicestarostą dożynek był
Sylwester Imiołek, rolnik z Krępy w gminie Domaniewice. Na
dożynkach widoczne było stoisko Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej z Łowicza, na którym można było obejrzeć, degustować i nabyć wyroby mleczarni. Akcenty te wychwycił
Radosław Tafliński z Domaniewic, podróżnik i fotografik, który uzyskał akredytację na dożynki i śledził ich przebieg w
obiektywach swojego aparatu.
Dożynki w Spale mają tradycję sięgającą 1929 roku, a
ich inicjatorem był Ignacy Mościcki. W latach przedwojen-

nych Spała gościła delegacje
z całej Polski do 1938 r. W powojennej historii Prezydent RP
(Aleksander Kwaśniewski) po
raz pierwszy zaprosił rolników
do Spały w 2000 r. Od tego
czasu dożynki w Spale organizowane są co roku, chociaż od
2006 do 2009 roku miały charakter regionalny, a nie ogólnopolski. Poprzedni prezydent
Lech Kaczyński przywrócił
im charakter, Bronisław Komorowski był obecny jako gospodarz dożynek w Spale zarówno w poprzednim roku, jak
i w obecnym. W tym roku towarzyszyła mu żona, Anna Komorowska. Poza parą prezydencką rangę dożynek podkreślała
obecność Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.
Rolnik z Krępy został wytypo-

wany do niesienia chleba przez
Urząd Marszałkowski w Łodzi. Wybory starostów i wicestarostów dokonywała Kancelaria Prezydenta spośród zgłoszeń
z całej Polski. Starosta był z województwa warmińsko-mazurskiego, starościna z wielkopolskiego,
a wicestraościna z małopolskiego.
Sylwester Imiołek nigdy
wcześniej nie był na Dożynkach Prezydenckich, ale przekonał się, że warto zobaczyć
to wydarzenie na żywo. Jego
udział w uroczystości polegał na niesieniu chleba w korowodzie dożynkowym. –
Te dożynki robią wrażenie i
mam satysfakcję, że mogłem
w nich brać udział. Poczułem się
trochę wyróżniony, ponieważ do
udziału w nich są typowani najlepsi rolnicy z regionu i z całego
kraju – mówi Imiołek.
mwk
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Gmina Bolimów | Turniej wsi w Łasiecznikach

Głośno, rodzinnie i radośnie
Turniej zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie – przy wsparciu Rady Sołeckiej i OSP w Łasiecznikach.
W zawodach wzięli udział
przedstawiciele pięciu wsi: Nowych Kęszyc, zdobywcy I miejsca, Łasiecznik zdobywcy II
miejsca, Ziemiar zdobywcy III
miejsca, Kolonii Bolimowskiej
Wsi – IV miejsca i Bolimowa –
V. W zmaganiach uczestniczyły kobiety, mężczyźni i dzieci,
często całe rodziny – wszyscy
z takim samym entuzjazmem
podchodzili do rozgrywania
takich konkurencji, jak strzelanie z wiatrówki, rzut lotką,
jazda taczką czy nawlekanie
igły. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przeciąganie liny.
Zawodnicy mieli opracowane
różne, specjalne metody. Jedni owijali linę wokół ręki, drudzy kopali w ziemi mały dołek,
by mieć możliwość zaparcia
się. Kibice skakali i krzyczeli z całych sił, by zdrowym
dopingiem wesprzeć swoich
ziomków. W tej konkurencji
bezapelacyjnie wygrały Nowe
Kęszyce. Zresztą można było
się tego spodziewać po posturach mężczyzn, którzy wzięli udział w tej konkurencji,
a byli nimi: Mariusz Łukawski, Tomasz Dałek, Jacek Ka-

liński, Bartłomiej Kaliński i Jacek Kurczak.
Również drużyna z Nowych
Kęszyc zajęła I miejsce w strzelaniu z wiatrówki – tworzyli ją
Teresa Dałek, Mariusz Frąsiak
i Patryk Martyniak, w jeździe
na nartach, która polegała na
przyczepieniu jednych nart do
nóg kilku zawodników i pokonaniu pewnego odcinka w jak
najszybszym czasie – najlepszymi okazali się: Agnieszka
Kurczak, Bartłomiej Łukawski
i ponownie Bartłomiej Kaliński
i Teresa Dałek. Także mieszkańcy Nowych Kęszyc okazali
się najlepsi w wyciskaniu ciężarka o masie 17,5 kg – Mariusz Łukawski i w rzucie wałkiem – Teresa Dałek, która od
kilku lat zdobywa w tej konkurencji I miejsce.
Trzy zwycięstwa należały do
gospodarzy turnieju – mieszkańców Łasiecznik. To oni –
Aleksandra
Wiernikowska,
Grzegorz Odolczyk i Martyna
Mazgaj – najlepiej łowili rybki. Ta konkurencja polegała
na łowieniu wędką „na sucho”
drewnianych rybek, z haczykami. Paweł Kunat i Adam Bartosiewicz z Łasiecznik najszybciej jechali taczką. W strzelaniu
z pistoletu najlepszymi okazali
się natomiast Grzegorz Odol-

JOANNA RUDAK

Dużo śmiechu, okrzyków, biegania i radości
towarzyszyło XIV Sportowemu Turniejowi Wsi Gminy
Bolimów, który został rozegrany 24 września
w Łasiecznikach. Zacięta rywalizacja sportowa,
w której jednak nie brakowało zawodnikom poczucia
humoru, rozgrywana była na boisku przy remizie OSP.

Często zdarzały się upadki... Zdobywcy II miejsca w przeciąganiu liny – Ryszard Strzelczyk, Rafał Strzelczyk, Dariusz Jażdży, Grzegorz Kosiorek
i Damian Szymański z Kolonii Bolimowskiej Wsi.

ponownie najlepiej nawlekała igły. Bez zwycięstwa zakończyła turniej drużyna z Bolimowa. Mimo to, mogła czuć
się zwycięsko – mimo najmniej
licznej ekipy – kilkakrotnie
jej członkowie stawali na podium.
Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju otrzyma-

czyk i Aleksandra Wiernikowska.
Po jednym zwycięstwie
na swoim koncie miały z kolei drużyny z Kolonii Bolimowskiej Wsi – Ewa Strzelczyk, Rafał Strzelczyk i Maciej
Owczarek – najlepsi w rzucie
lotką oraz z Ziemiar, których
mieszkanka, Mariola Kupska,

ły puchary, a zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach zostali
nagrodzeni medalami. Imprezę
zakończył wspólny gorący posiłek oraz zabawa przy muzyce
i ognisku.
– W przyszłym roku odbędzie się jubileuszowy, XV turniej, w którym przeprowa-

dzimy zamianę – mówi jedna
z organizatorek turnieju – dyrektor GOK w Bolimowie Irena Śmigiera-Milewska. – Konkurencje, w których do tej pory
brali udział mężczyźni, będą
rozgrywać kobiety, a dotąd kobiece konkurencje – mężczyźni.
Turniej odbędzie się w Nowych
Kęszycach.
jr

Łowicz | Klub Seniora

Od jednego wydarzenia
do kolejnej imprezy

ZSP NR 2

Seniorom z łowickiego Klubu
Radość nie brakuje pomysłów
na wspólne spędzanie czasu.
15 września w Zajeździe
Rozdroże w Nieborowie
spotkali się przy grillu i na
tańcach, aby pożegnać lato.

Uczniowie z Blichu w jednej z sal muzeum ZNP w Pilaszkowie.

Łowicz | Uczniowie z Blichu na wycieczce

Jak przekazał nam wychowawca klasy Grzegorz Słoma,
zwiedzili ekspozycję znajdującą
się w kilku salach. Dowiedzieli się, że 1 października 1905

r. w małej, wiejskiej szkółce
w Pilaszkowie koło Łowicza
odbył się tajny zjazd delegatów
nauczycieli z całego Królestwa
Polskiego, który dał początki
przyszłemu Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. W niewielkiej izbie szkolnej zebrało się
ponad 100 postępowych nauczycieli i działaczy oświatowych,
którzy walczyli o język polski
w szkole. Wśród nich byli: Stefania Sempołowska, Zygmunt No-

Biesiadowali przy kaszance
i kiełbasie z grilla, smakowali fasolki po bretońsku, w którą zaopatrzyła ich firma Bracia
Urbanek, we własnym zakresie przygotowali ciasta i sałatki. – Stoły były zastawione jak
zawsze na naszych spotkaniach,
na które członkowie klubu starają się przygotować coś dobrego – mówi Bieguszewska.
Zadowoleni ze spotkania klubowicze już pytają się o kolejne przedsięwzięcie. Będzie nim
Dzień Seniora, który zaplanowano na 13 października. mwk

Łowicz | Stowarzyszenie im. 10 Pułku

Z wizytą w Pilaszkowie
Uczniowie klasy IV Technikum
Technologii Żywienia
i Technikum Turystyki Wiejskiej
wraz z wychowawcą Grzegorzem
Słomą odwiedzili Muzeum
Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Pilaszkowie.

W czasie Księżackiego Jadła
spotkali się z grupą z Montoire
i dla niej zaśpiewali. Nawiązali też kontakt z chórem seniora
z Lublińca.
Szefowa klubu Anna Bieguszewska w rozmowie z nami

żartuje, że oprócz codziennych spotkań w stałej siedzibie, którą jest Środowiskowy
Dom Samopomocy, klubowicze spędzają czas „od imprezy
do imprezy”.
To ostatnie spotkanie w Nieborowie było bardzo udane.
Brało w nim udział około 90
osób. Na miejsce spotkania seniorzy udali się dwoma wynajętymi autorami. Tym razem
bawili się we własnym gronie, gościli tylko kilka osób
z dwóch łowickich stowarzyszeń: Dać Szansę i Tacy Sami.

wicki, Karol Klimek, Wacław
Sieroszewski, S. Najmoła, Zygmunt Sokół, Teofil Kurczak.
O tym, jaką rolę odegrała szkoła w Pilaszkowie dla
związku, nie każdy wie – nawet
z mieszkańców Łowicza i okolic. Uczniowie z Blichu z pewnością po wizycie w muzeum do
tej grupy nie należą. Wycieczkę
zakończyła przejażdżka bryczką i wspólne grillowanie u państwa Kaczorów.
tb

Na łamach Polski Zbrojnej
Dwa teksty na temat działalności Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty
z Łowicza znalazły się w 39 numerze – poświęconego wojskowości – tygodnika Polska Zbrojna. Oba dotyczyły 10 Pułku.
W pierwszym, w rubryce Horyzonty, przedstawiony i opisany
został osprzęt i umundurowanie
strzelca z 10 Pułku. Prezentowa-

ny jest on na zdjęciach, na których modelem jest Piotr Marciniak, członek stowarzyszenia.
Marciniak opisuje w tekście,
w jaki sposób udało mu się skompletować strój.
Druga wzmianka dotyczy projektu wspierającego stowarzyszenie Jana Marciniaka, który zamierza ponownie złożyć rowery
typu XX – takie same, jakimi po-

ruszali się strzelcy 10 Pułku. Na
takich pojazdach członkowie stowarzyszenia wystąpili 17 września w rajdzie organizowanym
przez PTTK, Klub Turystyki Kolarskiej „Szprycha”, Urząd Miejski w Łowiczu i Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi
Łowickiej. W rajdzie wystartowały 3 z docelowo 5 rewitalizowanych rowerów.
jl
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Ogłoszenia drobne
zamieszczamy

Ludzie

dziś na str. 34-41

Historia | Wspomnienia Eugeniusza „Jeża” Nowakowskiego

Powojenne losy jednego z ostatnich członków
łowickich Szarych Szeregów
Eugeniusz Nowakowski – ps. „Jeż”,
jeden z ostatnich żyjących członków łowickiego
środowiska Szarych Szeregów, kilka miesięcy
temu wspominał na naszych łamach znane
i nieznane fakty dotyczące brawurowej akcji
uwolnienia z więzienia NKWD Zbigniewa Fereta
ps. „Cyfry”, do którego doszło 8 marca 1945 roku.
TOMASZ
DĘBOWSKI
tomasz.debowski@lowiczanin.info

Co działo się jednak z Nowakowskim i niektórymi bohaterami tej akcji, którzy ścigani przez NKWD i UB
musieli uciekać z Łowicza?
Eugeniusz Nowakowski przypomina historię swoją i kilku swoich kolegów, opowiada
o trudnych czasach po wojnie,
ukrywaniu się przed Rosjanami

i o dążeniu do zdobycia upragnionej matury.
Ucieczka
przed aresztowaniem
Przypomnijmy tylko, że
w dzień po uwolnieniu „Cyfry”, Nowakowski poszedł do
szkoły (był uczniem II klasy
Liceum Ogólnokształcącego),
gdzie siedział w jednej ławce
z bratem Zbyszka, Mirkiem Feretem, który nic nie wiedział
o akcji. – Przez przypadek zauważyłem z pierwszego piętra
jak dwóch milicjantów wypro-

wadza jednego z uczniów. – Mirek, musimy wiać, bo zaczynają
się aresztowania – krzyknąłem
do niego i opuściliśmy budynek
szkoły – wspomina po latach
Nowakowski.
Chwilę później brat Fereta dowiedział się o wszystkim
i zrozumiał, że tylko ucieczka
jest dla nich szansą na uniknięcie więzienia. Ze szkoły przy
ul. Kaliskiej udali się przez pola
w kierunku torów kolejowych,
a potem idąc wzdłuż nich ruszyli w stronę Skierniewic,
gdzie dotarli o zmroku. – Na
ulicy Kolejowej w tym mieście
zupełnie przez przypadek spotkałem swoją siostrę. To było
jakieś zrządzenie losu. Siostra
wzięła nas do siebie, do mieszkania, gdzie mieszkała razem
z mężem – opowiada.
Dzień później jego siostra
pojechała do Łowicza. O zaistniałej sytuacji powiadomiona została najbliższa rodzi-
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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
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W Łowiczu trwały już
masowe aresztowania
przez Rosjan. Szukano
przede wszystkim
młodych osób.
na Nowakowskiego i Fereta.
W Łowiczu trwały już masowe aresztowania przez Rosjan.
Szukano przede wszystkim
młodych osób. Aresztowano
m.in. 4 ludzi biorących udział
w akcji odbicia Cyfry. W rękach
sowietów znaleźli się: Wojciech
Tomczyk ps. „Kmicic”, Kazimierz Chmielewski ps. „Gryf”,
Józef Wolski ps. „Jurek” i Bohdan Jóźwiak ps. „Grom”. Pozostali uczestnicy akcji, razem
z odbitym przez siebie kolegą,
rozproszyli się po kraju.

Przez Łódź i Konin
W kolejnych dniach obaj
uciekinierzy otrzymali „lewe”
dokumenty i po ok. 2 tygodniach, już jako zupełnie inne
osoby, przenieśli się na inną
„metę”, tym razem do Łodzi.
Zamieszkali u państwa Kasprzaków na Retkini. – Tam
poznałem swoją przyszłą żonę,
Henię Pawełczyk, która była
wtedy koleżanką córki Kasprzaków – opowiada z łezką
w oku Nowakowski. Miłość,
która się wtedy narodziła,
miała swe zwieńczenie w lipcu 1950 roku, kiedy stanęli na
ślubnym kobiercu.
Wróćmy jednak do Łodzi.
Po kilkunastu dniach uciekinierzy przenieśli się na kolejną
łódzką metę, a Nowakowski po
kilku dniach opuścił Łódź, wyjeżdżając do Konina. Tak rozeszły się drogi jego i młodszego
Fereta, które z powrotem miały się spleść we wrześniu 1945

roku. W Koninie mieszkał
u brata pani Feretowej, który był
nauczycielem w jednej z tamtejszych szkół. Tam zastał go
też koniec wojny. Jak wspomina to był dla niego bardzo trudny okres. – Nie mogłem ukończyć szkoły, nie mogłem zdać
matury. Nie miałem żadnych
punktów zaczepienia, żadnych
znajomych. Do tego „lewy”
dokument tożsamości, na nazwisko Eugeniusz Sosnowski. Bałem się także, że znajdzie się ktoś, kto mnie przez
przypadek pozna i pójdzie
z tym na milicję – opowiada
„Jeż”.
Wszędzie
były spalone domy
Po kilkunastu dniach pobytu w Koninie otrzymał „cynk”,
żeby pilnie udać się do Poznania. Tak też zrobił. – Jechałem
jakimś wagonem towarowym
przez cały wieczór i noc, trzy-
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czu. Z jej córką Mirosławą, Nowakowski chodził do tej samej
klasy w Szkole Powszechnej.
Tu Nowakowski czuł się bezpieczny, jednak jego myśli ciągle zaprzątał brak możliwości
dalszej nauki i zdania wymarzonej matury.
I zdarzył się cud
Niebawem jednak, jak sam
mówił zdarzył się przypadek,
graniczący z cudem. – Idąc ulicą św. Marcina w Poznaniu zobaczyłem człowieka, który sylwetką przypominał mi magistra
farmacji, który w czasie wojny
pracował w aptece na Nowym
Rynku w Łowiczu. Zaczepiłem
go, tłumacząc, że znam jego
żonę, która uczyła mnie w czasie wojny podczas tajnych kompletów i w Zawodowej Szkole Handlowej podczas okupacji
hitlerowskiej – opowiada nasz
rozmówca.
W efekcie już dzień później
Nowakowski udał się do Rogóźna, gdzie spotkał się z nauczycielką o nazwisku Plewińska. Powiedział, że w Łowiczu
nie ma szans na podjęcie nauki
z racji uczestnictwa w akcji
uwolnienia „Cyfry” i ucieczki
przed aresztowaniem. Problem
stanowiły też sfałszowane dokumenty. Nauczycielka przyrzekła jednak pomoc. – Dzień
później przeżyłem coś niesamowitego. Pani Plewińska pojechała do szkoły i przyjechała
z oświadczeniem następującej
treści – „Sosnowski Eugeniusz
ur. 27.03.1926 w Kaliszu uczył
się na tajnych kompletach
w Łowiczu w czasie okupacji hitlerowskiej w drugiej kla-

TOMASZ DĘBOWSKI

– Jechałem jakimś
wagonem towarowym
przez cały wieczór
i noc, trzymając przy
sobie plecak i teczkę
z książkami
i zeszytami, które
zabrałem z Łowicza.

27

ARCHIWUM AUTORA

mając przy sobie plecak i teczkę z książkami i zeszytami, które zabrałem z Łowicza – mówi.
Po dotarciu do Poznania zastał
przerażający widok. – Wszystko było spalone i zburzone. Dotarłem do rynku, który był doszczętnie zniszczony. Na rynku
stał zniszczony ratusz. Wokół
było pełno gruzu. Tylko z fotografii, którą pamiętałem jeszcze sprzed wojny, poznałem, że
kilkaset metrów dalej, resztki
kolumn to zniszczony budynek
biblioteki Raczyńskich.
Zacząłem szukać, wskazanej
w „cynku” ulicy Grunwaldzkiej. Szedłem, pytając się jak
tam dojść napotykanych ludzi,
a wszędzie wokół były spalone domy – wspomina. Po kilku
kilometrach doszedł do torów,
zobaczył tramwaj i stojących na
przystanku ludzi, a to znaczyło, że jednak Poznań do końca nie umarł. Po jakimś czasie
Nowakowski trafił w umówione miejsce, gdzie przywitała go
pani Kucharska, żona kapitana
z 10 Pułku Piechoty w Łowi-
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Eugeniusz Nowakowski jako maturzysta w roku 1945 – i obecnie.

sie liceum ogólnokształcącego”. Dokument był podpisany
przez mgr Plewińską i dyrektora szkoły, której posiadał także
stempel. – Nie spodziewałem
się czegoś tak wspaniałego. Do

końca życia będę wdzięczny tej
kobiecie za pomoc i niesamowitą patriotyczną odwagę – dodaje Nowakowski, dla którego
była to furtka do dalszego kontynuowania przerwanej nauki.

Okazja, by to zrobić pojawiła się Liceum Pedagogicznym
w Wągrowcu, oddalonym
o około 17 kilometrów od Rogóźna, dokąd „Jeż” udał się pieszo jeszcze tego samego dnia.

– Dotarłem tam o zmierzchu
i zostałem przyjęty mimo późnej już pory. Dzień później już
uczyłem się w drugiej klasie liceum. Szkoła tętniła życiem i ja
też. Czas płynął szybko.
→
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Szybko zakończyły się też
lekcje trwające do końca lipca,
a ja wreszcie otrzymałem świadectwo ukończenia drugiej klasy Liceum Pedagogicznego –
opowiada.
Od sierpnia Eugeniusz Sosnowski prowadził obóz harcerski w ramach hufca wągrowieckiego.
Prowadził
zajęcia przygotowawcze na stopień młodzika i do przyrzeczenia. Po dwutygodniowym obozie został sam na dużej sali. Nie
miał dokąd się udać, a z racji
problemów finansowych, dawał w tym czasie korepetycje
z matematyki i fizyki. – Ale
nie za pieniądze, tylko za jedzenie. Jakoś musiałem sobie
radzić – wspomina. Któregoś
dnia w jego ręce trafił Dziennik
Zachodni. Eugeniusz czytał go
często, jednak tym razem znalazł w prasie coś naprawdę ciekawego.
Kurator Okręgu Szkolnego
w Poznaniu ogłasza egzaminy
eksternistyczne – maturalne.
Nowakowski vel Sosnowski nie
zastanawiał się ani chwili i dosłownie za kilkadziesiąt minut
był już na poczcie, skąd wysłał
podanie do Poznania. Problemy
go jednak nie omijały.
Na dywaniku
u dyrektora
– Kilka dni później dostałem
wezwanie od dyrektora szkoły,
w której się uczyłem. Oniemiałem jak zobaczyłem u niego na
biurku otwarty list adresowany na moje nazwisko. Dyrektor patrzył na mnie groźnym
wzrokiem i zapytał czy to ja pisałem do kuratorium o dopuszczenie do egzaminu maturalnego – opowiada. Nowakowski
potwierdził ten fakt, po czym
dyrektor spytał go czy nie chce
być nauczycielem i usłyszał odpowiedź przeczącą. – Powiedziałem, że chcę studiować na
politechnice. – „To wynoś mi
się w tej chwili ze szkoły” –
usłyszał od dyrektora. – Nogi
mi się ugięły, bo nie miałem
dokąd pójść. Zabrałem pismo
z kuratorium dopuszczające
REKLAMA
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mnie do matury i wyszedłem
z gabinetu – opowiada. Musiał
opuścić zajmowane przez siebie
pomieszczenie w sypialni, ale
znalazł ciepły kąt w pomieszczeniu gospodarczym, o czym
wiedział tylko on i szkolna
woźna. Ta sytuacja nie mogła

– Byłem zmęczony,
wręcz wykończony
psychicznie i fizycznie.
Postanowiłem
zaryzykować i ujawnić
się w Urzędzie
Bezpieczeństwa
w Katowicach.
jednak przyćmić najważniejszego dla niego w tym czasie
faktu: dopuszczenia do matury. Niebawem wybrał się nad
jezioro, gdzie z wielkim zapałem zaczął przygotowywać się
do matury. A egzaminy miały
przyjść niebawem.
Nie taki diabeł straszny
– Najpierw był język polski
i temat związany z życiem Adama Asnyka. Czasu było dużo.
Szybko napisałem i oddałem.
Na drugi dzień pisałem matematykę. Pierwsze zadanie rozwiązałem bez problemu, przy
drugim pomyliłem się w liczeniu i musiałem spróbować
jeszcze raz. Zabrakło czasu na
dokończenie – tak wspomina maturę Nowakowski. Potem
były jeszcze egzaminy ustne.
Nowakowski zdawał także z fizyki, chemii, historii i geografii.
Do egzaminu przystąpiło
łącznie 60 osób, ale gdy po kilku dniach wyniki wywieszono
na szkolnej tablicy, większość
z nich nie miała powodów
do zadowolenia. Zdało tylko
12 osób, w tym Nowakowski,
który na tablicy widniał jako
Sosnowski. Mniej więcej w tym

samym czasie warunkowo zdawał egzaminy do poznańskiej
Szkoły Inżynierskiej. Egzaminy
w tej szkole z matematyki, fizyki oraz rysunku technicznego
zdał z oceną dobrą i dostał się tu
bez większych problemów. Teraz pozostawało tylko odebrać
świadectwo dojrzałości.
Czas na studia
W momencie odbierania
świadectwa maturalnego Nowakowski spotkał kilku kolegów, którym też udało się zdać
egzaminy. Wieczorne spotkanie
skończyło się decyzją, żeby cała
paczka, 5 osób, zamiast w Poznaniu spróbowała swych sił na
studiach we Wrocławiu, dokąd
udali się wieczornym pociągiem już dzień później. – Przywitał tam nas smród spalenizny i stosy gruzów na ulicach
– przypomina sobie wygląd ówczesnego Wrocławia Nowakowski. Mimo przeczesania całego
miasta nie znaleźli budynków
politechniki, a zapytani przez
nich przechodnie nic nie wiedzieli o jej istnieniu. Nowakowski i jego koledzy ruszyli więc
do Gliwic, gdzie ponoć miała
się organizować Politechnika
Śląska. Na miejscu okazało się,
że Politechnika faktycznie działa i cała grupa została przyjęta
na studia bez większych problemów. Były to początki września
1945 roku.
Spotkanie z Feretem
Tu ku swemu zaskoczeniu
spotkał członków łowickich
Szarych Szeregów: Stanisława
Buriana, członka jego drużyny i Mirka Fereta, z którym od
czasu wyjazdu z Łodzi nie miał
żadnego kontaktu.
Stasiek Burian wyjechał
z Łowicza wraz z rodziną
do swojego przedwojennego
mieszkania w Bielsku, jeszcze
przed akcją uwolnienia Cyfry.
Mirek, po wyjeździe Nowakowskiego, zdał podobnie jak
on maturę, w jakimś łódzkim
gimnazjum. Niebawem w Gliwicach pojawił się także Zbyszek Feret – Cyfra.

Wszyscy zamieszkali w jednym opuszczonym i obszabrowanym piętrowym budynku,
opuszczonym przez Niemców,
którzy pod koniec i po zakończeniu wojny uciekli stąd na
zachód. – Te mieszkania były
zupełnie puste, było tam jednak światło, był gaz w kuchni,
a w pokojach łóżka z materacami. Urządziliśmy się tam na
stałe – opowiada.
Pod koniec września rozpoczęły się egzaminy. Wszyscy
przeszli egzaminy pozytywnie.
„Jeż” oraz bracia Feretowie dostali się na wydział elektryczny. Pierwsze wykłady rozpoczęły się 1 października 1945
roku od wykładów z matematyki. – Na sali zebrało się chyba
ze 300 osób, uważnie słuchając
i pisząc notatki wykładu prof.
Kalińskiego. Na sali nie było
żadnych stołów i ławek. Było
tylko trochę taboretów, na których siedziało się i pisało notatki, o ile udało się na takim taborecie usiąść. Inne wykłady
też odbywały się tym miejscu
– wspomina Nowakowski, którego zdaniem nauki było wtedy naprawdę dużo. – Były dni
w tygodniu, w których wykłady obejmowały nawet 8 godzin
lekcyjnych przed południem
i po południu. Byłem wtedy
okropnie zmęczony – mówi.
W połowie października
oddano do użytku dom akademicki, więc Nowakowski
i jego kompani musieli opuścić swoje wcześniejsze lokum przy ul. Częstochowskiej,
gdzie zakwaterowano profesorów, docentów, asystentów i innych pracowników Politechniki
przybyłych tu ze Lwowa. – Dostaliśmy duży pokój. Zamieszkałem tam razem ze Zbyszkiem, Mirkiem i Staśkiem,
a każdy z nas miał własne łóżko. Mieliśmy materac i kołdry, stołki i krzesła, a nawet
2 duże stoły z deskami kreślarskimi. Jak na warunki powojenne to była pełna wygoda – uważa Nowakowski. Czas
płynął dość szybko, pomiędzy
wykładami, egzaminami i spa-

cerami po pobliskim parku.
W pewnym momencie Nowakowski należał do chóru akademickiego, z którym śpiewał
m.in. podczas mszy świętych
w kościołach w Gliwicach, co
nie spodobało się partii i rektorowi uczelni – i chór rozwiązano.
Setki godzin wykładów
i ćwiczeń oraz zamieszkanie
w mocno zadymionej części
Gliwic, w pobliżu tamtejszego
dworca kolejowego, spowodowało, że łowiczanin zaczął podupadać na zdrowiu. Dodatkowo
spokoju nie dawała mu ciągła
myśl o o rodzinnych stronach
i ewentualnym rozpoznaniu
przez UB. Postanowił wreszcie
coś z tym zrobić.
Pani Jadziu,
to już siódmy
Był rok 1947 i druga amnestia polityczna. – Byłem zmęczony, wręcz wykończony
psychicznie i fizycznie. Postanowiłem zaryzykować i ujawnić się w Urzędzie Bezpieczeństwa w Katowicach – opowiada.
31 marca udał się do urzędu,
gdzie jak na spowiedzi zdał dokładną relację z udziału w akcji sprzed kilkunastu miesięcy
i przynależności do Szarych
Szeregów. Zdał także dowód
osobisty na nazwisko Eugeniusza Sosnowskiego. – Ten dowód
na moich oczach został podarty i wrzucony do znajdującego
się tam kominka. Powiedziałem
także, że u rodziców w ogródku
mam ukrytą broń i że naprawdę
nazywam się Eugeniusz Nowakowski.
Dostałem zaświadczenie, że
tak właśnie się nazywam. Wróciłem do rodowego nazwiska,
a potem ujawniłem się dziekanacie Politechniki w Gliwicach.
Człowiek, który mnie przyjmował krzyknął do sekretarki: – „Pani Jadziu to już siódmy, niech pani wystawi nowy
indeks i legitymację”. Czułem się jak zrzuciłbym z siebie
ogromny ciężar – mówi. Musiał
jakiś czas chodzić po uczelni
z nowym i starym indeksem
do wszystkich profesorów,

u których zdawał egzaminy, a ci
przepisywali oceny do indeksu
na jego prawdziwe nazwisko.
Gdy nadeszła przerwa egzaminacyjna Nowakowski wreszcie, po 2 latach tułaczki, mógł
wrócić do rodziny, do Łowicza.
– Dwa lata to szmat czasu. Popłakałem się jak bóbr jak zobaczyłem najbliższych – wspomina wzruszony. W Łowiczu
musiał się udać do miejscowego
UB, gdzie przedstawił zawiadomienie o ujawnieniu się w UB
w Katowicach. – Tam musiałem bardzo długo spowiadać
się ze wszystkiego, co wcześniej robiłem, a na koniec podpisałem równie długi protokół.
Potem pojechaliśmy na działkę
moich rodziców, gdzie schowałem poniemiecką broń – dodaje. Z ziemi wykopano skrzynię z całym magazynem broni,
włącznie z ciężkim karabinem
maszynowym z zapasowymi
bębnami i amunicją.
Zasłużony emeryt
Po kilkunastodniowym pobycie u rodziny Nowakowski
wrócił na studia. Wtedy też
odezwał się listownie do swojej
sympatii, z którą rozstał się pod
koniec 1945 roku. – Odpisała
mi m.in., że bardziej podobało się jej nazwisko Sosnowski
niż Nowakowski – wspomina
z uśmiechem. Potem był czas
kończenia studiów i czas pracy,
gdyż Nowakowski podjął pracę
w Gliwicach, jako konstruktor w biurze projektowym. Pod
koniec czerwca 1951 roku uzyskał tytuł inżyniera elektroenergetyka – magistra nauk
technicznych. W lipcu 1950
roku wziął ślub z Henią, która była w tym czasie studentką
Akademii Medycznej w Łodzi.
Grudzień 1953 roku to urodziny ich syna Jacka, dzisiaj
dr nauk technicznych i pracownika naukowego na Politechnice Łódzkiej. – A ja jestem
zasłużonym emerytem i udzielam się czynnie w pracach Szarych Szeregów w Łowiczu –
uśmiecha się Eugeniusz „Jeż”
Nowakowski.
td
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Dziś przedstawienie,
jutro koncert
Głowno | Powstała Monografia MOK w Głownie

Łowicz | UM

Takie miejsce było i jest potrzebne

Konkurs na
łowicki produkt

Doświadczenie zdobyte
samodzielnie
W swojej pracy badawczej
pani Katarzyna sięgała do bogatych kronik i dokumentów
placówki, udostępnianych jej

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Katarzyna Orłamowska, absolwentka Wydziału
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,
w lipcu obroniła na piątkę swoją pracę
magisterską, będąca Monografią Miejskiego
Ośrodka Kultury w Głownie.
cerzy, co pozwoliło mi stworzyć
dość szczegółowe opracowanie
– wspomina i dodaje: – Dzieci
wypowiadały się niezwykle pochlebnie o domu kultury.
Sama autorka w swojej pracy skomplementowała ośrodek,
pisząc: „Nikt nie zdołał chyba
policzyć ilu młodych, utalentowanych ludzi w ciągu 22 lat
istnienia Miejskiego Ośrodka
Kultury w Głownie uczestniczyło w zajęciach teatrów, zespołów tanecznych, muzycznych, wokalnych, pracowni
plastycznych. Ile osób znalazło
tu klimat dla rozwoju swoich
talentów, zainteresowań. Dla ilu
młodych ludzi Miejski Ośrodek
Kultury w Głownie był drugim
domem. Miejscem, gdzie spełniały się marzenia i zawierały
przyjaźnie.
Było i jest nadal to wszystko możliwe dzięki wyjątkowym
ludziom, instruktorom, pracownikom, którzy przez wszystkie
te lata tworzyli niepowtarzalny klimat panujący w placówce
– dzięki któremu każde dziecko mogło czuć się bezpiecznie,
otworzyć się na sztukę. Wszystko to pozwalało i pozwala osiągnąć małe i duże sukcesy.”
Pochwały to jedno, ale
w części monografii poświęconej proponowanym ulepszeniom i zmianom autorka zwróciła uwagę m.in. na potrzebę
założenia profesjonalnej strony
internetowej ośrodka oraz dostosowanie budynku do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

29
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Świeżo upieczona pani magister pedagogiki społecznej
w zakresie pracy opiekuńczej
i
socjalno-wychowawczej
w swojej pracy, przygotowanej pod kierunkiem promotor
dr Ryszardy Czerniachowskiej,
wnikliwie
przeanalizowała
różnorodną działalność ośrodka na przestrzeni jego ponad
20-letniej działalności. Praca magisterska składa się z
trzech rozdziałów i podsumowania. Rozdział pierwszy obejmuje teoretyczną wiedzę na temat czasu wolnego,
w rozdziale drugim mowa jest
o założeniach metodologicznych, natomiast rozdział trzeci zawiera prezentację i analizę
wyników badań przeprowadzonych przez autorkę. Opisuje
dzieje powstania i rozwój Miejskiego
Ośrodka
Kultury
w Głownie, określa cele i zadania, które są przez niego realizowane oraz opisuje organizację pracy i bazę materialną.
Ponadto w rozdziale tym Katarzyna Orłamowska przedstawiła charakterystykę pracowników MOK oraz uczestników
zajęć stałych. Opisała zajęcia i imprezy cykliczne, a także projekty zrealizowane przy
wsparciu unijnym. W monografii znalazły się liczne wykresy
i fotografie. Autorka przeprowadziła wywiady z pracownikami placówki oraz ankiety
wśród najstarszej grupy tancerzy Gold. Rozmawiała z uczestnikami zajęć pytając, jak czują
się w ośrodku, dlaczego przychodzą na zajęcia, jak spędzają
czas wolny.
– W ankietach przeprowadzonych w najstarszej grupie
Gold zaskoczyła mnie dojrzałość odpowiedzi młodych tan-
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Monografia MOK na piątkę. Katarzyna Orłamowska ze swoją pracą magisterską.

przez dyrektor Urszulę Zawadzką. Podkreśla, że spotkała się z jej strony z pełnym
zrozumieniem i profesjonalizmem. Urszula Zawadzka także jest bardzo zadowolona ze
współpracy z Katarzyną Orłamowską. Cieszy się, że monografia powstała i że została
oceniona na piątkę oraz pochwalona przez promotorkę za
pogłębione wejście w temat.
Egzemplarz pracy z dedykacją
i podziękowaniami autorki zajmuje poczesne miejsce na półce z kronikami i materiałami
pamiątkowymi ośrodka.
Do podjęcia się opracowania monograficznego MOK
w Głownie panią Katarzynę
przekonała praca w ośrodku,
w którym w czasie studiów
w ramach umowy na zastępstwo prowadziła zajęcia taneczne z zespołem Gold.

Wcześniej sama taneczne szlify zdobyła z sukcesami tańcząc
w strykowskim zespole Agat.
Praca w Głownie była pierwszym zawodowym doświadczeniem pani Katarzyny, które
wspomina bardzo miło. Chwali ją także Urszula Zawadzka:
– Mimo że tych grup spadło
na nią bardzo dużo, dała sobie
radę, a dzieci szybko ją zaakceptowały. Te maluchy, które
pod jej opieką zaczęły tańczyć
w zespole, po jej odejściu płakały za „panią Kasią” – wspomina dyrektor MOK.
Kiedy pytamy młodą panią
magister, co w pracy nad monografią było dla niej najciekawsze, odpowiada, że przeglądanie bogatych kronik ośrodka
i opisywanie zajęć i imprez.
– Spośród wszystkich organizowanych przez MOK
w Głownie imprez największe

wrażenie zdecydowanie robią
na mnie Taneczne Wiktorie,
może z racji tego, że najpierw
sama tańczyłam i byłam oceniana przez jurorów, a później
dzieciaki, które prowadziłam
wspólnie z panią Agnieszką
– opowiada Katarzyna Orłamowska.
W rozmowie z „Wieściami”
przekonuje, że ośrodki kultury
w takich miastach jak Głowno
czy Stryków przetrwają w dzisiejszej rzeczywistości, bo ich
działalność ma sens.
– Są potrzebne, a zajęcia pozalekcyjne mają dużą siłę przebicia – zapewnia.
Teraz, po ukończeniu studiów magisterskich Katarzyna
Orłamowska poszukuje pracy,
najchętniej z dziećmi, a ponadto wybiera się na studia podyplomowe z zakresu socjoterapii.
ewr

Wyłonienie i promocja oryginalnych produktów, którym zostanie nadany certyfikat marki
„Folklor łowicki” to cel konkursu, jaki został ogłoszony przez łowicki ratusz.
W konkursie może wziąć
udział każdy. Mogą to być twórcy ludowi lub osoby, które już
wytwarzają produkt związany
z Łowiczem i promujący Łowicz
np. cukierki – łowickie krówki
czy łowickie wycinanki. Mogą to
być także osoby młode: studenci i absolwenci wyższych uczelni artystycznych i projektowych
oraz artyści plastycy. Jest to więc
otwarty konkurs pod kątem osób,
do których jest skierowany – nie
ma bowiem żadnych ograniczeń,
również jeśli chodzi o samą pracę. Może bowiem być nią wszystko: zarówno coś do jedzenia, jak
i prace plastyczne itp.
Projekty bądź gotowe produkty należy złożyć w wydziale promocji łowickiego ratusza do 10
października. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości
1000 zł. Pozostałe najlepsze prace zostaną umieszczone w specjalnie z tej okazji stworzonym
katalogu produktów łowickich
opatrzonych wizerunkiem i krótką biografią autora danej pracy. jr

Łowicz | Korabka

Za mało chętnych
do chóru
Tylko 2 osoby odpowiedziały
na ogłoszenie parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łowiczu dotyczące naboru do chóru parafialnego. To za mało, aby
chór mógł powstać. Plany jego
założenia są aktualne, ale zostaną odłożone w czasie. Parafia
nie może narzekać na zaangażowanie młodszych parafian do
śpiewu w kościele. W kościele
działa schola młodzieżowa, a do
nowo powstającej scholi dziecięcej zgłosiło się 15 dzieci. Obie
schole prowadzić będą katecheta
Piotr Miazek oraz organista Kamil Janicki.
mwk

REKLAMA

Warszawa | Festiwal Kolory Polski

Wspólny sukces
Wędrowny Festiwal
Filharmonii Łódzkiej
„Kolory Polski” zdobył
pierwsze miejsce
w kategorii „Event” podczas
wręczenia statuetek Złotych
Formatów. Uroczystość
wręczania nagród odbyła
się 21 września w hotelu
Sheraton w Warszawie.
Złote Formaty to najważniejszy i najbardziej prestiżowy
konkurs, związany z promocją
miejsc, miast i regionów. Festiwal organizowany przez Filharmonię Łódzką został zgłoszony do konkursu przez Urząd

Marszałkowski w Łodzi. Przypomnijmy, że dwa koncerty
w ramach festiwalu odbyły się
w naszym regionie. Pierwszy
z nich 30 lipca w Arkadii, drugi
2 sierpnia w bazylice katedralnej w Łowiczu. Na obu pojawiło się bardzo wiele osób.
Warto dodać, że Łowicz
i Arkadia nie zostały wybrane przypadkowo, bowiem filharmonia organizuje spotkania
w miejscowościach o dużych walorach turystycznych,
w których uda się znaleźć duże
i bezpieczne miejsce, gdzie
mogłaby zgromadzić się publiczność. Poza tym organizatorzy chcą, by było to miejsce
zabytkowe.
str. 31
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Łowicz | Podsumowanie renowacji katedry i rewitalizacji parku Błonie

Koncert Pendereckiego ucztą melomana
W minioną sobotę, 24 września w łowickiej
katedrze, po zakończonej mszy św., wokół
miejsca, gdzie miała wystąpić orkiestra Sinfonietta
Cracovia, szybko zapełniały się miejsca.
Dzieci, młodzież, dorośli, ale także starsze osoby
– wszyscy chcieli zobaczyć z bliska grę mistrza –
Krzysztofa Pendereckiego.

REKLAMA

przez ostatnie miesiące prowadzono w katedrze.
Po nich zabrał głos ks. Stanisław Majkut, który opowiedział
o zbiorach skarbca łowickiego.
Po południu, o godz. 17.40,
na ekranach zamontowanych
w kościele został wyświetlony
film o katedrze, przedstawiający w krótkim zarysie przebieg
remontu świątyni. Po nim uroczystą mszę św. odprawił biskup ordynariusz Andrzej Dziuba, koncelebrując ją z biskupem
seniorem Alojzym Orszulikiem
i biskupem pomocniczym Józefem Zawitkowskim. Podczas
uroczystości wielu zebranych
zasłuchało się w śpiew chóru
Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej.
Koncert mistrzów
Koncert Sinfonietty Cracovia
od razu rozbrzmiał w odnowionych murach świątyni pełnią
dźwięków. Skrzypce, wiolon-

Kiedy w Krakowie
studiowało
60 łowiczan, w tym
samym czasie naukę
pobierało ponad
60 warszawiaków.

REKLAMA

JOANNA RUDAK

Wcześniej w nowo otwartej
sali audiowizualnej rozbudowanego domu biskupa łowickiego
zorganizowano sympozjum naukowe. Obok wspomnianej sali
wygospodarowano w budynku także małą salę muzealną,
w której znajduje się kilka eksponatów z katedralnego skarbca, jak XVIII-wieczne krucyfiksy czy rzeźby orłów, również
z tego samego okresu.
W czasie sympozjum zaprezentowano wiele prelekcji.
Pierwszą z nich wygłosił dr Stanisław Poniatowski z Wyższego Seminarium Duchownego
w Łowiczu. Przedstawił on historię łowickiej katedry i jej rolę
w życiu społecznym Łowicza.
Podkreślał m.in. , że w XV
i w XVI wieku kolegiata skupiała wokół siebie elitę intelektualną, która swoją wiedzę
przekazywała młodym. Dzięki
temu łowiczanie mogli śmiało
zasilać kręgi żaków Akademii
Krakowskiej. I tak na przykład,
kiedy w Krakowie studiowało na tej uczelni 60 łowiczan,
w tym samym czasie naukę pobierało ponad 60 warszawiaków. Łowiccy duchowni w grodzie prymasów gnieźnieńskich
zajmowali się również przepisywaniem ksiąg. Jeden z takich
egzemplarzy znajduje się obecnie w jednym z włoskich księgozbiorów.
Po ks. Poniatowskim głos
zabrał prof. Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, przedstawiając dzieje kultu Świętej Wiktorii w Łowiczu. Kolejne wykłady dotyczyły ochrony
zabytków kultu religijnego oraz
finansowania remontów zabytków sakralnych – o czym z kolei mówił ks. Bogumił Karp. Po
nim prof. Edward Kosakowski
oraz dr Aleksander Piotrowski
z firmy AC Konserwacja Zabytków Piotrowski Kosakowski Sp.
J. opowiedzieli o pracach, które

Krzysztof Penderecki otrzymał kwiaty z rąk burmistrza Krzysztofa Kalińskiego. Na fotografii chciał to uwiecznić m.in. właściciel łowickiej Poligrafii
Wiesław Kacprzak.

czele, kontrabasy, a także instrumenty perkusyjne, cymbały, bębny w rękach tak dobrych
muzyków brzmiały pięknie.
Pierwsze dwa utwory: Chaconna in memoria Giovanni Paolo
II oraz Concerto per viola ed
orchestra autorstwa Krzysztofa Pendereckiego, choć niełatwe w odbiorze, słuchane były
w skupieniu.
Również
sami
muzycy
z wielką uwagą byli wsłuchani w utwór, by wiedzieć, kiedy
„wejść” ze swoją grą. Szczególnie widać to było po muzykach

grających na instrumentach
perkusyjnych.
Wymierzenie
w talerz, w bębny czy cymbały
musiało odbyć się z dużą precyzją, w skupieniu. Z podniesionymi pałeczkami w rękach czekali więc na znak dyrygenta, by
nimi uderzyć.
A potem zabrzmiała muzyka
Antonina Dworzaka – melodyjny utwór Serenade for Strings
op. 22. Słyszane fale dźwięków
przypominały fale morza, które
łagodnie przechodzą w niższe
i wyższe partie, znikają i pojawiają się znowu.

Krzysztof Penderecki energicznie dyrygował orkiestrą.
Uśmiech kilkakrotnie pojawił
się na jego twarzy, gdy publiczność, chcąc nagrodzić muzyków oklaskami, przerywała odgrywanie utworu, źle odbierając
krótkie pauzy jako przerwę pomiędzy muzycznymi dziełami.
Kiedy orkiestra przestała
grać, w kilku słowach za występ podziękowali biskup Andrzej Dziuba oraz burmistrz
Krzysztof Kaliński, który wręczył Pendereckiemu kwiaty. Na
tym jednak nie zakończył się

koncert. Sinfonietta Cracovia
pod batutą Pendereckiego zagrała jeszcze utwór Piotra Czajkowskiego, zbliżony klimatem
do utworu Antonina Dworzaka.
Kiedy w uszach słuchaczy
brzmiała jeszcze muzyka, proboszcz katedry ks. Wiesław
Skonieczny poprosił wszystkich
o wyjście na zewnątrz świątyni.
Minęło kilka minut – i katedra została oświetlona różnokolorowymi lampami. Widzowie
oklaskami wyrazili uznanie dla
efektu pracy ostatnich kilkunastu miesięcy.
jr
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Dwie premiery w dwa dni
Dziś i jutro, 29 i 30 września
w Łowickim Ośrodku Kultury
odbędą się dwie premiery dzieł
młodych artystów. O obu pisaliśmy w ubiegłym numerze NŁ,
dziś jedynie przypominamy.
Pierwsza premiera, którą zaplanowano na dziś, na godz. 18,
to premiera kolejnego już spektaklu wyreżyserowanego przez łowicką grupę teatralną Nongrata
Group. Inspiracją dla młodzieży
stała się historia opowiedziana
przez angielskiego dramaturga,
poetę i aktora – Williama Szekspira „Sen nocy letniej”. Aktorzy sami stworzyli scenariusz i
poświęcili całe wakacje na przygotowanie przedstawienia. Warto dodać, że grupa zaprosiła do
współpracy Henryka Juliana
Gołębiewskiego, polskiego aktora filmowego i telewizyjnego.

– Zagra on jedną z ról – mówi
reżyser Karol Gromek Jutro, 30
września o godz. 18.00 w ŁOK
odbędzie się natomiast koncert
promocyjny płyty Pieśni Jerozolimskich. Na płycie znajduje
się oratorium, składające się z 14
pieśni. Przypomnijmy, że słowa
do oratorium napisał Piotr Wiśniowski, muzykę natomiast Michał Janocha. Realizatorem płyty jest Michał Martyniak.
Po koncercie będzie można
zakupić płytę zespołu i odebrać
płyty zakupione wcześniej drogą internetową. Później sprzedaż odbywać się będzie głównie
za pośrednictwem Towarzystwa
Upowszechniania Wiedzy Wektor oraz innych łowickich placówek, w tym w ŁOK.
Wstęp na obie premiery jest
bezpłatny.
am

Łowicz | Gimnazjum nr 2

Na lekcji w miejskiej bibliotece
Z działalnością Miejskiej Biblioteki w Łowiczu zapoznali się uczniowie z klasy IId łowickiego Gimnazjum nr 2
podczas lekcji bibliotecznej
23 września.
Młodzież rozpoczęła wizytę
w wypożyczalni dla dzieci potem w pracowni komputerowej
bliotekarka Jolanta Kret poleci-

ła gimnazjalistom strony internetowe, które mogą być przydatne w szkole.
W drugiej części lekcji gimnazjaliści odwiedzili wypożyczalnię dla dorosłych, po której
oprowadzała ich Dorota Pietrzkowicz. Omówiła ona zasady wyszukiwania informacji na
kartach katalogowych.
td

Nieborów | Z całego świata do pałacowej biblioteki

Bibliofile podziwiali zbiory
książnicy Radziwiłłów
W niedzielę 25 września pałac w Nieborowie gościł uczestników XXVII Kongresu Association Internationale de
Bibliophilie POLSKA 2011.
Wydarzenie to zostało wpisane
do kalendarza spotkań eksperckich Polskiej Prezydencji w Radzie UE 2011.
Pałac w Nieborowie był jednym z miejsc, w którym zatrzymali się miłośnicy starej
książki z całej Europy. W kongresie, który trwał od 18 do 28
września, uczestniczyło ponad 120 miłośników i kolekcjonerów starych książek z 16
krajów. Odwiedzili m.in. Bibliotekę Jagiellońską, Zamek
Królewski na Wawelu, opactwo benedyktyńskie w Tyńcu, bibliotekę sanktuarium na
Jasnej Górze oraz Bibliotekę
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wszędzie ich wizytom towarzyszyła prezentacja najciekawszych woluminów posiadanych
w zbiorach bibliotek.
W pałacu Radziwiłłów zostały zaprezentowane XVIIIi XIX-wieczne rysunki oraz pla-

ny Nieborowa i Arkadii z I poł.
XIX wieku. Ponadto w ramach
kongresu przygotowano pokaz
unikatowych książek ze zbiorów biblioteki pałacowej, który
prowadziła dr Alina Dzięcioł,
pracownik Biblioteki Naukowej
na Zamku Królewskim w Warszawie.
Wśród najciekawszych pozycji była tzw. Biblia Brzeska
z 1563 r., która jest drukiem
kalwińskim. Do dziś ocalało ok.
20-40 egzemplarzy. Pokazano
również Daktyliotekę Lipperta
z 2 poł. XVIII w., która służyła do kolekcjonowania odlewów
gemm antycznych – czyli najczęściej szlachetnych kamieni,
na których umieszczone były
ozdobne reliefy, w starożytnym
Rzymie często wykorzystywane jako pieczęcie.
Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów z siedzibą w Paryżu, najbardziej prestiżowej organizacji
zrzeszającej znawców i kolekcjonerów starej książki, spotykają się każdego roku w innym
państwie świata na trwających

Sanniki | Z cyklu koncertów narodowych

Wspólny sukces
dokończenie ze str. 29

– Koncerty w powiecie łowickim wspominamy bardzo
pozytywnie, przychodziło na
nie wiele osób, pomimo, że np.
w Arkadii podczas koncertu, odbywającego się na zewnątrz, padał deszcz – podsumowała Milena Ostrowska z Działu Rozwoju
i Reklamy Filharmonii Łódzkiej.
REKLAMA

W Filharmonii Łódzkiej usłyszeliśmy też, że w przyszłym roku
Kolory Polski ponownie zawitają w nasze strony, najprawdopodobniej do Nieborowa. – Nie
przewiduję większych zmian
w harmonogramie i powiat łowicki pojawi się na naszej trasie
– powiedział nam dyrektor festiwalu Tomasz Bęben.
am
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Pieśni Okudżawy
na początek października
Najbliższy koncert w Sannikach, który odbędzie się w niedzielę 2 października o godz.
14 w sali koncertowej Urzędu
Gminy w Sannikach, będzie
składał się w większej części
z pieśni Bułata Okudżawy.
Pieśni Bułata Okudżawy za-

gra w Sannikach zespół S-ART
z Wrosławia, w składzie
Agnieszka Kilian – fortepian,
Alicja Mickiewicz – gitara,
Piotr Wróblewski – akordeon, perkusja oraz lider grupy
Aleksji Susłów – akordeon, wokal.

MUZEUM W NIEBOROWIE I ARKADII /MONIKA ANTCZAK

Łowicz | ŁOK

29 września 2011

Dr Alina Dzięcioł z Zamku Królewskiego w Warszawie opowiada
uczestnikom kongresu bibliofilów o prezentowanych w pałacu
nieborowskim zbiorach.

ok. 10 dni kongresach. W Polsce gościli po raz drugi, ostatnio
byli w 1973 roku.
Program zjazdu bibliofilów
wypełniają sesje naukowe oraz
zwiedzanie
najważniejszych

i najbardziej wartościowych, historycznych zbiorów bibliotecznych i kolekcji archiwalnych
danego kraju. Głównym organizatorem tegorocznego Kongresu
była Biblioteka Narodowa.
tb

W czasie koncertu będzie
można usłyszeć znane i lubiane rosyjskie melodie takie jak:
Katiusza, Samotna Harmonia,
Podmoskiewskie wieczora, Kalinka, Jarzębina, Oczy Czarne,
Ukraiński Kazaczok.
Wśród mających wystąpić artystów uwagę zwraca lider zespołu Aleksji Susłow, który jest
dyrektorem Prywatnej Szkoły
Muzycznej I i II st. S-ART we
Wrocławiu i dyrektorem Artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego

„Od Baroku do Jazzu”. Naukę
gry na akordeonie, dyrygentury i kompozycji uczył się na
studiach w Moskwie, tam także
kilkakrotnie zdobywał I nagrody na międzynarodowych konkursach akordeonowych.
Kolejny koncert, tym razem
już muzyki Fryderyka Chopina, odbędzie się w Sannikach
16 października, do tego czasu można także oglądać wystawę prac malarskich autorstwa
Anny Łuczyńskiej pt. Kolorem
świata dotykanie.
tb
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Przyjacielem Szarych Szeregów zostaje właśnie Marcin Kosiorek (z prawej). Od lewej Stanisław Teleman i Agnieszka
Pawłowska-Kalinowska.

JAKUB LENART

JAKUB LENART

Aktualności

Ks. Stefan Wysocki. Jeden z ostatnich żyjących Szaroszeregowców
z Łowicza.

Łowicz | II LO im. Mikołaja Kopernika

Spotkanie Przyjaciół Szarych Szeregów
Przyjaciel Szarych Szeregów – takim tytułem mogą się teraz pochwalić m.in. burmistrz Łowicza
Krzysztof Kaliński czy też starosta łowicki Janusz Michalak. Specjalne odznaczenia i legitymacje dla
osób zaangażowanych w pomoc łowickiemu Stowarzyszeniu Szarych Szeregów wręczono podczas
uroczystych obchodów Dnia Szarych Szeregów w II LO w Łowiczu.
dyrektor II LO Doroty Urbańskiej, Starosty Łowickiego Janusza Michalaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
Henryka Zasępy.
Później nadszedł czas na
przemówienia i słowa podziękowań. Przewodniczący
Kosiorek zwrócił uwagę, że
w obecnych czasach lepiej by
było, gdyby młodzież za wzór
postępowania obierała sobie
członków Szarych Szeregów,
a nie gwiazdy lansowane przez
masowe media. Z jego opinią

Pod hasłem „Łączą nas więzi przyjaźni”, 27 września,
w II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu odbył się Dzień
Szarych Szeregów. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na sali, oprócz
członków Stowarzyszenia i wielu uczniów znaleźli się też goście specjalni, m.in.: ksiądz prałat Stefan Wysocki, harcerz,
uczestnik akcji na łowickie więzienie w marcu 1945 r.
Najważniejszym
punktem
imprezy było uroczyste wrę-

czenie legitymacji i odznaczeń
Przyjaciela Szarych Szeregów.
Z rąk prezesa Telemana otrzymali je: Przewodniczący Rady
Powiatu Łowickiego Marcin
Kosiorek, dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu Agnieszka
Grażka oraz dyrektor Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu Tadeusz Żaczek. Trafią
one także do osób nieobecnych na uroczystości: burmistrza Krzysztofa Kalińskiego,

Łódź

Sanniki | Konkurs dla rolników i sołtysów

Dać szansę

Łowickie Stowarzyszenie Dać
Szansę jako jedyna organizacja
pozarządowa z powiatu łowickiego została nagrodzona przez
marszałka województwa łódzkiego za dotychczasową współpracę z samorządem. Wręczenie
podziękowań i drobnych upominków w postaci książek odbyło się
21 września w Łodzi. Przybyło ponad 400 osób z województwa łódzkiego, lecz tylko niektóre
z nich zostały wyróżnione.
– Prowadzimy współpracę
z urzędem już ponad 12 lat. Udaje nam się pozyskiwać najwięcej
pieniędzy – mówi prezes stowarzyszenia Wiesława Gębura. am

zgodził się także dyrektor Żaczek. W imieniu starosty Michalaka dziękował i wręczał
kwiaty prezesowi Telemanowi
Zbigniew Kuczyński.
Do zebranych na sali przemówił też Stanisław Teleman,
który wyraził przekonanie, że
dzięki współpracy z II LO pamięć o Szarych Szeregach nie
zaginie. Prezes wręczył także
kwiaty najbardziej zaangażowanej we współpracę ze Stowarzyszeniem nauczyciele Agnieszce
Pawłowskiej-Kalinowskiej, któ-

ra ogłosiła z kolei, że wkrótce
zostanie zorganizowana kolejna
edycja konkursu na temat Szarych Szeregów.
Na sam koniec uroczystości
przemówił także prałat Wysocki, który sam także był w czasie wojny członkiem organizacji. Ksiądz zwracał uwagę na
wartość, jaką było w tamtych
niespokojnych czasach braterstwo. Prałat dużo czasu poświęcił także chwaleniu osiągnięć
II LO, o których czytał w Internecie. Osobiście pogratulował
chociażby uczestniczkom konkursów z języka niemieckiego,
o których pisaliśmy jakiś czas
temu na łamach NŁ.
Współpraca między placówką, a łowickim oddziałem Stowarzyszenia sięga września

2009 roku, kiedy to z okazji
70-lecia założenia Szarych Szeregów, w budynku szkoły, przy
Ułańskiej 2, odbył się zjazd
członków. Wkrótce II LO zorganizowało konkurs wiedzy
o słynnej harcerskiej formacji,
na który swoje prace nadesłało
34 chętnych.
Oficjalne
potwierdzenie
współpracy nastąpiło 23 kwietnia 2010 roku, kiedy to zostało
podpisane porozumienie między szkołą, a Stowarzyszeniem.
Na jego mocy liceum zobowiązało się m.in. do: stworzenia
miejsca pamięci, w którym byłyby przechowywane eksponaty
związane z Szarymi Szeregami
i opieki nad pomnikiem ku czci
formacji, znajdującym się na
cmentarzu na Blichu.
jl

Dwa razy wygrała, za trzecim razem się nie udało
Duże sukcesy w II edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów
odniosła Honorata Kazimierczak z Sannik. Wygrała ona etap gminny oraz
powiatowy i dopiero na szczeblu wojewódzkim musiała uznać wyższość
konkurencji.
Organizowany po raz drugi przez samorządy oraz warszawski oddział Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego konkurs składał
się z trzech etapów: gminnego,
powiatowego oraz wojewódzkiego. Biorą w nim udział rolnicy oraz sołtysi, którzy od-

powiadają na testowe pytania
dotyczące tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Na dwóch
pierwszych etapach pojawiały
się też zagadnienia z tematyki
Unii Europejskiej.
Na etapie gminnym w Sannikach w szranki stanęło

10 uczestników. Najlepiej na
25 pytań odpowiedziała Honorata Kazimierczak, na co dzień
pracująca w sannickim Urzędzie Gminy.
Po zwycięstwie w gminie,
przyszedł czas na etap powiatowy, który odbył się 6 września w Starostwie Powiatowym

w Gostyninie. Tym razem konkurencja była mniejsza, bo
brało w niej udział tylko czterech uczestników, zwycięzców z gmin: Gostynin, Pacyna, Szczawin Kościelny oraz
Sanniki. Na tym etapie zmagań należało odpowiedzieć na
20 pytań. Tutaj także najlepsza okazała się Honorata Kazimierczak. Nagrody i dyplomy
otrzymała z rąk Wicestarosty
Andrzeja Kujawskiego.
Etap wojewódzki odbył się
19 września w siedzibie placówki terenowej KRUS w Żyrardo-

wie. Uczestnicy tym razem musieli odpowiedzieć na 15 pytań.
Reprezentantce Sannik nie udało się tym razem zdobyć czołowego miejsca i otrzymała tylko
nagrodę pocieszenia.
Wojewódzka część konkursu miała szczególną oprawę.
Specjalnymi gośćmi byli senatorowie RP: Marcin Boszko
oraz Eryk Smulewicz. Oprócz
samych zmagań uczestnicy,
wzięli także udział w wykładzie na temat pożytecznej roli
mikroorganizmów w rolnictwie.
jl
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MAZDA MX-3, 1.6, 6.000 zł, tel. kom.
660-780-742.

OPEL Corsa, 1.2 16V, 1999 rok, stan
super, tel. (46) 837-08-40.

RENAULT Scenic D, 2003 rok, stan
bdb, tel. kom. 506-141-234.

MERCEDES 208 Bus, 1993 rok, do
remontu, tanio, tel. kom. 608-816-582.

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

RENAULT Thalia, 1.4, 2003 rok, tel.
kom. 664-760-382.

MERCEDES A Klasa benzyna+gaz,
2001 rok, czarny, tel. kom. 500-204-628.

OPEL Meriva CDTI, 2006 rok, tel. kom.
784-962-802.

ROVER 111, 1.1, 1996 rok, 1.200 zł, tel.
kom. 605-695-882.

MERCEDES A160, 2001 rok, stan
bdb, tel. kom. 603-869-040.

OPEL Movano, 2008 rok, tel. kom.
784-962-802.

SEAT Cordoba, 1.6 +gas, 1996 rok,
zielony metalik, tel. kom. 603-688-072.

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

MERCEDES Bus, 312D, 2000 rok,
plandeka firanka, poj. 2900 cm3,
aktualne OC i przegląd, użytkowany na
bieżąco, tel. kom. 600-220-456.

OPEL Omega A, 2.0 benzyna/gaz,
1992 rok, tel. kom. 698-467-889.

SEAT Ibiza, 1998 rok, tel. kom.
699-920-781.

DAEWOO Matiz, 1999 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 669-622-745.

FIAT Tipo, 1.4 gaz, 1995 rok, stan bdb,
tel. kom. 728-117-889.

MERCEDES C-200, 1996 rok, nowa
instalacja gazowa, tel. kom. 662-839-774.

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

SEAT Ibiza, gaz, 1994 rok, tel. kom.
504-573-160.

DAEWOO Nexia, 1.6 benzyna+gaz,
1996 rok, sprzedam tanio, tel. kom.
602-524-184.

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

MERCEDES MB100, dostawczy, 1994
rok, tel. kom. 880-811-696.

OPEL Vectra, 1.9 CDTI, kombi, 2005
rok, tel. kom. 533-220-588.

SEAT Ibiza, 2001 rok, 5-drzwiowy, tel.
kom. 506-891-289.

FIAT Uno, 1999 rok, tel. kom.
600-722-368.

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

OPEL Vectra B, 2.0 diesel 4800, 1996
rok, tel. kom. 661-809-810.

SEAT Ibiza, 1.2 Porsche, 1992 rok,
silnik stan bdb., tel. kom. 604-589-771,
po 17:00.

FIAT Uno, 1.1, 2006 rok, tel. kom.
796-703-044.

MERCEDES Sprinter CDI, 2000
rok, kontener na bliźniaku, tel. kom.
608-475-473.

samochodowe

DAEWOO Lanos, 1.6, 1998 rok, tanio,
tel. (42) 710-10-41, po 15.00, tel. kom.
601-477-306.

FIAT Seicento, 900, 2000 rok, cena
3.800 zł. do uzgodnienia, tel. kom.
728-336-003.

kupno

DAEWOO Lanos, 1.6 16V, gaz,
1999 rok, wspomaganie, tel. kom.
604-392-876.

FIAT Seicento, 900, 2000 rok,
bordowy, I właściciel, tel. kom.
784-549-095.

DAEWOO Matiz, 2000 rok, tel. kom.
600-461-881.

FIAT Seicento, 900, 2000 rok, rozbity
przód, tel. kom. 662-009-816.

DAEWOO Matiz, 2001 rok, srebrny, tel.
kom. 662-470-623.

FIAT Siena benzyna/gaz, 1998 rok, tel.
kom. 506-891-289.

DAEWOO Matiz Top, 2000 rok, tel.
kom. 609-965-322.

Auto-kasacja Subiekt - Nieborów
230 posiadająca koncesję na
wydawanie zaświadczeń do
Wydziału Komunikacji przyjmuje
i płaci za pojazdy stare, rozbite,
wyeksploatowane, www.sdpsubiekt.
pl, tel. (46) 838-55-41, tel. kom.
507-141-870.
ABC Auto-skup, tel. kom. 795-297-763.
Absolutnie każde auto, tel. kom.
795-181-626.
Absolutnie kupię auta, 100%, tel. kom.
609-027-388.
Absolutnie kupię każde auto,
najlepiej zapłacę, tel. kom.
601-317-076.
Aktualnie kupię osobowy sprawny lub
lekko uszkodzony, tel. kom. 604-706-309.

DAEWOO Nubira, 1.6 SX, 1998 r,
bordo, 2xairbag, klima, elektryka, bez
rdzy, czysta zadbana, nowe opony, 4500
zł, tel. kom. 602-677-216.
Fiat 126p, 1998 rok, tel. kom.
664-330-675.

FIAT Uno, 900, 2001 rok, tel. kom.
600-701-677.

FIAT 126p, 1994 rok, czerwony, tel.
kom. 668-032-439.

FIAT Uno, 1.0 Benzyna, 1996 rok,
1.200 zł, tel. kom. 691-715-486.

FIAT Brava, 1.2 16V, 2000 rok, tel. kom.
607-093-519.

FIAT Uno, 1996 rok, 1.500 zł, tel. kom.
783-672-923.

FIAT CC gaz, 1996 rok, tel. kom.
697-590-905.

FIAT Uno, 1.4, 1997 rok, 95.000 km,
1.700 zł, tel. kom. 796-319-551.

FIAT CC, 700, 1998 rok,
tel. (46) 838-43-58.

FIAT Uno, 2001 rok, 5-drzwiowy,
tel. (46) 837-13-09, tel. kom. 697-286-861.

FIAT CC, 700, 1996 rok, tel. kom.
693-991-330.

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

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

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

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

FIAT CC 900, 1996 rok, niebieski
metalik, stan b. dobry, I właściciel, salon,
tel. kom. 502-026-701.

FORD Focus, 1.8 TDCI, 2002 rok, tel.
kom. 601-875-474.

Skup samochodów, atrakcyjne ceny,
tel. kom. 698-467-889.

FIAT Cinquecento, 900, Głowno, tel.
kom. 518-517-775.

FORD Focus, 2.0 benz.+gaz, 2003
rok, automat, bogate wyposażenie, mały
przebieg, tel. kom. 606-253-121.

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

FIAT CC, 700, 1997 rok, I właściciel,
1.400 zł, tel. kom. 605-695-882.

FORD Ka, 1.3, 2011 rok, tel. kom.
602-716-963.

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

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

Auto-skup, tel. kom. 505-959-200.
Auto-skup kupujemy powypadkowe,
do remontu, wszystkie marki, najlepsze
ceny. Zadzwoń, tel. kom. 604-191-186.
Europejska Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
602-123-360.
Kupię Fiata 125p, 126p, Syrenę,
Warszawę, inne stare pojazdy i części z
przed 1980 roku, tel. kom. 604-131-581.
OPLE powypadkowe i inne, od
1999 rok kupujemy, tel. kom.
605-100-574.

AUDI A6 benzyna/gaz, 1998 rok,
pełna opcja, tel. kom. 790-351-091.

FIAT Punto 55, 1998 rok, tel. kom.
513-985-946.

AUDI B4, 1.9 TD, 1994 rok, stan bdb.,
6.700 zł, tel. kom. 600-709-972.

FIAT Punto II, 2003 rok, czerwony,
benzyna/gaz, stan bardzo dobry,
ubezpieczenie do kwietnia 2012, cena
do uzgodnienia, tel. kom. 604-623-260.

BMW 318, 1999 rok, tel. kom.
601-720-805.

FIAT Punto SX, 1.2, 2001 rok, tel.
kom. 500-427-060.

BMW 530 D, 2004 rok, bogate
wyposażenie, sprowadzony z Niemiec,
tel. kom. 608-420-169.

FIAT Punto, 1.1 benzyna/gaz, 1995
rok, 1.200 zł, tel. kom. 697-195-948.

BMW E30, tel. kom. 505-795-217.
FIAT Cinquecento, okazja, tel. kom.
665-880-898.
CITROEN Jumper, 2.5 diesel, 1998
rok, biały Max, stan bdb., tel. kom.
607-328-028.
DAEWOO Lanos, 102 tys.km, biały,
hatchback, 11.04r., 1.5 eco tec., 2xairbag,
klima, centralny zamek, wspomaganie,
6800 zł, tel. kom. 602-677-216.

FIAT Punto, 1.2, 2000 rok, stan
idealny, cena do uzgodnienia, tel. kom.
600-226-519.

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

OPEL Zafira, 2.0 TDI, 2002 rok, tel.
kom. 602-716-963.

SKODA Fabia kombi, 1.4 TDI, 2004
rok, tel. kom. 533-179-319.

NISSAN Almera benzyna+gas, 1997
rok, tel. kom. 500-742-025.

OPEL Zafira, 2.0 DTL, 1999 rok, stan
bdb, 13.500 zł, tel. kom. 506-225-743.

SKODA Felicia, 1995 rok, w całości lub
na części, tel. kom. 664-881-262.

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

PEUGEOT 106, 1996 rok, stan dobry,
tel. kom. 728-336-003.

SKODA Octavia, 1.6, benzyna/
gaz, 2000 rok, I właściciel, tel. kom.
665-889-898.

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

SUZUKI Swifft, 1.0, 1996 rok, lekko
uszkodzony, w całości lub na części, tel.
kom. 509-104-890.

PEUGEOT 406, 1.8 benzyna,
1996/1998 rok, zadbany, stan dobry,
4.800 zł, tel. kom. 530-306-657.

VOLVO S40, 1.9 TDI, 1999 rok, tel.
kom. 602-716-963.

OPEL Astra, 1.7 TD isuzu, kombi,
1994 rok, tel. kom. 787-436-692.
OPEL Astra, 1.7 TD, kombi, 1995 rok,
tel. kom. 888-969-054.

PEUGEOT Partner, 1.9 diesel,
2000 rok, 173 tys. km, wspomaganie,
4-drzwiowy, MP3, 2-osobowy, 1100 kg
ładowność, nowe opony, 6600 zł, tel.
kom. 602-677-216.

FORD Mondeo, 1995 rok, cena 2.200
zł do negocjacji, stan dobry, tel. kom.
887-602-968.

OPEL Astra, 1.6, 1999 rok, tel. kom.
600-970-598.

POLONEZ Caro, 1995 rok,
tel. (46) 838-48-37.

FORD Tourneo connect, 1.8 TDCI,
2003 rok, 5-osobowy, stan bdb, tel. kom.
501-299-709, 504-343-334.

OPEL Astra, 1.4, gaz, 1998 rok, tel.
kom. 793-390-074.

POLONEZ Caro Plus, gaz, 1997 rok, I
właściciel, tel. kom. 502-140-449.

OPEL Astra Diesel, 2009 rok, tel. kom.
502-240-358.

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

sprzedaż

AUDI A6, 2007 rok, pełna opcja, tel.
kom. 790-351-091.

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

NISSAN Terrano II, 2.7 TDI, 2001 rok,
115.000 km, bogate wyposażenie, tel.
kom. 604-943-696.

FIAT Maluch, 1997 rok, tel. kom.
505-949-957.

FIAT Punto, 1.1, 1998 rok, tel. kom.
785-333-964, 724-847-379.

OPEL Zafira, 2.0 D, 2000 rok, 209.000
km, tel. kom. 604-101-093.

TOYOTA Corolla, 2.0 D-4D, 2003, tel.
kom. 602-716-963.

FIAT Ducato, 2.8 JTD, 2004
rok, 145 KM, stan bdb, tel. kom.
788-769-879.

AUDI A4, kombi, 2007 rok, quattro, tel.
kom. 784-962-802.

MITSUBISHI Colt, 1996 rok, tel. kom.
602-381-914.

PEUGEOT 306, 1.4, 1996 rok, tel. kom.
797-694-500.

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

FIAT Punto, 1.2, 2002 rok, tel. kom.
781-364-513.

SKODA Fabia, 1.2 HTP, XII.2003 rok,
tel. kom. 604-392-876.

NISSAN Primera, 2.0 TD, kombi, 1998
rok, bogate wyposażenie, + koła zimowe,
tel. kom. 607-385-871.

FORD Mondeo, 1.8 benzyna+gaz,
kombi, 1994 rok, 1.900 zł, tel. kom.
880-313-424.

AUDI A4 TDI, 1997 rok, tel. kom.
606-116-328.

OPEL Vectra benzyna/gaz, 1992 rok,
tanio, tel. kom. 691-686-556.

PEUGEOT 206, 2002 rok,
wspomaganie kierownicy, stan
bdb, cena do uzgodnienia, tel. kom.
600-226-519.

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

FIAT Panda, 1.1, 2006 rok, 9.000 zł,
tel. kom. 508-282-402;, 609-665-023.

SKODA Fabia, 1.4, gaz, 2002 rok, tel.
kom. 604-392-876.

NISSAN Almera, 1.4, sedan, 1999
rok, bordowy, stan bdb, tel. kom.
600-856-459.

FORD Mondeo, 2.0 TDCI, 2002 rok,
tel. kom. 662-235-580.

AUDI A4 benzyna+gaz, 1995 rok,
czarny metalik, tel. kom. 602-282-517.

SEAT Toledo benz.+gaz, 1992 rok,
stan bdb, tel. kom. 508-861-952.

Peugeot 206 LX, 2000 rok, wersja
angielska, tanio, tel. kom. 660-498-245.

FIAT Cinquecento, 700, 1997 rok,
błękitny, tel. kom. 698-962-987.

FIAT Panda, 1.1, 2003 rok, tel. kom.
604-392-876.

OPEL Vectra, 2.0 benzyna+gaz, 1996
rok, pełna elektronika, klimatronic, tel.
kom. 500-041-363.

NISSAN Almera, 1.4, 1997 rok,
czerwony, 3-drzwiowy, tel. kom. 606-143841, 606-447-777.

SSkup aut wszystkich marek, całe lub
uszkodzone, wszystkie roczniki. Przyjazd
do klienta, gotówka od ręki!, tel. kom.
504-524-543.

AUDI A4, 1.9 D, 1995 rok, tel. kom.
665-153-033.

MITSUBISHI Carisma, 1.9 TD, 1996
rok, czerwony, bogate wyposażenie, tel.
kom. 604-607-061.

OPEL Vectra kombi, 2.0 DTI, 2000 rok,
stan bdb, tel. kom. 604-607-061.

HONDA Civic, 1.4, 2001 rok, tel. kom.
504-088-783.
HONDA Civic, 1997 rok model 2000,
tel. kom. 603-872-897.
HUNDAY H100, 2,4 benzyna+gaz,
1998 rok, 7-osobowy, uszkodzony silnik,
2.500 zł, tel. kom. 607-734-062.
HYUNDAI Pony GLS, 1992 rok, I
właściciel, uszkodzony z prawej strony
(przód), tel. kom. 604-523-042.

OPEL Astra I, 1.7 TD, 1995 rok, tel.
kom. 511-010-675.
OPEL Astra II, 2.0 DTL, 2000 rok, tel.
kom. 604-185-025.
OPEL Astra II, 2000 rok, klimatyzacja,
7.900 zł, tel. kom. 790-351-091.
OPEL Astra, 1.6 8V, sedan, 1997 rok, I
właściciel, tel. kom. 605-535-396.

IVECO Max, 2009 rok, tel. kom.
784-962-802.

OPEL Astra, 2002 rok, srebrna,
sedan, stan bdb, zadbana, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 600-226-519.

KIA Ceed, 1.4 16V, 2008 rok,
idealny, z 4-letnią gwarancją, tel. kom.
501-428-565.

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

KIA Cerato, 2005 rok, czerwona perła,
tel. kom. 530-446-606.
KIA Cerato, 2.0 benzyna, 2005 rok, full
opcja, cena do uzgodnienia, tel. kom.
605-977-765.

FIAT Seicento, 900, czerwony, tel.
kom. 886-218-982.

KIA Sorento, 2.5, CRDi, 4x4, 140KM,
stan samochodu bardzo dobry, wnętrze
czyste i zadbane, tel. kom. 600-724-625.

FIAT Seicento, gaz, 2001 rok, tel.
kom. 603-872-897.

MAZDA 323, 1.3 16V, 1997 rok, 4.000
zł, tel. kom. 782-065-905.

FIAT Seicento, 1999 rok, 0.9
z gazem, 129 tys. km, tel. kom.
504-187-193.

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

RENAULT Clio, 1.5 DCI, 2006 rok,
klimatyzacja, 5-drzwiowy, salon, tel. kom.
509-877-266.
RENAULT Laguna, 1.8, gaz, 1998 rok,
tel. kom. 793-577-918.
RENAULT Laguna II, 1.9 diesel, 2002
rok, srebrna, tel. kom. 516-079-224.
RENAULT Laguna, 2,0 benzyna+gaz,
1996 rok, stan bardzo dobry, 4 700 zł,
tel. kom. 785-611-567.
RENAULT Laguna, 1.8, gaz, 1997
rok, ABS, wspomaganie, tel. kom.
782-859-933.

OPEL Corsa, 2005 rok, tel. kom.
603-642-202.

RENAULT Laguna, 2.0 benzyna+gaz,
1996 rok, stan dobry, tel. kom.
510-140-205.

OPEL Corsa, 2003 rok, tel. kom.
600-233-161.

RENAULT Master, 1999 rok,
tel. (46) 837-13-09, tel. kom. 697-286-861.

OPEL Corsa, 1.2, gaz, 2004 rok, tel.
kom. 793-390-074.

RENAULT Megane, 1.6, 1997 rok,
hatchback, 1 właściciel, stan bdb.,
wyposażony, tel. kom. 604-752-472.

OPEL Corsa C, 1.0 12V, 2003 rok,
niebieski, 11.200 zł oraz Corsa 1.2,
2003 rok, tel. (46) 831-02-44, tel. kom.
693-352-130.
OPEL Corsa, 1.0, 1999 rok, fioletowy,
3-dzwiowy, zarejestrowany, rok w kraju,
jeden właściciel, 4800 zł, tel. kom.
698-658-275.

RENAULT Megane, 1997 rok, Głowno,
tel. kom. 518-517-775.
RENAULT Scenic, 1.9 TDI, 2001 rok,
tel. kom. 602-716-963.
RENAULT Scenic benzyna/gaz, 1999
rok, klimatyzacja, tel. kom. 790-351-091.

SUZUKI Swift, 2007 rok, tel. kom.
784-962-802.
TOYOTA Corolla, 1998 rok, tel. kom.
698-720-150.

VOLVO V40, 1.9 D, 1999 rok, tel. kom.
503-696-557.
VW Golf, 1.6 benzyna+gaz, 1991 rok,
tel. kom. 696-314-817.
VW Golf, 2004 rok, tel. kom.
505-056-590.
VW Golf II, 1990 rok, tel. kom.
506-259-668.
VW Golf III, 1.6 benzyna, 1994 rok,
2.700 zł, tel. kom. 606-145-529.
VW Golf III, 2.0 GTI + gaz, 1994 rok,
czarny 3d, tel. kom. 603-688-072.
VW Golf II, 1997 rok, i skuter Router
sprzedam lub zamienię na Toyotę,
Hondę, Mazdę do 3.000 zł, tel. kom.
505-438-414.
VW Golf III, 1.4 benzyna/gaz, 1993
rok, uszkodzony lewy błotnik, zderzak,
1.400 zł, tel. kom. 695-196-046.
VW Golf SDI, 2000 rok, 3-drzwiowy,
tel. kom. 784-962-802.
VW Golf, 1999 rok, srebrny metalik,
cena do uzgodnienia, tel. kom.
665-727-178.
VW LT 35 Maxi, 2.5, 1999 rok,
9-osobowy, +1.300 kg, tel. kom.
505-261-079.
VW Passat, 1.9 TDI, 1995 rok, tel.
kom. 508-661-161.
VW Passat, 1.9 TDI, 1997 rok,
tel. (24) 282-26-24, tel. kom.
603-772-624.
VW Passat B5, 1.9 TDI, kombi,
1998/1999 rok, bogate wyposażenie,
tel. kom. 500-223-369.
VW Passat kombi, 2003 rok, 185 tys.
km, srebrny, ABS, ESP, climatronic,
elektryczne szyby i lusterka,
Łyszkowice, tel. kom. 668-477-812.

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ”: BIURO OGŁOSZEŃ ŁOWICZ, UL. PIJARSKA 3A; BEDNARY, SKLEP P. PAPIERNIK 24A; BIELAWY UL. PARZEW 1 P. FRĄTCZAK-POLIFOWICZ; BOBRONIKI 27, SKLEP P. PACLER; BOLIMÓW, SKLEP „ABC...”
P. GORTAT PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI 17; BOLIMÓW, SKLEP P. GŁOWACKIEGO, UL. SOKOŁÓW 19; BRODNE JÓZEFÓW, SKLEP P. TOMCZAK; CHRUŚLIN NOWY 48, SKLEP P. PIECHOWSKIEJ; DOMANIEWICE, UL. GŁÓWNA 26 P. JAKUBIK; GĄGOLINIE PŁD.,
SKLEP „KOS”; GRZYBÓW 54 P. KŁUDCZYŃSKA; HUMIN 1A, SKLEP P. GREFKOWICZ; HUMIN 44B, SKLEP P. SKOPA; JACKOWICE 48, SKLEP P. JANKOWSKIEJ; JAMNO 66, SKLEP P. MOTYLSKIEJ; KIERNOZIA, KIOSK P. WESOŁOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA;
KOCIERZEWIE PŁN., SKLEP P. DRAGAŃSKIEJ; KOMPINA, SKLEP P. PAPIERNIK; KRĘPA 155, SKLEP P. MARCZAKA; KURABKA 17A, SKLEP E. TOPOLSKA; ŁOWICZ, KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY RTV ZBIGNIEW KĘDZIORA,
OS. DĄBROWSKIEGO 24 (RAMPA); ŁYSZKOWICE, P, SZCZECHOWICZ, UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 17; NIEBORÓW AL. LEGIONÓW POLSKICH 18, SKLEP P. FIGATA; OSTRÓW 20, SKLEP P. BEJDY; OSMOLIN, SKLEP P. SERWACH, UL. RYNEK 2; PARMA 57 P.
JACEJ GAJ; RETKI 25A P. KOŁODZIEJCZYK; SANNIKI, SKLEP P. OLKOWICZ, UL. WARSZAWSKA 183; SOBOTA, SKLEP WIELOBRANŻOWY P. MAŁGORZATY BIŃCZAK PRZY PLACU ZAWISZY CZARNEGO 12; STACHLEW 113A, SKLEP P. WIERZBICKIEJ; WALISZEW
STARY 19 P. PABIJAŃCZYK; ZABOSTÓW DUŻY 51, SKLEP P. SZALENIEC; ZAWADY 67, SKLEP P. SOKALSKIEJ; ZŁAKÓW BOROWY 139A, SKLEP P. MARZENY PIECKI; ZŁAKÓW KOŚCIELNY 21, SKLEP GS;
PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „WIEŚCI”: BIURO OGŁOSZEŃ GŁOWNO, UL. ŁOWICKA 40; STRYKÓW: SKLEP Z ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI, STARY RYNEK
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VWPolo,1.9TDI,2005rok,

85.000km,srebrnymetalik,bogate
wyposażenie,ewentualniezamianana
tańszy,tel.kom.513‑671‑435.
VWPolo,1.6,1999rok,klimatyzacja,

wspomaganie,tel.kom.790‑351‑091.
VWPolo,1.3,1994rok,uszkodzony,

tel.kom.666‑077‑980,po17.00.
VWSharan,1.9TDI110,1997rok,

srebrny,tel.kom.667‑974‑470.

Przyczepkasamochodowa,

nierejestrowana,niedrogo,tel.kom.
502‑906‑384.
ButlaLPGsamochodowa50l,9lat

ważna+reduktor,tel.(46)835‑23‑57,
wieczorem.

kupno

Sprzedamgarażul.Matejki(dzielnica

ArmiiKrajowej),tel.kom.603‑591‑544.

wynajem

Dom,330.000zł,tel.kom.

516‑053‑556.

Dowynajęciagaraż,okolice

KońskiegoTargu,tel.kom.604‑241‑899.

Dwiedziałkirolno‑budowlane,

Placencja,mniejsza1300mkw.,20m
szerokości.Tanio,tel.kom.606‑889‑643.

Kupięstaremotory,tel.kom.

510‑328‑103.

VWVentoTDI,1,9,1994rok,tel.kom.

600‑427‑617.

Kolekcjonerkupistaremotocykle,

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

Oponyifelgiużywane,tel.kom.

602‑133‑182.

sprzedaż
Hondacb1100X112001rok,9.500zł,

tel.kom.607‑815‑310.
KawasakiVulcan1500,1993rok,

ubrany,tel.kom.600‑240‑752.
Sprzedamskuter,tel.kom.

664‑085‑361.

Ubezpieczeniakomunikacyjne,OC,

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

Yamaha750Virage1995rok,tel.kom.

604‑887‑920.

Sprzedamopony60/195/15,tel.kom.

609‑135‑463.

HondaCB500,1995rok,4.300zł,tel.

kom.665‑947‑994.

Sprzedam4alufelgidoFordaz

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

SkuterGilera50,stanbdb,tel.kom.

500‑007‑881.

Oponyzimowe15”195/65,tel.kom.

602‑652‑120.
Noweopony900/20,tel.kom.

727‑534‑450.
Opony„13”zfelgami,tel.kom.

727‑534‑450.
Mycieautuklienta,czyszczenie

tapicerek,tel.kom.784‑026‑757.
Sprzedamprzyczepkęsamochodową

„Sam”,nową,tel.kom.692‑447‑493.
Sprzedamopony315x80x22.5przódi

tył,tel.kom.502‑297‑568.

SkuterFerro200,2009rok,tanio,

Ogarnaczęścizarejestrowany1994rok,
tel.kom.502‑140‑449.
Skuter50Piagio2002rok,bez

prawadorejestracji,600zł,tel.kom.
795‑749‑325.
SuzukiBandit600,2004rok,stan

bdb.,11.800zł,tel.kom.794‑417‑114.
DwaSimsonyS‑51,tel.kom.

723‑254‑387.
MotocyklSuzukiGS500,tel.kom.

728‑451‑332.
SprzedammotorETZ250,1983rok,

tel.kom.502‑874‑733.

CzęściRover416,1997rok,Ford

Mondeo,1.8TD,1997rok,tel.kom.
696‑886‑742.

YamahaVirago535,stanidealny,I

właściciel,tel.kom.669‑303‑235.

SprzedamczęścidoNexii,tel.kom.

693‑944‑451.

inne

Sprzedamprzyczepkęsamochodową

stanbdb,tel.kom.692‑615‑309.
Sprzedamkompletkółzimowych15”

VWPassat,opony195/55R15,stan
bardzodobry,tel.kom.693‑449‑039.

Naprawamotocykli,tel.kom.

698‑467‑889.
Naprawaskuterówisilników2‑i

4‑suwowych,dojazdnamiejsce,części,
tel.kom.691‑201‑650.

Sprzedamdwieoponyzimowe

15/195/65,tel.kom.722‑152‑794.

garaże

Sprzedamprzyczepkębezpapierów,

tel.kom.664‑964‑367.

kupno

PodnośnikkoszowynaStarze28,12

m,tel.kom.792‑249‑946.

Garaż,os.Reymonta,Łowicz,tel.kom.

604‑912‑351.

REKLAMA

DomStryków,okolice,160mkw,do

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

motorowe

VWT4,1.9D,1992rok,6‑osobowy,

wiśniowy,tel.kom.606‑428‑162.

Pomocdrogowa,tel.kom.

608‑532‑321.

Garażskładak,M.Konopnickiej,tel.

kom.600‑991‑879.

Nieborów,działkabudowlano‑

usługowo‑rolna3ha(wtymsadilas),
dopłatybezpośrednienacałość,tel.
kom.600‑608‑674.

KupięAwoSimsonalubJunaka,tel.

kom.696‑107‑903.

inne

Garaż,ulicaNieborowska,11.500zł,

tel.kom.663‑340‑009.

Sprzedamładnemieszkaniew

Łowiczu,2‑poziomowewspokojnym
miejscu,tel.kom.509‑970‑645.

Sprzedamdużądziałkębudowlaną,

tel.kom.512‑444‑081.

VWT4,granatowy,7‑osobowy,

przyciemnianeszyby,tel.kom.
609‑135‑497.

ŻUKdiesel,1992rok,standobry,tel.

kom.605‑591‑528.

sprzedaż

nieruchomości

Siedlisko,tel.kom.795‑203‑316.


kupno

Mieszkanie48mkw.,IIpiętro,os.

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

Zagotówkęodkupięziemięrolnąlub

rolno‑budowlanąwokolicyPuszczy
Bolimowskiej,tel.kom.603‑230‑330.
Kupiędziałkęlubdomekdoremontu

wgminieGłownookoliceHelenowa,
WoliZbrożkowej,Władysławowa,
Waliszewa,tel.kom.782‑336‑344.
Kupięziemię,działkę,bloki,tel.kom.

607‑809‑288.

sprzedaż
Sprzedamdziałkibudowlanew

Bednarachbliskodworcakolejowego,
namiejscuszkoła,sklepy,CPN,
tel.(46)838‑62‑52.
Sprzedammieszkanie3‑pokojowe,

parter,Głowno,tel.kom.692‑848‑332.
Sprzedamsiedliskowgminie

Kocierzew,tel.kom.513‑314‑505.
Sprzedamdziałkibudowlane

wNieborowie,przylesiePuszczy
Bolimowskiej,tel.kom.694‑471‑236,
694‑471‑212.
Mieszkanie87mkw.+piwnica(21,5

mkw.).NoweZdunyk./Łowicza(szkoływ
pobliżu),tel.kom.605‑726‑340.

Działkabudowlana,budynek

gospodarczy,Bełchów,tel.kom.
504‑185‑949.
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.
Głowno,działkabudowlana,narożna,

1.200mkw.,bliskocentrum,media,tel.
kom.695‑711‑721.
Dompiętrowyzzabudowaniami

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

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

kom.607‑328‑032.
SprzedamdomzogrodemwKiernozi,

tel.kom.668‑910‑761.
SprzedamdomwSochaczewiew

staniesurowym,tel.kom.510‑153‑151.

Sprzedamdomnaul.Łyszkowickiej

wŁowiczu,tel.kom.508‑282‑253,po
17.00.

Sprzedam47mkw,os.Dąbrowskiego,

tylkopoważneoferty,tel.kom.
792‑307‑099.

Mieszkanie58mkw.,IIpiętro,

Starzyńskiego,tel.kom.723‑482‑428.

Działkabudowlana,Bolimówi

Gostynin,tel.kom.516‑199‑906.

Budynekusługowo‑mieszkalny,os.

Bratkowice,tel.kom.660‑394‑450.

Dwupoziomowemieszkanie,

powierzchnia114mkw.,wcentrum
Łowicza,tel.kom.604‑935‑642.

Działkarolno‑budowlana5740

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

Mieszkanie60mkw.„podKurantem”+

garaż,tel.kom.883‑970‑776,Głowno.

Okazja!Domjednorodzinnyw

Zdunach,tel.kom.600‑206‑004.

M‑3,własnościowe,Głowno,tel.kom.

600‑118‑631.

Dąbrowskiego60mkw.,IIpiętro,tel.

kom.728‑194‑782.

MIESZKANIA35‑100MKW.,

BEZPROWIZJI,NOWEOSIEDLE
BRATOSZEWICE‑SPRZEDAM,TEL.
KOM.602‑241‑247,503‑388‑771.

Sprzedamuzbrojonądziałkę

budowlanąwŁowiczu,tel.kom.
790‑704‑724.

DomwGłownie,tel.kom.518‑615‑518.


Sprzedamatrakcyjnądziałkęleśną,

ogrodzoną,4.588mkw.,media,
zagospodarowana,rozpoczętabudowa,
domekletniskowy,Głowno,tel.kom.
603‑754‑597.
Domnawsi,tel.kom.511‑682‑578.

Działkabudowlana,1,028mkw.,

wszystkiemedia,Bednary,tel.kom.
502‑853‑595.
Działkapodzabudowę1,

16ha,
ŚwieryżI,tel.kom.669‑439‑121,po
20.00.
Działkabudowlana5.000mkw.,

Zielkowice,tel.kom.795‑410‑608.
M‑5,77mkw.,parter,Domaniewice,

cenadouzgodnienia,tel.kom.516‑447‑
487,697‑179‑966.
Własnościowe62mkw,tel.kom.

604‑774‑461.
Sprzedamdziałkęrolno‑budowlanąz

lasem,Strzelcew,tel.kom.692‑216‑584.
Mieszkanie72mkw.,165.000zł,

Łowicz,tel.kom.660‑780‑742.
Sprzedamgruntyrolne4,66ha,

Strzebieszew,gminaDomaniewice,tel.
kom.506‑758‑461.
DziałkabudowlanawOtolicach,tel.

kom.668‑049‑706.
M‑4,65mkw.,cegła,środkowe,III

p,Łowicz,Dąbrowskiego,tel.kom.
793‑071‑999.
Działka1.000mkw.,tel.kom.

693‑622‑784.
Ziemiaiłąka,Mysłaków,tel.kom.

880‑487‑043.
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Mieszkanie44,4mkw.,os.

Broniewskiego,IIpiętro,tel.kom.
609‑688‑542.
SprzedamdomwŁowiczu,tel.kom.

669‑673‑075.
Pilne!Taniosprzedamdom100mkw.,

Łowicz,tel.kom.723‑588‑465.
Mieszkanie54mkw.+garaż,2.000

zł/mkw.,PsarykołoBielaw,tel.kom.
669‑765‑811.
Sprzedamdomporemoncie,240

mkw.,1lub2‑rodzinny+pomieszczenia
poddziałalnośćgospodarczą,280mkw.,
Głowno,tel.kom.668‑831‑159.
Działkabudowlna,Jastrzębia,tel.kom.

509‑142‑331.
Działkabudowlana,przyos.

Bobrowniki,tel.kom.723‑121‑325.
Sprzedamdziałkębudowlaną0,75

ha+łąkę0,18hawrazzbudynkiem
gospodarczym.Mysłaków,bliskoszkoły,
PKP,PKS,dojazdasfalt,media,tel.kom.
601‑371‑425.
Sprzedam48mkw.,os.Dąbrowskiego,

tel.kom.794‑205‑202.
DziałkębudowlanąwStrykowie,

600m,1.000m,1.500m,2.000m,tel.
kom.666‑310‑322.
Sprzedamgospodarstworolnez

zabudowaniami,tel.kom.662‑411‑894.
Budowlana1.800mkw.,ZielkowiceII,

tel.kom.502‑778‑128.
Mieszkanie:trzypokojowe,60

mkw.,Kostka,tel.kom.600‑248‑791,
668‑599‑646.

Działkarolno‑budowlana2,88ha,

Wyborów,tel.kom.668‑900‑763.

SprzedamM‑3,IVpiętro.,

Dąbrowskiego,tel.kom.601‑303‑852,
18:00‑20:00.

Mieszkanie26mkw.,Głowno,tel.kom.

513‑876‑739.

Domwcentrummiasta,tel.(46)837‑

02‑20,tel.kom.606‑190‑848.

Mieszkaniedoremontu57,75mkw.,

tel.kom.500‑184‑049.

Mieszkanie3‑pokojowe,Ipiętro,

os.Tkaczew,Łowicz+garażidziałka
wPOD,tel.kom.600‑467‑513,
609‑983‑200.

Działka8.400mkw.,tel.kom.

500‑184‑049.
Mieszkanie29mkw.,Czajki,tel.kom.

885‑194‑475.
DziałkabudowlanawŁyszkowicach,

tel.(46)838‑84‑07,tel.kom.
504‑039‑665.

Działkabudowlana1.700mkw.,

media,Świące,tel.kom.601‑320‑604.
Sprzedamdziałkębudowlano‑rolną

9000mkw.,szer.22m,Serokikoło
Łowicza,tel.kom.606‑240‑378.

Działkarolno‑budowlana,ul.Klickiego,

tel.kom.889‑338‑757.

Sprzedamdziałkę30arówwraz

zbudynkami,Ziemiary26,tel.kom.
793‑015‑744.

Dom,nowyokoliceŁowicza,tel.kom.

668‑156‑494.

Sprzedamdziałkębudowlano‑rolnąw

Bednarach,tel.kom.694‑053‑694.

Sprzedamdziałkę,pow.1.

143mkw.,
Wyszyńskiego10,Głowno,tel.kom.
889‑071‑414.

Działkabudowlanaos.Bratkowice,

155.000zł,tel.kom.602‑808‑408.

DomwŁowiczu,tel.kom.665‑464‑

794,667‑766‑612.

Działkabudowlana6.300mkw.,

Łowicz;siedliskozaŁowiczem,tel.kom.
664‑507‑718.

Chceciepaństwoekskluzywnie

zamieszkaćwcentrumŁowicza?
Dużydom,4sypialnie,salon,wiele
tarasów,garaż,ofertadlapoważnie
zainteresowanych,tel.kom.606‑442‑251.

DomwŁowiczu,tel.kom.668‑788‑163,

po12.00.
KioskKaliska,kioskMostowa,

okazja,tel.kom.510‑744‑922.
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Murowany dom na wsi Świeryż, tel.
kom. 662‑235‑580.

Działka budowlana na Zabrzeźni, tel.
kom. 506‑109‑106.

Mieszkanie 48 mkw., II piętro, tel. kom.
608‑372‑976.

Lokale handlowo‑usługowe w
centrum, tel. kom. 692‑725‑590.

Wezmę w dzierżawę grunty orne, tel.
kom. 696‑736‑701.

Wynajmę mieszkanie 87 mkw., ul.
Bolimowska, tel. kom. 607‑580‑994.

Sprzedam lub wynajmę dom 16 km
od Łowicza, tel. kom. 502‑352‑687,
509‑669‑902.

Głowno, Kopernika, mieszkanie 60
mkw., tel. kom. 502‑335‑488.

Mieszkanie 60 mkw., IV piętro, duży
balkon, os. Sikorskiego, Głowno, tel.
kom. 504‑045‑055, 604‑492‑980.

Hala 1067 mkw., Łowicz, trasa
poznańska wynajmę lub sprzedam, tel.
kom. 666‑049‑802.

Do wynajęcia 33 mkw., 2 pokoje +
kuchnia, tel. kom. 693‑630‑737, Łowicz,
Czajki.

Do wynajęcia kawalerka, Reymonta,
tel. kom. 792‑380‑778.

Ziemia 1,40 ha w Piotrkówku, tel. kom.
888‑704‑194.

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

Pół bliźniaka, Łowicz,
tel. (46) 837‑69‑65.

Wynajmębramędozaadaptowania

nasklep,ulicaZduńska,tel.kom.
607‑442‑383.

Do wynajęcia pomieszczenie
handlowo‑usługowe, 380 mkw., i 960
mkw., w Łowiczu, tel. kom. 603‑993‑065.

Działka leśna, budowlana, 4 km
od Głowna, tel. kom. 502‑352‑687,
509‑669‑902.
Dom, Głowno, ul. Słowackiego (róg
Sasanki) z działką 985 mkw., tel. kom.
756‑425‑720, 798‑076‑039.
Sprzedam działkę budowlaną w
Nieborowie, tel. kom. 514‑333‑808.
Sprzedam działkę budowlaną 6.300
mkw., przy trasie 14, media w ulicy, tel.
kom. 605‑073‑323.

Sprzedam działkę budowlaną w
Mysłakowie, tel. kom. 691‑871‑532,
665‑759‑204.
Sprzedam dom mieszkalny w Głownie
w dzielnicy Zabrzeźnia, tel. kom.
604‑214‑165.
M‑3, 45,5 mkw., w dobrym punkcie,
zadbane, z cegły, os. Kopernika,
Głowno, 140.000 zł do negocjacji, tel.
kom. 608‑357‑440.
Dom, działka 4900 mkw., Łowicz, tel.
kom. 880‑651‑700.

Sprzedam działkę 1.400 mkw., z
budynkami, media, Stroniewice woj.
łódzkie, tel. kom. 795‑474‑244.

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

Sprzedam działkę leśną uzbrojoną
800 mkw., tel. (46) 838‑30‑00.

Otolice,działakbudowlana1.729

mkw.,tel.kom.666‑049‑802.

Mieszkanie 49 mkw., III piętro, os.
Bratkowice, tel. kom. 505‑037‑798.

Świące, 4 km od Łowicza, nowy
dom na działce 5.300 mkw., tel. kom.
666‑049‑802.

Sprzedam siedlisko 1,74 ha, tel. kom.
669‑523‑877.
Działka budowlano‑usługowa, Łowicz,
Klickiego 42, tel. kom. 502‑163‑313.
Sprzedam lub wydzierżawię pawilon
na Targowicy Miejskiej w Łowiczu, 70
mkw., tel. kom. 608‑677‑348.
Kamienica w centrum łowicza, Nowy
Rynek, 170 mkw., w tym lokal pod
działalność 60 mkw., 800.000 zł do
negocjacji, tel. kom. 600‑076‑201, po
18.00.
Sprzedam las 0,55 ha, tel. kom.
512‑770‑934.
Dom 120 mkw. w Łowiczu, tel. kom.
606‑463‑540.
Dom w Głownie, tel. kom.
692‑694‑085.

Ziemia 1,34 ha, jackowice, gm. Zduny,
tel. kom. 724‑345‑454.
Mieszkanie M‑4, 60 mkw., IV piętro,
180.000 zł, os. Dąbrowskiego, tel. kom.
608‑614‑266.
Sprzedam działkę budowlaną w
Łowiczu, 600 mkw., media, tel. kom.
503‑818‑177.
Mieszkanie 42,1 mkw., Glinnik
k.Głowna, tel. (42) 719‑22‑10.
Dom wolno stojący z działką,
energooszczędny, 250 mkw., Bielawy, tel.
kom. 500‑238‑363.
Mieszkanie 74,5 mkw., Łowicz, ul.
Baczyńskiego, tel. kom. 723‑170‑147.
Kawalerka 32,52 mkw., Łódź, os.
Dąbrowa, tel. kom. 603‑246‑454.

Sprzedam kawalerkę 26 mkw.,
Noakowskiego, tel. kom. 692‑309‑851.

Sprzedam tanio 2 ha ziemi, w tym
działka budowlana i las, Bobiecko, tel.
kom. 608‑686‑489.

Wspólnota mieszkaniowa sprzeda
mieszkanie 73 mkw., Bratkowice, tel.
kom. 669‑988‑488, 500‑862‑722.

Pilnie sprzedam dom dzielnica
Korabka w Łowiczu, tel. kom.
791‑593‑825.

Atrakcyjna działka budowlana, tel.
kom. 781‑174‑613.
Mieszkanie, os. Dąbrowskiego, IV
piętro, 60 mkw., 3‑pokojowe, okna
plastikowe, cena 185.000 zł, tel. kom.
504‑944‑860.
Działka 3400 mkw., z budynkami,
Ostrów okolice Łowicza, tel. kom.
501‑575‑732.
Jastrzębia 30, 1700 mkw., ogrodzone,
na rezydencję lub biznes, cena 100
zł/mkw., do uzgodnienia, tel. kom.
604‑690‑558.
Sprzedam działkę 66 arów z
budynkami, Bąków Górny 86, tel. kom.
607‑517‑238.

Działka, Łowicz, tel. kom. 662‑061‑851.
Dom piętrowy z działką, 5.370 mkw.,
Głowno, tel. kom. 667‑977‑068.
Sprzedam lub wynajmę dom, tel. kom.
602‑878‑908.
Siedlisko 1.400 mkw., gm. Stryków, tel.
kom. 503‑044‑755.
Działka 285 mkw., Łowicz, tel. kom.
503‑337‑338.
Mieszkanie 33 mkw., os.
Starzyńskiego, tel. kom. 534‑834‑223.
Mieszkanie 2‑pokojowe, parter,
bloki Zabrzeźnia, Głowno, tel. kom.
664‑996‑066.

Dom w Mysłakowie i działka, tel. kom.
662‑077‑250.
Sprzedam dom mieszkalny z
budynkami gospodarczymi, Skaratki
Podlas gm. Domaniewice, tel. kom.
503‑512‑820.
Sprzedam ziemię w Bielawach, tel.
kom. 606‑448‑288.
Sprzedam mieszkanie w Głownie,
ul.Skokowskiego 10, 60.,4m, 1 piętro,
3pokoje rozkładowe, balkon, nowe okna,
do odświeżenia, tel. kom. 667‑189‑422.

Wynajmę plac dla elektromechanika,
Łowicz, tel. (46) 838‑66‑40, tel. kom.
502‑251‑751.
Do wynajęcia lokal, dobry punkt w
Głownie, wszystkie media, pod każdą
działalność, tel. kom. 664‑142‑086.
Mieszkanie, os. Sikorskiego, Głowno,
tel. kom. 600‑823‑012.
Poszukuję lokalu na sklep
spożywczy, Łowicz lub okolice, tel. kom.
502‑748‑149.

Sprzedam działkę rolną 0,59 ha, tel.
kom. 533‑982‑371.

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

Mieszkanie 40 mkw., Głowno, tel. kom.
501‑537‑143.

Dowynajęcialokal67mkw.

wcentrumGłowna,tel.kom.
516‑180‑211.

Sprzedam mieszkanie M5, cegła, II
piętro, tel. kom. 721‑096‑024.

Wynajmę lokal 72 mkw., ul. Krakowska
21, tel. kom. 668‑807‑613.

Mieszkanie 59 mkw., sprzedam
lub zamienię na domek, tel. kom.
603‑980‑206.

Kwatery dla pracowników A2, tel. kom.
510‑636‑640.

DomwGłownie,110mkw.,

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

Do wynajęcia pokój w samodzielnym
M‑3, pani uczącej się lub pracującej,
Łowicz Starzyńskiego 7, tel. kom.
519‑593‑420.

Dom po remoncie, 205.000 zł, gmina
Głowno, tel. kom. 794‑542‑067.

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

Sprzedam działkę budowlaną w
Mysłakowie, tel. kom. 604‑273‑324.

Lokalidealnynagabinetlubbiuro,

25mkw.,Łowicz,Krakowska,tel.
kom.660‑394‑450.

Działka rolno‑budowlana 3,30 ha,
Koźle, tel. (42) 719‑64‑26.
Mieszkanie 72 mkw., II piętro, tel. kom.
608‑111‑459.
Sprzedam 1,68 ha z budynkami, tel.
kom. 724‑130‑301.
Działkarolno‑budowlana2lub

4ha,bliskoGłowna,tel.kom.
784‑648‑112.
Sprzedam dom + 6 ha ziemi w
Łaguszewie, tel. kom. 791‑011‑864,
609‑155‑415.
Konopnickiej, 60 mkw, IV piętro, tel.
kom. 606‑608‑481.
Działka budowlano‑usługowa 3000
mkw., Strzelcew, tel. kom. 606‑608‑481.

wynajem
Lokal 160 mkw, Przyrynek, do
wynajęcia na handel lub biuro, tel. kom.
601‑345‑299.
Do wynajęcia mieszkanie 27 mkw
(kawalerka), tel. kom. 781‑487‑802.

Do wynajęcia mieszkanie 49 mkw, os.
Noakowskiego, tel. kom. 661‑736‑671.
Wynajmę lokal 34 mkw. na działalność
gospodarczą, wszystkie media,
atrakcyjne położenie, Głowno, tel. kom.
696‑261‑201.
Dowynajęciabarzwyposażeniem,

tel.kom.889‑338‑747.

Plac 4.500 mkw., budynek
gospodarczy 200 mkw. (magazyn‑
warsztat), A2, ul. Poznańska, tel. kom.
724‑109‑399.
Kwatera pracownicza, Głowno, tel.
kom. 601‑699‑405.
Dwupokojowe Warszawa Ochota, tel.
kom. 666‑707‑407.

Do wynajęcia 35 mkw. (2 pokoje,
kuchnia, łazienka), w pełni wyposażone,
do zamieszkania od zaraz, os.
Dąbrowskiego, tel. kom. 505‑928‑424.
Wynajmę lokal, ul. Krakowska, tel.
kom. 607‑809‑288.
Wynajmę dom studentkom, tel. kom.
607‑809‑288.
Do wynajęcia atrakcyjny lokal 50 mkw
w Głownie na działalność. Wszystkie
media, witryny, parter od ruchliwej ulicy,
tel. kom. 666‑360‑777.

Kawalerkę wynajmę studentkom,
centrum Łowicza, tel. (46) 837‑89‑47.

zamiana

Kwaterypracownicze,Głowno,tel.

kom.502‑510‑403.

M3 Bratkowice na M4 Bratkowice, tel.
kom. 668‑501‑944.

Lokal handlowy 28 mkw., Łowicz,
centrum, 46/837‑37‑70.

kupnoróżne

Wynajmę firmie 2‑pokojowe
mieszkanie w Głownie, ul.Sikorskiego,
tel. kom. 510‑966‑509.
Do wynajęcia pokój,
tel. (46) 837‑68‑19.
Lokal do wynajęcia handlowo‑
usługowo‑biurowy, 30 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 608‑369‑852.
Wynajmę mieszkanie 48 mkw.,
Bratkowice, tel. kom. 600‑427‑617.
Wynajmę lub sprzedam dom, tel. kom.
602‑878‑908.
Wynajmę kawalerkę oś. Reymonta, 3
piętro, tel. kom. 693‑944‑068.
PrzyA2,Kalenice,2pokoje,tel.

kom.696‑127‑955.
Kwatery do wynajęcia, Głowno, tel.
kom. 507‑216‑596.
Oferuję do wynajęcia mieszkanie
34m, dwa pokoje, Skierniewice, od 1
listopada, foto na www.minutka.com.pl,
tel. kom. 663‑054‑190.

Lokal do wynajęcia 45 mkw., centrum
Łowicza, tel. kom. 500‑167‑550.

Taniepokojenoclegowedla

firm,Łowicz,PlacPrzyrynek11,
tel.(46)837‑99‑16,tel.kom.
512‑098‑358.

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

Wynajmę pokój uczennicy, tel. kom.
692‑379‑484.

Do wynajęcia pawilon handlowy 50
mkw., z placem 1500 mkw. lub bez, róg
Klickiego i Napoleońskiej, tel. (46) 837‑
42‑46, tel. kom. 605‑578‑502, Łowicz.

Do wynajęcia M‑3, Kopernika, Głowno,
tel. kom. 781‑508‑033.
Domparterowy,podwyższony

standard,2garaże,alarm,tel.kom.
600‑798‑593.

Kupię złom, tel. kom. 504‑350‑641.
Kupię skrzynki plastykowe „15‑stki”
oraz ścinacz łęty ziemniaczanej, tel. kom.
609‑063‑583.
Stare radia, silniki, stary sprzęt AGD,
stare meble, banknoty, inne starocie,
stroje, skrzynie łowickie, tel. kom.
516‑907‑429.

sprzedażróżne
Drewno kominkowe: opałowe,
rozpałkowe, suche, tel. kom.
501‑658‑261.
Piec centralnego ogrzewania na
węgiel, mieszankę koksowo‑węglową
i drewno, 2009 rok, ogrzewa
powierzchnię 80‑90 mkw.,
tel. kom. 604‑624‑798
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.kom.
504‑562‑754.

Wynajmę dom lub pod kwatery w
Dmosinie, tel. kom. 507‑125‑161.

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

Przyjmę chłopca na pokój,
tel. (46) 837‑57‑77.

Pokój do wynajęcia w centrum
Łowicza, tel. (46) 838‑13‑05, po 19.00.

Rury 2,5”, grubościenne, tel. kom.
602‑839‑674.

Wynajmę pawilon na targowicy, tel.
kom. 604‑123‑630.

Lokal do wynajęcia w centrum
Głowna, tel. kom. 606‑303‑475.

Piaski,żwiry,pospółka,tel.kom.

600‑895‑026.

Do wynajęcia lokal 40 mkw., w
pawilonie róg Warszawskiej/Dworcowej,
tel. (46) 837‑42‑46, tel. kom. 605‑
578‑502, Łowicz.
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Segmentmłodzieżowy,wersalka,szafa

jednodrzwiowa,tel.kom.691‑224‑672.

Sprzedammałąlodówkę,używaną,tel.

kom.790‑721‑062.

Ziemięczarnąsprzedam,tel.kom.

518‑168‑640.

SprzedamkosęStihl,tel.kom.

691‑535‑141.

Pianina,fortepiany,tel.kom.

604‑443‑118.

Sprzedamskrzynki„jedynki”i

skrzyniopalety,tel.(46)861‑27‑20.

Komputerstacjonarny;szafa„Vox”;

keyboard,tel.kom.604‑774‑461.

Nóżkrawiecki,taśmowy,pionowy,

stębnówkaTextimaidwuigłówka
Textima,beczkaocynknapłozach,poj.
2000l,tel.kom.693‑833‑090.

Eternit,tel.kom.603‑609‑574.

Frezarkaikrajzegasilnik4kW/380V,

tel.kom.503‑830‑451.
Drewnoopałowesuche,gotowe

drewnodokominka,tel.kom.
605‑097‑071.

Tablicanareklamę(bilbord)2x2m,

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

665‑072‑555.

Overlockpięcionitkowy,stębnówka

Textimy,tel.kom.500‑296‑173.

Segmentmłodzieżowyzbiurkiem,2

fotele,półtapczan,tel.kom.697‑118‑333.

Sprzedamstemple,tel.kom.

694‑471‑236.

Sprzedamwózekdziecięcy,

3‑funkcyjny,tel.kom.668‑990‑513.

Sprzedamławę,tel.kom.784‑542‑428.


Sprzedamtaniowdobrymstanieregał

długości3,20mkoloruciemnego,tel.
kom.606‑370‑704.

Letniapromocjawęgielkostkagruby

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

Stolikmanicurezpochłaniaczem

pyłu.Nawilżaczparowydowłosów
„minisauna”,tel.kom.666‑310‑322.
Sprzedamkojec,matę,ściągarkę

elektronicznądopokarmu,nosidełko
samochodowe,wózek,szafę,tel.kom.
604‑417‑260.
Sprzedamstrójłowickidokomunii,tel.

kom.693‑088‑170.
Sprzedamławyistołyogrodowe,tel.

kom.885‑708‑819.

Sprzedamspanie2‑osobowe,kuchnię

gazową,dywan,tel.kom.514‑188‑038.

RoweryWigry3iJubilat,stanbdb.,tel.

kom.500‑007‑881.

Skrzynkaenergetycznanaczas

budowy,tel.kom.693‑622‑784.

Karcherduży,używany,uszkodzony,

tanio,tel.kom.500‑007‑881.

Sprzedam2bramy,tel.kom.

665‑436‑993.

Oddamzauprzątnięciekamienie

skalniakowe,Trzebieszew,gm.
Domaniewice,tel.kom.506‑758‑461.

Wózekspacerowy,głębokiTako

Jumper,tel.kom.600‑921‑455.

Taniomeblepokojowej,tel.kom.

793‑969‑123.

KuchniaGrudziądz(węgiel,drewno),

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

MonitorLG,łoże,tel.kom.

796‑460‑606.
SypialniaIkea,tel.kom.668‑145‑560.


Bojler100l,przepływowy

podgrzewacz,tel.kom.697‑043‑229.
Sprzedamwyrównarkę,tel.(24)277‑

72‑17,tel.kom.668‑989‑444.

Sprzedamtopolę,tel.kom.

607‑389‑802.
Sprzedamdrzewoopałowe,dowóz,

tel.kom.608‑291‑854.

Sprzedammeblemłodzieżowe,

czarno‑białe(dwabiurka,dwiekomody
iregałzabudowany),tel.(46)837‑62‑80,
tel.kom.600‑241‑413.

Drzwiwewnętrznedrewniane,szafa

ubraniowa,toaletka,szafka,tel.kom.
608‑064‑544.

Stemplebudowlane3,2m,

tel.(46)838‑73‑19.

Sprzedamgrzejnikiużywanestalowe,

spawane,tel.kom.505‑949‑957.

Czapki,rękawiczkiskórzane

Hurtownia,WólkaKosowskaHala6/A17,
dowóz,tel.kom.508‑909‑732.
Piecc.o.używany,tel.kom.

691‑235‑046.
Drewnokominkowe,opałowe,tel.

kom.695‑109‑778.
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GarniturHugoBoss,tel.kom.

664‑917‑766.

Kosiarkaspalinowa,tel.kom.

604‑411‑626.

Sprzedamtanio:telewizorPanasonic

29”,wzmacniaczAmplifier,tel.kom.
512‑347‑981.

Sprzedamwersalkę,tanio,tel.kom.

607‑517‑238.

Sprzedamregał,tel.kom.

696‑079‑136.
Drzwi,tel.(42)719‑59‑15.

Sprzedamszafę3‑drzwiowąIkea,tel.

kom.603‑253‑933.
Konstrukcje,hale,wiaty,siatka,słupki

ogrodzeniowe,tel.kom.660‑789‑719.

Sprzedamławostół,używany,kolor

buk,tanio,tel.kom.609‑491‑313.
Regałymetalowe,magazynowe,

sprzedamwdobrejcenie,tel.kom.
696‑398‑832.
Tanio:biurka,szafy,krzesłacortina,tel.

kom.505‑099‑355.
Piecc.o.,tel.kom.692‑615‑309.


Sprzedamnowybrodzikdokabiny

prysznicowej,narożny,półokrągły
100/100,tel.kom.793‑071‑999.

Regał,wózekspacerowykompletny,

tel.kom.792‑174‑381.

Sprzedamtaniosofędziecięcąinowe

głośnikiDVD,tel.kom.515‑198‑648.

Wyprzedażwyposażeniasklepu

spożywczego,tel.kom.506‑502‑522.

KociołolejowyViessmann18kW

+zbiorniknaolej1500l,tel.kom.
664‑738‑753.

Sprzedamwagęelektroniczną

dladziecido20kg,szelkidonauki
chodzenia,uniwersalnypodgrzewacz,
tel.kom.791‑655‑032.

Bramagarażowa205/230,2

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

Sprzedamsamochodzik

elektrycznydladziecka,tel.kom.
791‑930‑679.

Taniopiecc.o.,energooszczędny,

25kW,bezwygaszania,tel.kom.
500‑238‑363.

Taniosprzedamniezarejestrowaną,

holenderskąprzyczepękempingowąi
małoużywanązmywarkędonaczyń,60
cm,tel.(42)719‑59‑82.

Piecmiałowyc.o.,tel.kom.

889‑257‑554.

PianinoTchaika,stanbdb,mało

używane,tel.kom.500‑238‑363.

Betoniarkaużywana700zł,tel.kom.

603‑072‑751.

Sprzedażwęglabrunatnego,cement,

wapno,piach,usługitransportowe,
tel.(46)838‑88‑46,tel.kom.
605‑523‑886.
Drewnokominkowe,tel.kom.

501‑620‑689.
Sprzedamkrzesła,tel.(46)837‑55‑87.


NarożnikskórzanyfirmyKler,tel.kom.

601‑288‑295.

Spawarkazrozruchem,tel.kom.

607‑317‑128.
Sprzedamkamieńpolny,

tel.(46)838‑71‑39.

Meblekuchenne,tel.(46)837‑66‑29.


Używanypiecc.o.„Tilgner”,tel.kom.

698‑532‑667.

Sprzedamkociołnaekogroszek

BuderusSilvermoc25kW,1sezon,tel.
kom.694‑930‑803.

Topolenapniu,tel.(46)838‑47‑78,tel.

kom.601‑662‑905.

Drzwiantywłamaniowe,wejściowe,

lewe,„80”,tel.kom.698‑655‑457.

Lodówka,tel.kom.723‑891‑513.


Piecmiałowy,tel.kom.501‑546‑057.


Sprzedamdrzewonaopał,napniu,

tel.(46)838‑66‑40,tel.kom.502‑251‑751.

Pilnie,taniosprzedam:butlagazowa,

akwariumzwyposażeniem,2nowe
dywany,noweoponyzimowe13cali,
biurkokomputerowe,pralka,tel.kom.
664‑917‑766.

Wypoczynek3+2+1,tel.kom.

697‑195‑948.

Maszynadoszycia„Łucznik”,tel.kom.

666‑473‑880.

Sprzedam2dęby,tel.kom.

696‑244‑974.

Butle:CO2,zestawdospawania

gazowego,przewodyspawalnicze,
silnikielektryczne:3kW,1,5kW,tel.
kom.602‑366‑564.

Piecc.o.miałowy35kW,2004rok,tel.

kom.500‑651‑276.

Laptopużywany„Toshiba”,tel.kom.

666‑473‑880.

Siatkapowlekana,3rolki45mb,

wysokość1,52,tel.kom.511‑682‑578.

UżywanypiecC.O.do100mkw.,

stanbdb.,tel.kom.728‑813‑983.

Sprzedamwersalkę,stanidealny,tel.

kom.695‑181‑233.

Topola,tel.kom.600‑954‑376.

Wyrówniarka30cm,własnej

roboty,3kW,tel.kom.604‑101‑093.
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Ośrodek Szkolenia
www.trans-mar.eu

PRZEWÓZ
OSÓB

na najwyższym poziomie

Kierowców

Krzysztof Bandos

Łowicz, ul. Słowackiego 44
tel. 46/837-02-58, 502-278-722

organizuje:

 kursy na prawo jazdy
 kursy dla kandydatów
na instruktorów nauki jazdy

692 431 334
 konferencje
 wycieczki
 spotkania
integracyjne






szkolenia
wesela
komunie
pogrzeby

ZAPRASZAMY
158904

ROBOTY ZIEMNE
- wykopy
- załadunki
- niwelacje terenu
- rozbiórki
- wyburzenia
budynków

TRANSPORT
177199

ROZPOCZÊCIE
KURSU

6 października
godz. 15.00

179976
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Sprzedam silniki elektryczne, różnej
mocy, tel. kom. 693‑668‑071.
Aparat słuchowy, tel. kom.
663‑215‑399.
Regał młodzieżowy, biurko, tel. kom.
509‑065‑709.
Pojedyńczy tapczan z pojemnikiem na
pościel, tel. kom. 785‑924‑532.
Piec 1.2 kW, tel. kom. 662‑022‑270.
Sprzedam sprzęt RTV i inne starocie,
tel. kom. 535‑720‑550.
Dębinasezonowana,deski,900zł/

m3,tel.kom.500‑820‑120.

Zatrudnię spedytora z
doświadczeniem międzynarodowym
i znajomością jęz. niemieckiego lub
angielskiego, tel. kom. 608‑059‑817.
Firma zatrudni elektromonterów, tel.
kom. 888‑857‑077.

Firma przyjmie operatora na
koparko‑ładowarkę oraz koparkę, tel.
kom. 506‑271‑866.

Zatrudnię pracowników
ogólnobudowlanych z Głowna, tel. kom.
601‑321‑914.

Zatrudnię elektromechanika lub
mechanika, Łowicz, tel. kom. 609‑665‑
023, 508‑282‑402.

Łóżeczko, spacerówka, tel. kom.
500‑519‑872.

Zatrudnię szwaczki, tel. kom.
508‑191‑931.

Sprzedam piec c.o. Defro, nie
używany, tel. kom. 503‑057‑340.

UbojniaZwierzątprzyjmie

pracownikówdouboju,
tel.(42)719‑59‑21,tel.kom.
665‑091‑883.
Szwaczki Głowno, stała praca, tel.
kom. 501‑671‑060.

Sprzedam drzewo kominkowe i na
opał, tel. kom. 609‑845‑415.

Zatrudnię panią do opieki nad
dzieckiem, tel. kom. 784‑368‑058, po
20.00.

Kanapa nierozkładana +2 fotele, kolor
granatowy, 250 zł, tel. kom. 796‑334‑707.

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

praca

Zatrudnię operatora koparki,
koparko‑ładowarki, spycharki i walca,
tel. kom. 601‑239‑804.

dampracę

Zatrudnię mechanika samochodów
ciężarowych, tel. kom. 609‑111‑509.

Dynamicznie rozwijająca się firma
zatrudni 10 osób, bezpłatne szkolenie,
możliwość rozwoju, również dla
studentów, tel. kom. 515‑236‑056.
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Zatrudnię szwaczki, swetry, Głowno,
tel. kom. 607‑443‑788.

Zatrudnię do układania kostki, tel.
kom. 725‑710‑267.

Sprzedam piec 4 m (śmieciuch)
dmuchawa + komputer i bojler,
tel. (46) 837‑36‑89, tel. kom.
507‑785‑230.

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

ZatrudniękierowcęC+Ew

transporciemiędzynarodowym,tel.
kom.506‑137‑392.

Zatrudniękierowcówz

uprawnieniamiADRzŁowiczai
okolic,tel.kom.509‑790‑322.

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

Tanio nowy piec Żuber 23 kW, ze
sterowaniem, tel. kom. 721‑737‑343.

Zatrudnię brakarkę, pakowaczkę,
krawiectwo, Głowno, tel. kom.
607‑443‑788.

Zatrudniękierowcęwtransporcie

międzynarodowym,tel.kom.
505‑092‑008.

Segment młodzieżowy, komoda,
telewizor, kino domowe, tel. kom.
662‑646‑957.

Tokarnia400/1600,tel.kom.

784‑648‑112.

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

Zatrudnię szwaczki, praca stała, tel.
kom. 505‑304‑041.

Zatrudnię kierowcę kat. C z
doświadczeniem po kraju, tel. kom.
608‑059‑817.

Fiskars‑sekatory,narzędzia

ogrodnicze,tel.(42)710‑80‑44.
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Zatrudnię kelnerkę w restauracji, tel.
kom. 510‑093‑724.
Przyjmę brukarzy i pomocników, tel.
kom. 508‑286‑519.
Zatrudnię kierowcę, podwójna
obsada, Hiszpania, Niemcy, tel. kom.
606‑289‑088.

Główny księgowy 1/2 etatu.
Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Łowiczu, tel. kom. 600‑453‑431.
Zatrudnię szwaczki do szycia
kostiumów kąpielowych, stębnówka.
Praca cały rok; Głowno, tel. kom.
602‑457‑089.
Handlowiecwbranżyolejeismary

(sklepy,transport,przemysł).Umowa
opracę,wynagrodzenieprowizyjne
www.damo.com.pl.
Przyjmę do pracy w barze miłą,
energiczną dziewczynę: bikini1@wp.pl,
tel. kom. 517‑366‑992.
Zatrudnię murarza i pomocnika
budowlanego, tel. kom. 692‑382‑852.
Zatrudnię ekspedientki, do pracy, w
sklepie spożywczym, w Łowiczu, tel.
kom. 512‑088‑422.
Fryzjerkęikosmetyczkędonowo

otwieranegosalonuzatrudnię,tel.
kom.669‑609‑862.
Przyjmę do sklepu w Głownie, tel. kom.
695‑965‑853.
Młodego mężczyznę ze znajomością
części samochodowych do sklepu, tel.
kom. 691‑745‑504.
Gospodarstwo Glinnik zatrudni:
elektryka, traktorzystę, mężczyzn i
kobiety do pracy w suszarni warzyw,
tel. (42) 719‑57‑54, tel. kom. 501‑469‑530.
Syntex w Łowiczu poszukuje
Przedstawicieli Handlowych. Cv prosimy
na adres e‑mail: rekrutacja@syntex.pl.
Zatrudnię kierowcę, ciągnik siodłowy,
na kraj, tel. kom. 606‑289‑088.

Przy dociepleniach, tel. kom.
666‑222‑096.
Zatrudnię pracownika na budowę, tel.
kom. 603‑591‑544.

Zatrudnię parowaczkę (prasowanie
swetrów), Głowno, tel. kom. 607‑443‑788.

Zatrudnię kierowcę w transporcie
międzynarodowym, kontenery, tel. kom.
660‑693‑596.

Zatrudnię pracownika na dziewiarnię,
Głowno, tel. kom. 603‑627‑246.

Praca przy zbiorze jabłek, Wejsce, tel.
kom. 663‑738‑882.

Zatrudniępomocnaszwalni,

krojowni,1/2etatu,Głowno,
tel.(42)710‑73‑31,tel.kom.
608‑496‑344;.

Zatrudnię szwaczki w Głownie, tel.
kom. 663‑026‑050.

Zatrudniędopracynaautostradzie

wBolimowiebrukarzyipracowników
fizycznych,tel.kom.601‑593‑011.

Ślusarz spawacz, ślusarz monter, tel.
kom. 665‑147‑488.
Zatrudnię do uboju i rozbioru mięsa,
tel. kom. 697‑297‑466.

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

www.fotoslomski.pl,tel.kom.
606‑630‑448.
Videofilmowanie, Full HD, Blu‑ray, tel.
kom. 666‑125‑830.
Videofilmowanie HD, zdjęcia,
konkurencyjne ceny, tel. kom.
608‑475‑473.
Profesjonalnafotografiaślubna

www.macromagic.pl,tel.kom.
608‑372‑976.
Wideo i foto uroczystości ślubnych
i weselnych oraz innych uroczystości
rodzinnych „KAMA” na Blu‑ray lub DVD,
tel. kom. 604‑591‑295.

Zatrudniędopracynaautostradzie

zokolicBielawiPiątku,tel.kom.
601‑593‑011.

Zatrudnię pizzera‑ możliwość
przyuczenia oraz kierowcę, tel. kom.
726‑418‑807.

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

Zatrudnię elektryków, tel. kom.
508‑382‑347.

remontowo‑
budowlane

Zatrudnię kosmetyczkę/
maniciurzystkę, tel. kom. 506‑454‑705.

Pizzeria K‑2 w Łowiczu zatrudni młode
‑ uczące się osoby do roznoszenia ulotek
na terenie miasta, tel. kom. 797‑270‑899.

usługi

Zatrudnię kierowcę kat. C+E z
doświadczeniem, tel. kom. 501‑788‑225.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w
transporcie międzynarodowym, z
doświadczeniem, tel. (46) 837‑48‑84, tel.
kom. 668‑805‑128.

Firma SOX w Głownie zatrudni
brakarki, szwaczki oraz chałpniczki, tel.
kom. 500‑030‑093.

Glazura, terakota, malowanie. Tanio i
solidnie, tel. kom. 600‑488‑382.
Brukarstwo,tel.kom.606‑774‑310.


szukampracy

Tynkowanie, murarstwo, tel. kom.
668‑489‑577.

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

Usługi koparko‑ładowarką, tel. kom.
665‑525‑555.

Przyjmę kierowcę C+E z praktyką, tel.
kom. 699‑902‑211.

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

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

Zatrudnię kierowcę kat.C+E na
samochód Scania + naczepa chłodnia
w transporcie krajowym, tel. kom.
608‑067‑847.

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

Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem
w restauracji, tel. kom. 510‑093‑724.

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

Zatrudnię brukarzy, 15 zł/godz., tel.
kom. 782‑423‑482.

Biznes Partner nr. rej. 491 zatrudni
do pakowania oraz operatorów wózków
widłowych, Stryków. Zapewniamy
transport z Łowicza, tel. kom. 509‑402‑
382, 501‑700‑596.

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

Inter Test zatrudni osobę na
stanowisku pracownik biurowy z biegłą
znajomością j. szwedzkiego w mowie i
piśmie, rekrutacja@it3.pl.

Kobieta z II stopniem
niepełnosprawności poszukuje pracy, tel.
kom. 695‑774‑278.

Pracownik budowlany, stawka 10 PLN
netto, praca ‑ cała Polska, dodatkowo
premia oraz wyżewienie. Praca od zaraz.,
tel. kom. 793‑404‑991.

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

Gitarzysta podejmie współpracę z
zespołem, tel. kom. 695‑413‑291.
Spawacz, wieloletnie doświadczenie,
tel. kom. 606‑815‑711.

Zatrudnię do układania kostki oraz
prac torowych, tel. kom. 692‑789‑266.

Prowadzę własną działalnośc, szukam
dodatkowej pracy, tel. kom. 663‑801‑458.

Zatrudniępracownikównabudowę,

tel.kom.694‑007‑906.

Studentka pierwszego roku
administracji szuka pracy w biurze, tel.
kom. 696‑149‑429.

Formowanie skarpetek z
doświadczeniem‑ Strzelcew, tel. kom.
668‑479‑265.
Dziewiarza z doświadczeniem na
maszyny skarpetkowe zatrudnię, tel.
kom. 668‑479‑265.
Stacja paliw „Bliska” w Strykowie
zatrudni młode dyspozycyjne osoby, tel.
kom. 511‑140‑585.
Zatrudniękierowcękat.Cz

doświadczeniem,zŁowiczaiokolic,
tel.kom.601‑360‑267.
Zatrudnimysolidnegokierowcę

naautocysternę.Równieżbez
doświadczeniaiADR.DamoSp.
zo.o.,ul.Małszyce2d/2eCV:
sekretariat@damo.com.pl.

Trener II klasy piłki nożnej, z
doświadczeniem, podejmie pracę
z grupą młodzieżową, tel. kom.
661‑692‑837.
Przyjmę pracę chałupniczą, tel. kom.
785‑115‑683.
Studentka II roku pedagogiki
wychowania przedszkolnego na UŁ. +
staż szuka pracy ‑ opiekunki dziecięcej,
tel. kom. 723‑500‑138.

inne
Chcesz dorobić w kredycie? Zadzwoń,
tel. kom. 667‑895‑017.
KrainaReksia!Opiekanad

dzieckiem!,tel.kom.513‑655‑666.

Zatrudnię do szycia wyrobów
niemowlęcych, dzianina/tkanina,
Stryków, tel. kom. 512‑330‑849.

Podnajmępomieszczeniena

paznokcieweleganckimsalonie,tel.
kom.693‑974‑919.

Ciekawa praca w branży finansowej.
Przynajmniej średnie wykształcenie,
wiek 30+, tel. kom. 785‑059‑761, w godz.
8.00‑15.00.

Masaż leczniczy, antycelulitowy, tel.
kom. 605‑328‑295.

Zatrudnię magistra farmacji do pracy
w aptece w okolicach Łowicza, tel. kom.
530‑963‑364.
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem,
kat. C+ E, tel. kom. 602‑347‑551.
PIZZERIA „K‑2” w Łowiczu zatrudni
kierowcę kat. B do rozwozu pizzy
samochodem służbowym, tel. kom.
797‑270‑899.
Zatrudnię kierowcę z kat. prawa jazdy
C+E w transporcie międzynarodowym ‑
kontenery, tel. kom. 602‑596‑467.
Zatrudnię brygadę cieśli, cieślę
prowadzącego oraz zbrojarzy, tel. kom.
609‑751‑666.
Zatrudnięszwaczki‑dzianina,tel.

kom.603‑610‑884.
Mężczyznę do pracy przy skupie
owoców, tel. kom. 603‑869‑040.

usługiwideo

Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 602‑570‑424.
Tynki gipsowe, agregatem ‑ solidnie,
tel. kom. 502‑370‑226.
Tynki tradycyjne, maszynowe, gładkie,
wylewki agregatem, super, tel. kom.
514‑142‑855.
Cyklinowanie, polerowanie, układanie
parkietu, tel. (46) 837‑42‑55, tel. kom.
501‑249‑461.
Tynki, tel. kom. 503‑077‑863.
Ogrodzenia,bramy,balustrady,

produkcja,montaż,tel.kom.
506‑771‑822.
Stawianie budynków gospodarczych,
przeróbki, rozbiórki, tel. kom.
785‑333‑971.
Ciesielstwo‑dekarstwo,tel.kom.

508‑155‑289.
Układaniekostkibrukowej,tel.

kom.697‑116‑271.
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.
Usługi remontowo‑budowlane,
układanie kostki, tel. kom. 667‑189‑382.
Piaskowanie, tel. kom. 664‑730‑510;,
608‑372‑254.
Tynki maszynowe, wylewki, solidnie,
tel. kom. 604‑144‑668.
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.
Profesjonalne układanie i cyklinowanie
parkietów (bezpyłowe), tel. kom.
505‑072‑638.

Videofilmowanie Full HD, Blu‑Ray,
zdjęcia gratis, tel. kom. 502‑163‑788.

Układanieparkietu,cyklinowaniez

polerowaniempodłógdrewnianych,
tel.kom.607‑090‑260.

Wideofilmowanie, fotografia, tel. kom.
600‑447‑843.

Cyklinowanie,lakierowanie

schodów,tel.kom.607‑090‑260.

Cyfrowewideofilmowanie,

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

Szafy wnękowe, garderoby,
meble biurowe, kuchenne, tel. kom.
888‑978‑225.

Wideofilmowanie cyfrowe, obróbka
komputerowa, Blue‑ray‑ tanio, tel. kom.
606‑852‑557.
Foto‑video, tel. kom. 604‑330‑036.
Studio Kroton, DVD, Full Hd, Blu‑Ray,
zdjęcia, tel. (46) 837‑47‑48, tel. kom.
504‑057‑550.

Remonty, gipsy, płytki, malowanie, tel.
kom. 697‑693‑636.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.
Cyklinowanie, olejowanie ‑ trwały efekt,
tel. kom. 600‑984‑398.
Gipsy,glazura,terakota,

malowanie,praceremontowe‑
wykonam,tel.kom.516‑153‑870.

Przyjmę spawacza, tel. kom.
693‑833‑073.

Wideofilmowanie, fotografowanie,
DVD, Blu Ray, Full HD: www.
wideofilmowanie‑lowicz.cba.
pl, tel. (46) 837‑79‑81, tel. kom.
606‑302‑466.

Przyjmę kierowcę C z praktyką, kraj,
tel. kom. 508‑248‑211.

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

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

Zatrudnię kierowcę C+E, Tesco,
Teresin, tel. kom. 513‑108‑890.

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

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

Zatrudnię murarzy i dociepleniowców z
doświadczeniem, tel. kom. 600‑575‑945.

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

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

Domofony: tradycyjne i cyfrowe.
Instalacje i centralki telefoniczne, tel.
kom. 601‑207‑689.
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Wylewkiagregatem,tel.kom.

509‑038‑623.

Usługipodnośnikiemkoszowym

16‑20m,tel.kom.604‑990‑668.

Zespółmuzyczny,tel.kom.721‑502‑

525,667‑257‑460.

Glazura,terakota,kuchnie,łazienki,tel.

kom.725‑252‑986.

ZespółDiwers,wesela,tel.kom.

661‑323‑807.

Ocieplanieelewacjizewnętrznej

styropianemlubwatą,glazura,
terakota,tel.(46)839‑13‑73,tel.
kom.602‑814‑481.

sprzedaż

Praniesamochodów,dywanów,tel.

kom.722‑366‑837.

Producent!Siatki,słupki,bramy,

balustrady,usługamontażu,tel.kom.
500‑371‑161.

Przeprowadzki,transport,FVAT,tel.

kom.695‑885‑953.

Świadectwaenergetyczne,projekty

budynków,wizualizacja3D,tel.kom.
505‑928‑424.

Ogrodzeniabetonowe,płyty

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

Malowaniemieszkań,gipsowanie,tel.

kom.886‑805‑757.

Cegła„Max”,tel.kom.784‑152‑470.


Remontyłazienek,wykończenia

wnętrz,tapetowanie,tel.kom.
727‑909‑855.

Wylewkiagregatem,tel.kom.

511‑440‑509.
Murowanie,tynkowanie

tradycyjnie,remonty,FVAT,tel.kom.
692‑382‑852.
Usługinowąkoparko‑ładowarką,

solidnieitanio,tel.kom.
787‑584‑004.
Papatermozgrzewalna,dekarstwo,

docieplenia,VAT,tel.kom.509‑061‑640.
Układanieparkietu,cyklinowanie,

tel.(46)835‑22‑56,tel.kom.
692‑616‑390.
Dachykompletne,noweistare,

wykonamsolidnieitanio,tel.kom.
725‑919‑624.
Usługikoparko‑ładowarką,tel.kom.

726‑531‑606.
Dociepleniabudynków,elewacje

zewnętrzne,glazura,terakota,adaptacja
poddaszy,kompleksowewykończenia
wnętrz,fakturyVAT,tel.kom.
606‑737‑576.
Tynki,wolneterminy,tel.kom.

602‑660‑790.

Bramy,ogrodzenia,balustrady,tel.

kom.506‑487‑919.

Malowaniedachów,alpiniści,tel.kom.

694‑660‑094.
KasiazPiotremprofesjonalnie

wykonujeglazurę,terakotę,kamień,
gipsowanie,malowanie,panele,inne,tel.
kom.515‑305‑268.
Solidnie!Niewielkieremonty,

wykończenia.,tel.kom.880‑481‑133.
Usługikoparko‑ładowarką,roboty

ziemne,tel.kom.880‑350‑450.
Usługiminikoparką,wykopydo2

m,tel.kom.505‑928‑735.

Tynkiwewnętrzne,zewnętrzne,tel.

kom.516‑131‑973.

Kompleksowewykończeniawnętrzod

AdoZ,adaptacjapoddaszy,tel.kom.
602‑717‑207.

Halestalowe,pokryciadachów,

obudowyścian,tel.kom.505‑063‑002.

Budowadomów,remonty,wolne

terminy,tel.kom.691‑753‑424.

Wykonujemyogrodzenia,fundamenty,

klinkiery,bloczekozdobnyitp.,tel.kom.
796‑497‑762.

Glazurnictwo,gładzie,malowanie,

panele,tel.kom.601‑650‑795.

Tanieremonty,tel.kom.535‑390‑005.


Dociepleniabudynków,tel.kom.

516‑061‑848.

Malowanie,glazura,dokładnie,tel.

kom.888‑978‑225.

Malowanie,płytyk/g,gładziegipsowe

14zł/mkw,tel.kom.796‑689‑987.

Remontywww.conkretremonty.pl,

tel.kom.785‑989‑913.

Tynki,wszystkierodzaje,wylewki,

ociepleniaelewacjiipoddaszy,solidnie,
tel.kom.501‑931‑961.

Remonty,adaptacje,tel.kom.

607‑196‑356.
Remontykompleksowo,tel.kom.

600‑614‑490.
Remontyprofesjonalnie,tel.kom.

691‑774‑281.
Glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,

kompleksowewykończeniawnętrz,
fakturyVAT,tel.kom.606‑737‑576.
Wylewkiagregatemsolidnie,tel.kom.

604‑727‑951.
Tynki,tel.kom.694‑941‑276.

Cyklinowanie,montażschodówi

podłóg,tel.(46)830‑22‑54,tel.kom.
502‑321‑194.
Docieplanie,tynki,klinkier,

malowanie,tel.kom.692‑157‑417.
Solidne,fachowewykończenia

wnętrz:przystępneceny(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,płytak/g,

panelepodłogowe,glazura,terakota,tel.
kom.790‑329‑790.
Glazura,terakota,adaptacjapoddaszy,

sufity,scianki,tynkimozaikowe,kamień
dekoracyjny,gładź,malowanie,szafy,
pawlacze,schody.Wymianaokieni
drzwi,tel.kom.605‑562‑651.
Kompleksoweremontymieszkań,tel.

kom.692‑591‑680.
Docieplaniebudynków,budowy

ogólne,tel.kom.794‑230‑700.

Glazura,terakota,gładzie,paneleitp.,

tel.kom.508‑313‑799.
Kominki:profesjonalnymontaż,tel.

kom.608‑101‑676.
Kominkizpłaszczemwodnym.

Profesjonalnymontaż,tel.kom.
608‑101‑676.

Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.Szybko.Tanio!,tel.
kom.504‑070‑837.

Oddamgruz,tel.kom.662‑611‑189.

Sprzedamtynksilikonowygrubość

1,5,firmyBaumit,5wiader,tel.kom.
606‑413‑434.
Sprzedambetoniarkę150l,tel.kom.

880‑397‑769.
Stemplebudowlane2,75m,tel.kom.

602‑119‑445.

usługi
instalacyjne
Instalacjeelektryczne:nowe,przeróbki,

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

601‑306‑566.
Profesjonalneinstalacjesygnalizacji

włamania,pożaru,kontrolidostępu,
nadzoruwizyjnego(monitoring),tel.kom.
601‑207‑689.

Zespółmuzyczny,wieloletnie

doświadczenie,tel.kom.
692‑584‑020.

Praniedywanówitapicerkimeblowo‑

samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.kom.501‑431‑978.

UsługitransportoweRenaultMaster,

tel.kom.880‑964‑952.

Biurorachunkowe,tel.kom.

604‑621‑125.

Zespółmuzyczny,tel.kom.

693‑543‑604.

Ubezpieczeniasamochodów,domówi

mieszkań,firm,tel.kom.604‑621‑125.

Usługikoparkąikoparko‑ładowarką

(zmłotami),wszelkiepraceziemne,
rozbiórkoweorazusługiwywrotką,tel.
kom.693‑565‑564.

Śluby:BMW5,VolvoXC90,tel.kom.

508‑909‑732.

Odnawianiewanien,tel.kom.

600‑979‑826.

Meblenawymiar(szafy,kuchnie,

komodyitp.).Tanio,szybko,dokładnie.
Montażgratis,tel.kom.889‑474‑502.

Usługikoparko‑ładowarką,Głowno,

tel.kom.609‑178‑680.
Zespół,wesela,tel.kom.696‑315‑910.


Kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601‑630‑882.
Sprzedażpiasku,ziemi,tel.kom.

601‑630‑882.

Tanieusługihydrauliczne,tel.kom.

532‑565‑026.

Dekoracjesalweselnych,tel.kom.

607‑774‑344.

Układanieglazuryiterakoty,

ocieplenia,tel.kom.606‑371‑074.

T‑instal,usługihydrauliczne,

kompleksowo,tel.kom.509‑142‑331.

Krojowniausługowa,Głowno,tel.kom.

510‑281‑355.

Usługiremontowe,wykończenia

wnętrz,glazura,terakota,docieplanie
budynków,tel.kom.880‑542‑743.

Instalacjeelektryczne,tel.kom.

607‑079‑386.

ŚlubyVWPassat,srebrnyz

udekorowaniem,tel.kom.500‑371‑161.

Instalacjeelektryczne,tel.kom.

509‑838‑364.

Instalacjeicentralkitelefoniczne,

domofony,bramofony,videofony.
Montaż,naprawy,konserwacja,tel.kom.
601‑207‑689.

Gładziegipsowe,glazura,terakota,

paneleitp.,tel.kom.508‑313‑799.
Trakobjazdowy10mb,tel.kom.

506‑202‑161.
Przecieraniedrewnauklienta,tel.kom.

506‑202‑161.
Malowaniemieszkań,tanio,

solidnie,tel.kom.880‑098‑537.
Układaniekostkibrukowej,tel.

kom.505‑092‑767.
Dachy:konstrukcje,pokrycia,naprawy,

konserwacje,tel.(046)839‑18‑37,tel.
kom.609‑227‑348.
Drobneremontyiprzeróbkiwnętrz,

naprawyelektryczneihydrauliczne,tel.
kom.601‑628‑563.

usługiinne
Dekoracjeokolicznościowesal

weselnychikościołów,tel.kom.697‑952‑
091,601‑353‑657.
Taniprzewóz„BUS‑em”,9‑osobowym,

nakażdąpotrzebę,tel.kom.
603‑709‑302.
Dekoracjasalweselnych(pokrowce,

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

784‑487‑536,513‑748‑813.
Meblekuchennenawymiar.Tanio,

solidnie,projekt,montaż,gwarancja.,
tel.kom.500‑081‑897.
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Transportciężarowy,ziemia,

piasek,żwir,tel.kom.604‑990‑668.

Ubezpieczsamochód,dom,

mieszkanie,firmę,życie,tel.kom.
601‑303‑450.

Hydraulika,tel.kom.608‑263‑951.


Hydraulik,wszystkietechnologie,tel.

kom.608‑101‑676.

Bezpłatniepomagamywuzyskaniu

kredytówhipotecznych,inwestycyjnych
iinnych,tel.kom.509‑718‑892,www.
zipkredyty.pl.

Zespół,Wokalistka,Najtaniej,tel.

kom.503‑746‑892.

Elektryk,tel.kom.501‑129‑686.


Kominki,budowa,montaż,serwis,

ogrzewaniedomów,tel.(46)837‑84‑92,
tel.kom.602‑282‑415.

Profesjonalnepraniewykładzin,

dywanów,tapicerkimeblowej,
samochodowej,tel.kom.504‑221‑009.

Przewózosób1+8,tel.kom.

502‑321‑194.

Autadoślubu:Jaguar,Chrysler300C,

tel.kom.606‑447‑777,606‑123‑854.

Kominy:montażiwykonaniewkładów

kominowychzestalikwasoodporneji
żaroodpornej,tel.kom.608‑101‑676.

Paznokcieżelowe,tel.kom.

660‑724‑766.

Zespółmuzyczny.Muzyka100%na

żywo.www.hocus‑pocus.pl,tel.kom.
608‑433‑199.

Śluby:czarneAudiQ7;www.slubyq7.

republika.pl,tel.kom.790‑699‑445.

Elektryczneusługi,tel.kom.

691‑141‑708.

Pogotowiekomputerowe24h/dobę.

Serwiskomputerówstacjonarnych,
laptopówikonsoli,tel.kom.606‑238‑818,
www.improfessional.pl.

Windykacjanależności,kancelaria,tel.

kom.509‑316‑855.

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.

Vertal‑żaluzjepoziome,pionowe,

roletymateriałoweiantywłamaniowe,
siatkiprzeciwowadom.Produkcja,
montaż,tel.kom.602‑736‑692,
512‑342‑751.

Dekoracjasalweselnychi

okolicznościowychorazkościołów.
Wypożyczalniapokrowcównakrzesła,
tel.kom.501‑747‑392,603‑061‑313.

Kemping,dowynajęcia,tel.kom.

695‑885‑953.

ZespółmuzycznyFor‑Rent,tel.kom.

509‑766‑163,607‑777‑304.

Myciekostkibrukowej,powierzchni

betonowych,itp,tel.kom.501‑067‑682,
693‑538‑433.

Piasek,żwirpłukany,ziemia(dowóz),

tel.kom.504‑064‑991.
InterTaxi24hŁowicz:www.

intertaxi.lowicz.com,tel.kom.
603‑061‑818.
Usługirębakiem,rozdrabnianie

gałęzi,przycinkadrzewiinneprace
przycinkowe,zrębkaopałowa,tel.kom.
606‑370‑008.
DJ;Wodzirejpoprowadzi

niezapomniane:wesela,poprawiny,
18‑nastki,imprezyfirmowei
okolicznościowe.Faceebook:DJLukvan
B,tel.kom.503‑399‑196.
Produkcjaogrodzeńibram,automaty

dobram.Niskieceny,tel.kom.
503‑044‑930.
Siecikomputerowe,dzielenie

Internetu,naprawakomputerów,tel.kom.
696‑545‑570.
Usługikrawieckie,overlock,

stębnówka,haftkomputerowy,tel.kom.
509‑838‑542.
Usługikrawieckie,szycienamiarę,

poprawki,wszywaniesuwaków,Albinów,
tel.kom.602‑620‑407.
Czyszczenierynien,rurspustowych,

alpiniści,tel.kom.694‑660‑094.
Ścinanietrudnych,niebezpiecznych

drzew,alpiniści:www.partnerextreme.pl,
tel.kom.694‑660‑094.
Czyszczeniedywanów,tapicerek,

elewacji,tel.kom.784‑026‑757.
Zespół,tel.kom.693‑754‑349.


ZawiozędoślubuBMW7,tanio,tel.

kom.500‑547‑281.

Gustownadekoracjasalweselnychi

kościołów,tel.(46)837‑95‑67,tel.kom.
512‑250‑166.

Aż3000złpożyczki,szybko,na

jasnychzasadachibezzbędnych
formalności.Provident:600‑400‑295;7
dniwtygodniu7:00‑21:00.

Podciśnieniowepraniedywanów,

tapicerkimeblowej,samochodowej
uklienta,tel.(46)837‑73‑07,tel.kom.
694‑876‑103.

Przyjmęlubwykonamprosteszycie,

tel.(46)837‑94‑94.

Naprawatelewizorów,tel.kom.

728‑227‑030.

Przeprowadzki,transport,tel.kom.

664‑013‑145.

Zawiozędoślubu,OpelInsignia,

czarnymetalik,tel.kom.664‑133‑543.

ZespółKris,wesela,tel.kom.

606‑632‑267.

Kredytyhipoteczne,gotówkowe

do200.000złbezzabezpieczeń,tel.
kom.696‑398‑832.

Zespółmuzyczny,wesela,bale,

studniówki,tel.kom.694‑533‑281.
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Wywózszambanatereniegminy

Dmosin,beczka8.000l,tanio,tel.kom.
665‑734‑042.

Śluby,inneimprezyokolicznościowe:

Chrysler300‑C,nowymodel,tel.kom.
607‑328‑028.
Usługitransportowe‑przeprowadzki,

samochódzeskrzyniazaładunkowąi
windą,do3,5t,tel.kom.883‑721‑135.
NaprawasprzętuAGD,tel.kom.

510‑158‑880.
NaprawasprzętuAGD,tel.kom.

691‑961‑244.

matrymonialne
Panpoznamiłą,wiernąPaniąnastałe,

wiekbezznaczeniado53lat,opisSMS,
tel.kom.696‑845‑058.
Poznamdziewczynędolat30‑stu,stały

związek,tel.kom.784‑858‑324.
Poznamszczupłą,atrakcyjnąPaniądo

lat35,tel.kom.694‑845‑732.
Wolny38latzewsipoznapaniądo35

lat,sms,tel.kom.692‑157‑540.

nauka
Angielski,mgrfilologiiangielskiej,

nauczyciel,lekcje,tel.kom.501‑475‑100,
po17.00.
Matematyka,tel.(46)837‑85‑96.

„Językowo”‑angielski,kursy,

korepetycje;biuro@jezykowo.edu.pl,tel.
kom.535‑426‑113.
Chemia,tel.kom.601‑613‑963.

Językangielski,nauczyciel,

egzaminatormaturalny,tel.kom.
662‑611‑189.
Niemiecki:nauczycielLO

przygotowaniedomatury,tel.kom.
603‑134‑825.
Niemiecki‑profesjonalnie.Nauczycieli

tłumacz,tel.kom.605‑212‑022.
Angielski‑egzamingimnazjalny,

matura,korepetycje,nauczyciel,tel.kom.
502‑268‑619.
Korepetycje:językniemieckiz

dojazdem,tel.kom.693‑705‑617.
Językangielski,tel.kom.603‑704‑267.

Angielski,korepetycje,tel.kom.

698‑795‑113.
Nauczycielmatematykiudzieli

korepetycji,tel.kom.507‑203‑909.
Angielskikorepetycje,tel.kom.

793‑567‑040.
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.
Angielskiprofesjonalnie:dzieci,

młodzież,tel.(46)837‑53‑15.
Polski‑przygotowaniedomatury,

korepetycje,prezentacjematuralne.
Fachowo,603‑246‑033.
Korepetycjezmatematyki,wieloletnie

doświadczenie,dojazddoucznia.
Szkołapodstawowa,gimnazjum,liceum,
przygotowaniadomatury,tel.kom.
608‑889‑290.
Językniemiecki‑korepetycje,tanio,tel.

kom.668‑963‑922.

Tartakobwoźny,spalinowy,tel.

kom.510‑988‑154.

Francuski,hiszpański,nauczyciel.

Głowno,tel.kom.509‑852‑532.

DJ‑zespółnatwojąimprezę

okolicznościową,tanio:www.dj‑johny.
pl,tel.kom.880‑098‑537.

Kanadyjczykpolskiegopochodzenia,

naukajęzykaangielskiegoi
francuskiego,wszystkiepoziomy.
Tłumaczenia,tel.kom.784‑898‑250.

Zespółmuzyczny,imprezy

okolicznościowe,18‑tki,tel.kom.
667‑468‑883.
Praniedywanów,wykładzin,tapicerki

meblowejisamochodowej,tel.kom.
698‑305‑917.
Ścinaniedrzew,tel.kom.792‑027‑388.


Korepetycjezjęz.angielskiego,tel.

kom.784‑898‑250.
Korepetycjezjęz.francuskiego,tel.

kom.784‑898‑250.
Językfrancuski,Kanadyjczykz

Montrealu,tel.kom.784‑898‑250.
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SKŁAD DREWNA
BUDOWLANEGO

NAGROBKI GRANITOWE

PEŁNY ASORTYMENT

solidne wykonanie
TEL. 883-04-69-93
DUŻY WYBÓR

WSZYSTKO DO DACHÓW
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NA RYNKU
GOLEŃSKO PRZY CPN
tel. 885-122-144
180668
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Matematyka, fizyka, tel. kom.
886‑315‑034.

www.lowiczanin.info
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Skupżyta,wymiananaotręby,tel.

kom.501‑713‑862.

Korepetycje matematyka, tel. kom.
723‑606‑706.

Kupię zboże paszowe i ziemniaki, tel.
kom. 667‑257‑268.

Matematyka: tanio, tel. kom.
601‑303‑279.

Kupię zboże paszowe, tel. (46) 838‑98‑
06, tel. kom. 605‑370‑062.

Lekcje tenisa ziemnego, grupowo i
indywidualnie, tel. kom. 501‑240‑510.

Kupię pszenżyto i jęczmień, płatne
gotówką, odbiór, tel. kom. 695‑761‑388.

Gimnastyka korekcyjna‑ grupowo i
indywidualnie, tel. kom. 501‑240‑510.

Kupię żyto, tel. kom. 883‑054‑611.

Korepetycje z języka polskiego, tel.
kom. 696‑353‑947.
Terapia pedagogiczna, profesjonalnie,
tel. kom. 502‑024‑240.

Pszenżyto do siewu, niskie, zboże
paszowe, gmina Dmosin, tel. kom.
604‑871‑975.
Pszenżyto z odnowy, tel. kom.
605‑684‑574.
Sprzedam owies, 8 ton, tel. kom.
669‑439‑121.
Sadzonki truskawek, różne odmiany,
tel. kom. 514‑407‑949.
Sadzonki truskawek, tel. kom.
500‑296‑173.

hodowlane
Skup bydła rzeźnego, hodowlanego,
pourazowego; maciory, knury, cielęta, tel.
kom. 502‑460‑724.

Sprzedam ziemniaki Irga, Lord, Denar,
tel. kom. 508‑132‑773.
Sprzedam owies, tel. kom.
608‑659‑507.

Wysłodki: 1,5 t suchych, 60 t mokrych,
tel. kom. 512‑179‑465.
Pszenżyto Pawo, przeddeszczowe, tel.
kom. 693‑552‑235.
Mieszankę, tel. kom. 504‑832‑533.
Ziemniaki jadalne, tel. kom.
728‑268‑325.
Pszenżytoozime,

tel.(46)838‑46‑40.
Sprzedam mieszankę zbożową oraz
siano prasowane, kostka, tel. kom.
668‑419‑928.
Sprzedam pszenżyto, jęczmień, tel.
kom. 722‑152‑794.

Chemia, gimnazjum, tel. kom.
693‑232‑108.

Skupbydła.Atrakcyjneceny,

szybkieformypłatności,tel.kom.
691‑865‑051.

Absolwentka germanistyki udzieli
korepetycji, tanio, skutecznie, tel. kom.
784‑548‑708.

Skupmacior,knurów.Wysokie

ceny,tel.kom.603‑711‑760.

Ziemniaki jadalne i paszowe,
tel. (24) 277‑97‑48.

Angielski, tel. kom. 661‑721‑414.

Kupię bydło pourazowe, tel. kom.
668‑478‑617.

Ziemniaki jadalne Lord, Denar, Irga,
około 20 ton, tel. kom. 886‑261‑567.

Skup bydła rzeźnego. Dojazd do
klienta. Konkurencyjne ceny!, tel. kom.
604‑267‑833.

Jęczmień siewny ozimy, pszenica, tel.
kom. 692‑993‑249.

Zbożaozime,hodowlaStrzelce,

cenyzakładowe,sprzedaż,Bielawy,
Rynek14,tel.kom.607‑189‑155.

Sprzedam owies, około 3 ton,
Reczyce, tel. kom. 501‑206‑533.

Ziemniakijadalnenapaszowe,tel.

kom.603‑408‑122.

Pszenica, tel. kom. 512‑522‑648.

Mieszanka zbożowa, tel. kom.
502‑321‑390.

Angielski, nauczyciel, tanio, solidnie,
tel. kom. 602‑354‑474, po 15:30.
Język angielski, korepetycje, mgr UŁ,
wszystkie poziomy, profesjonalnie, tel.
kom. 609‑912‑727.
Angielski: korepetycje, tel. kom.
796‑126‑215.
Matematyka: gimnazjum, średnie,
wyższe, przygotowanie do matury,
egzaminy poprawkowe, tel. kom.
660‑781‑884.

Ziemniakijadalnenapaszę,tel.

kom.603‑408‑122.

Maciory, nawiąże współpracę z
dostawcami, tel. kom. 505‑138‑675.
Kupię cielęta: krzyżówki ras mięsnych,
gotówka, tel. kom. 606‑901‑931.
Skupuję bydło rzeźne: buchaj 7,80 zł
+Vat, jałówka 6 zł +Vat, krowa 5,80 zł
+Vat i pourazowe, tel. kom. 667‑257‑268,
603‑610‑717.

Gorczyca, tel. kom. 512‑522‑648.
Kukurydza na zielonkę, tel. kom.
512‑522‑648.
Sprzedam zboże paszowe, tel. kom.
606‑397‑242.

Angielskizdojazdem,mgr

UŁ,wszystkiepoziomy,tel.kom.
693‑824‑741.

maszyny

Angielski, licencjat filologii angielskiej
UW. Lekcje, korepetycje, dzieci, dorośli,
tel. kom. 512‑197‑186.

Kupię kombajn „Anna”, „Bolko”,
„Karlik” i kopaczkę, tel. kom.
501‑385‑800.

Język rosyjski‑ korepetycje, tel. kom.
604‑612‑891.

Suszarnia do zboża, warzyw, tel. kom.
794‑113‑931.

Ziemniaki „Wineta”, żółte, duże i ładne,
tel. kom. 609‑135‑425.

Angielski, szkoła podstawowa i
gimnazjum, tel. kom. 604‑461‑803.

Silos na paszę, cement, tel. kom.
794‑113‑931.

Mieszanka zbożowa, tel. kom.
668‑131‑109.

Niemiecki, tel. kom. 661‑610‑950.

Glebogryzarki, talerzówki, inne
maszyny, tel. kom. 794‑113‑931.

MłynDmosin,skuppszenicy,żyta.

Sprzedażotrąb,mąki.Przemiałzbóż
naśrutę,tel.kom.601‑919‑451.

Chemia‑korepetycje, studentka, tel.
kom. 665‑371‑067.
Chemia ‑ matura, tel. kom.
606‑949‑152.

rolnicze–kupno
płodyrolne
Kupię słomę, tel. kom. 660‑715‑473.
Kupię większą ilość zbóż paszowych,
tel. kom. 504‑561‑585.
Kupię żyto. Sprzedam, zamienię
otręby, tel. kom. 697‑536‑596.
Skupzbożazmożliwościązamiany

nanawózlubwęgiel.P.H.U.„Agro‑
Baza”G.S.Dmosin,tel.(46)874‑74‑
91,tel.kom.691‑149‑896.
Kupię każdą ilość słomy i siana, tel.
kom. 693‑729‑472.
Zatrudnięmechanika

samochodowego,spawacza
(pożądaniemeryci),kierowcękat.
C+E,okoliceGłowna,Strykowa,tel.
kom.605‑097‑071.
Kupiężyto,tel.kom.605‑097‑071.


Sprzedam ziemniaki odmiana Irga,
Denar, Lord, tel. kom. 602‑314‑866.
Sprzedam pszenicę do siewu odmiana
Markiza, tel. kom. 602‑314‑866.

Kupię C‑328, C‑330, C‑360, C‑4011,
T‑25 Władimirec bez dokumentów,
do remontu, stan obojętny, tel. kom.
502‑939‑200.
Kupię ciągnik T‑25 Władimirec, tel.
kom. 660‑921‑618.
Ciągniki i maszyny rolnicze, tel. kom.
607‑809‑288.

rolnicze‑
sprzedaż

Sadzonka czarnej porzeczki Tiben,
Benloil II gatunek, tel. kom. 600‑951‑256.
Jęczmień, pszenżyto,
tel. (46) 874‑72‑14.
Sprzedam siano, duże bele, tel. kom.
727‑351‑325.
Sprzedam cebulę w woreczkach 10 kg
i 25 kg, tel. kom. 609‑135‑425.

płodyrolne
Sprzedampszenżyto,ładne,

tel.(46)838‑46‑17.
Zbożaozime‑kwalifikowane

oferuje:FirmaNasienna„Granum”
Sp.j,Łowicz,ul.Katarzynów46,
tel.(46)837‑23‑05.
Sadzonkiaronii,tel.kom.

609‑569‑314.

Sprzedam żyto, dobra cena,
tel. (46) 838‑28‑78.
Jęczmień zimowy do siewu, pszenżyto
do siewu, tel. kom. 691‑270‑829.

Pietruszka luzem, tel. kom.
725‑291‑393.
Ziemniaki paszowe, tel. kom.
514‑675‑863.
Mieszanka i owies, tel. kom.
791‑819‑995.
Ziemniaki Irga, tel. kom. 609‑334‑381.
Większa ilość zboża, tel. kom.
691‑166‑951.

Suchewysłodkigranulowane.

NoweZduny84,tel.46/839‑10‑15;
ChąśnoII43,tel.46/839‑28‑72.
Sprzedam burak pastewny, ćwikłowy,
ziemniaki (lord, irga), Przemysłów 61,
tel. (46) 838‑12‑23, tel. kom. (46‑12 ‑23.

hodowlane
Koń ze źrebakiem, jałówka cielna,
tel. kom. 886‑279‑150.
Koza, koziołek, skóry wyprawione,
obornik, tel. kom. 696‑836‑896.
Sprzedam jałówkę po wycieleniu,
Wygoda 31.
Byczki do dalszego chowu, tel.
kom. 604‑432‑909.
Sprzedam krowę na wycieleniu, tel.
kom. 888‑153‑945.
Sprzedam jałówkę na wycieleniu,
schładzarka do mleka 100 l, po 1
sezonie, tel. kom. 608‑504‑314.
Loszki prośne, tel. kom.
782‑873‑696.
Sprzedam jałówkę na ocieleniu,
zbiornik na mleko 320 l, tel. (46) 838‑
39‑05, po 20.00.

maszyny
Rozrzutnik jednoosiowy, basen do
mleka 1000 l, tel. kom. 604‑313‑647.
Prasyrolujące,tel.kom.

607‑168‑196.
Maszt widlaka, 2,5 t udźwigu, tel.
kom. 665‑734‑042.
Pług 2‑ i 3‑skibowy „grudziądzki”,
tel. kom. 500‑378‑265.
Beczka asenizacyjna Meprozet
2000 l, opryskiwacz 400 l, pług
3‑skibowy Grudziądz, rozsiewacz
lejek, tel. kom. 608‑418‑550.
Pług Unia Grudziądz 4+1,
zabezpieczenia sprężynowe, 2006r.,
tel. kom. 661‑115‑580.
Rozrzutnik do remontu, tel. kom.
696‑698‑085; 787‑889‑060.
Ładowacz na tył ciągnika, tel. kom.
794‑301‑799.
Sprzedam cyklop,
tel. kom. 507‑275‑624.
Brony ciągnikowe 5, wóz konny
i snopowiązałkę, tel. kom. 784‑
155‑132 po 19.00.

Jałówka cielna, tel. kom.
605‑052‑065.

Przyczepa samozbierająca do
sianokiszonek Deutz‑Fahr F‑550,
tandem, 33 noże docinające, tel. kom.
605‑099‑949.

Jałówka po wycieleniu, tel. kom.
664‑873‑524.

Rozsiewacz lejowy jak nowy,
przyczepa, tel. kom. 603‑609‑674.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
tel. kom. 791‑331‑447.

Brona talerzowa, pług 2‑skibowy,
beczka 600 l ocynkowana, silnik
3 kW, tel. kom. 880‑601‑779.

Jałówka z obory spod oceny,
wycielenie październik, tel. kom.
661‑951‑254.

Sprzedam pług 3+1 Unia,
tel. kom. 607‑267‑282.

Prosięta sprzedam, tel. kom.
695‑727‑596.

Siewnik zbożowy, siewka do
nawozu, tel. kom. 606‑294‑284.

Sprzedam żyto, tel. (46) 838‑55‑28.

Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
668‑220‑180.

Ziemniaki jadalne Irga, cebula, tel.
kom. 697‑606‑992.

Sprzedam knura rozpłodowego, tel.
kom. 660‑947‑538.

NoweBelarusywpromocyjnej

cenie.Bielawy,tel.kom.
506‑140‑584.

Sprzedam burak pastewny,
tel. (46) 838‑71‑39.

Jałówka, wycielenie 15
października, okolice Kiernozi, tel.
kom. 792‑902‑783.

Pszenżyto, tel. kom. 607‑317‑128.

Sprzedam żyto siewne, bdb jakość, tel.
kom. 727‑341‑865.
Pszenżyto Pawo, tylko do siewu,
tel. (24) 236‑52‑58.
Ziemniaki jadalne Lord, Irga, burak
pastewny, tel. kom. 782‑718‑741.

Sprzedam jałówkę wyskocielną, tel.
kom. 665‑489‑419.
Sprzedam krowę, Fiutkowski
Zbigniew, Nieborów 131, tel. kom.
723‑880‑916.

Tury nowe na linkę do C‑330,
C‑360, promocja cenowa,
tel. kom. 608‑128‑670.
C‑330, 1992 rok, tel. kom.
661‑636‑823.
MTZ Pronar, Belarus‑920,
tel. kom. 501‑504‑723.
Same Silver, John Deere‑6220
z Turem, tel. kom. 883‑760‑108.

Sprzedam jałówkę wysokocielną,
Parma 97, tel. kom. 609‑207‑223.

Zetor‑6340, Żubron‑2048, tel. kom.
501‑504‑723.

Pszenżyto, 10 t, tel. kom. 792‑249‑946.

Sprzedam jałówkę cielną, termin 5
listopad, tel. kom. 503‑639‑101.

Prasa Sipma Z‑279/1, Warfama,
owijarka bel, tel. kom. 883‑760‑108.

Sprzedam pszenżyto Borwo i pszenicę
Bamberkę, tel. kom. 530‑964‑326.

Sprzedam ziemniak sadzeniak Irga, tel.
kom. 887‑428‑682.

Źrebak półtoraroczny, gniady, tel.
kom. 502‑906‑384.

Tur do C‑330, C‑360, MF‑255,
tel. kom. 501‑630‑255.

Jęczmień, owies, tel. kom.
605‑052‑065.

Sprzedam żyto do siewu, tel. kom.
696‑930‑205.

Sprzedam 3 jałówki wysokocielne,
tel. kom. 513‑985‑946.

Ziemniaki paszowe, tel. kom.
513‑632‑748.

Sprzedam 30 t pszenżyta, tel. kom.
669‑960‑974.

Sprzedam krowę na ocieleniu, tel.
kom. 885‑303‑544.

Tur do MTZ, Ursus‑5314, 4514,
Zetor‑8540, 7540, 7211,
tel. kom. 883‑760‑108.

Sprzedam żyto, tel. kom. 794‑052‑840.

Wytłoki buraczane, gorzelniane,
browarne oraz inne, tel. kom.
669‑886‑188.

Sprzedam prosiaki, tel. kom.
510‑259‑018.

Siano w kostkach, tel. kom.
880‑280‑810.

Pszenica ozima Bagatka, tel. kom.
693‑960‑636.

Pszenica paszowa 8 t,
tel. (46) 838‑81‑06.

Owies, siano, tel. kom. 509‑339‑124.

Sprzedam żyto, pszenżyto i mieszankę
zbożową, tel. kom. 602‑689‑205.
Sprzedam ziemniaki jadalne, tel. kom.
501‑031‑455.
Sprzedam flencę włoskiej truskawki
Miss, sadzonka 30 gr., tel. (24) 277‑45‑
84, tel. kom. 723‑954‑901.

Kupię pszenżyto, każdą ilość, tel. kom.
695‑102‑426, 603‑573‑567.

Sprzedam sadzonki truskawek, tel.
kom. 501‑649‑392.

Młótobrowarnianekupię,stały

odbiór,tel.kom.696‑736‑701.

Sprzedam mieszankę zbożową, tel.
kom. 661‑951‑252.

Jęczmień ozimy Lomerit, pszenica
ozima Muszelka z odnowy, tel. kom.
693‑830‑160.

Kupię jęczmień, pszenicę,
pszenżyto, tel. (46) 838‑47‑78, tel. kom.
601‑662‑905.

Sprzedam kapustę kamienną głowę,
szatkowaną lub w główkach, tel. kom.
661‑951‑252.

Sprzedam pszenżyto odmiana Borwo,
pszenicę odmiana Bamberka, tel. kom.
503‑047‑710.

Sprzedam pszenicę, tel. kom.
887‑545‑192.

Skup żyta, Młyn Sobocka Wieś, tel.
kom. 603‑099‑812.
Sprzedam2tonypszenżyta

Grenado,700zł/t,tel.kom.
504‑399‑125.

Sprzedam jałówki, tel. kom.
603‑653‑004.
Jałówki pod wycielenie, tel. kom.
602‑394‑036.

Sprzedamsadzonkiczarnej

porzeczki,tel.kom.609‑852‑045.

Sprzedam krowę na wycieleniu
i jałówkę na samym wycieleniu,
tel. (46) 839‑68‑47, tel. kom.
724‑139‑312.

Sprzedam zboże, tel. kom.
669‑172‑320.

Jałówkacielna,tel.kom.

693‑350‑873.

Sadzonki czarnej porzeczki, tel. kom.
501‑648‑831.

Jałówka na wycieleniu, termin 5
października, tel. kom. 694‑903‑163.

Renault Ceres‑85, beczka
asenizacyjna 3000 l, 4000l, 6000 l,
Orkan II, przyczepa 6 t, przyczepa
sztywna 7 m, talerzówka, tel. kom.
883‑760‑108.
Sprzedam ciągnik Ursus‑4512,
1993 rok, tel. kom. 691‑989‑118.
AgregatGruber,trząsałka

kopytko,przyczepa3,5t,tel.kom.
693‑552‑221.
Siewnik zbożowy 3 m, zachodni,
rozrzutnik obornika, pług 4‑skibowy,
obrotowy, beczka asenizacyjna
6.000 l, śrutownik bijakowy, tel. kom.
509‑293‑050.
Agregaty uprawowe zachodnie
bierne, czynne i głębosz, tel. kom.
601‑272‑521.
Pług Kverneland zagonowy
i obrotowy, tanio, tel. kom.
601‑272‑521.
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SPRZEDAŻ RATALNA

Kompletne szerokie koła 22,5HL,
tel. kom. 601‑272‑521.

mieszalnik tynków

 farby elewacyjne  docieplenia
 styropian  kleje i grunty  siatka i profile
 Dostępne od ręki

Siewnik zbożowy 3 m Amazone D8,
tel. kom. 601‑272‑521.
Przyczepa zachodnia 12 t,
dwustronny wywrot, tel. kom.
601‑272‑521.
Sprzedam pług 3‑skibowy, tel. kom.
603‑153‑538.
C‑330, rozrzutnik, tel. kom.
514‑539‑036.
Sprzedam beczkę do gnojowicy
Fortschritt HTS, 10000 l, tel. kom.
509‑435‑260.

 Najniższe ceny
 Wysoka jakość
 Fachowe doradztwo

ocja!!
uper prom

S

Łowicz, Klickiego 18, tel. (46)
46) 837-63-74,830-34-14
Godziny otwarcia: pn.-pt. 8-18, sb. 8-14
181478

Pasy do Z‑281 Fortschritt, tel. kom.
695‑197‑672.
Sprzedam kultywator „13‑stkę”, tel.
kom. 608‑691‑072.
Sprzedam ciągnik C‑360, silnik po
kapitalnym, tel. kom. 692‑650‑279.
Kombajn ziemniaczany Bolko
Z643, tel. kom. 695‑066‑195.
Pług Overum 5‑skibowy, tel. kom.
512‑522‑648.
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Agregatuprawowo-siewny,3m,tel.

kom.512-522-648.

PrzyczepasamozbierającaDeutz

Fahre6ton,tel.kom.661-951-254.

ŁadowarkateleskopowaManitu-730,

2000rok,tel.kom.692-601-689.

Silosyzbożowe35ton,tel.kom.

512-522-648.

Siewniknawozowy,olejowy;silnik

elektryczny11kW,tel.kom.724-331-385.

Zetor-8540,4x4,1997rok,tel.kom.

608-420-169.

Pług2-skibowy,traktorowy,

sadzarkaczeska,radła,tel.kom.724183-122wieczorem.

UrsusC-328/C-330wpełnisprawny,

bardzomałoużytkowany,tel.kom.
698-998-758.

Zetor-5320,1996rok,tel.kom.

608-420-169.

CiągnikC-385,standobry,tel.kom.

693-064-390.

Pług2-,3-,4-skibowy,tel.kom.

723-938-111.

Przyczepa4,5t3-stronnywywrot,

1995rokznadstawkami,tel.kom.
692-601-689.

Rozrzutnikobornika1-osiowy,3,5t,

stanbdb.,tel.kom.664-860-455.

Pług2-skibowy,siewnikkonny,tel.

kom.698-532-667.

KabinadoC-330,stanbdb,tel.kom.

500-204-628.

Zetor5211,1984rok,standobry,tel.

kom.513-813-308.

PrzyczepaD-47,4,5t,3-stronnywywrot,

tel.kom.608-128-670.

Beczka2000l,aluminiowa,nakołach,

tel.kom.500-204-628.

Śrutownik-Bąk5kW,tel.666-310-322.


Przyczepy4t,wywrotkiD-732Autosan

1988rok,MeprozetT-0511991rok,tel.
kom.608-128-670.

Wycinakdokiszonek,stanidealny,

tel.(46)838-76-14.

Prasazwijającą569/1,2006rok,

pełnewyposażenie,Iwłaściciel,
stanbdb,małoużywana,tel.kom.
501-104-739.

BeczkiasenizacyjneMeprozet:4.000l,

2.300l,stanbdb,tel.kom.608-128-670.

Sprzedampług4-skibowy,tel.kom.

609-442-123.

Pług2-skibowy,opryskiwacz,tanio,tel.

kom.608-128-670.

TurydoC-330,360,T-25,3512,

2812,hydrauliczne2-i3-sekcyjnelub
mechaniczne.,tel.kom.608-128-670.

Sprzedamprzyczepkęsamozbierającą

T0-72,kosiarkerotacyjnądoremontu,
masztwidlaka,tel.kom.602-478-540.

Sprzedambeczkowózasenizacyjny

4500l,tel.kom.661-584-272.

Ursus3P,tel.(42)719-63-18.


SprzedamsiewnikPoznaniak,tel.kom.

603-592-345.
CiągnikC-330zkabiną,tel.kom.605
313-124po15.00.
Siewnik,tel.kom.692-556-557.

SiewnikPoznaniak,kultywator,

kopaczka,tel.kom.514-539-036.
Kombajnburaczany,tel.kom.

242-779-279.

ŁadowarkaWeideman916,łamanaw

połowie,1996rok,tel.kom.692-601-689.
WózekwidłowybułgarDV1792,3,5t,

tel.kom.608-420-169.
PrzyczepaobjętościowaFortschritt
Annaburger,14t,dokukurydzy,
sprowadzonazNiemiec,tel.kom.
692-601-689.
ŁadowarkaCase121D,łamanaw

połowie,0,9m3,2003rok,tel.kom.
608-420-169.

Sprzedamsiewnikzbożowy,tel.kom.

514-363-904.

Przyczepawywrotka14t,3-osiowa,tel.

kom.692-601-689.

SieczkarniaForschritt,tel.699-920-781.


PrasabelującaZ-279/1Sipma,2005

rok,tel.kom.692-601-689.

Śrutownikbijakowyzsilnikiem11kW,

tel.kom.793-009-852.
Kosiarkarotacyjna,czeska,tanio,tel.

kom.502-140-449.

ŁadowaczTrol350,1999rok,

zielonylubcykloppolski1989rokz
kabiną,tel.kom.692-601-689.

Sprzedamkosiarkęsadowniczą,

tel.(46)832-14-57,tel.kom.513-666-808.

Fendt510,1998rokprzedniTuzi

Wom,tel.kom.608-420-169.

CiągnikSameJaguar1004x4,100

KM,tanio,tel.kom.665-734-042.

RozrzutnikFortschrittHTSTO-88,

sprowadzonyzNiemiec,tel.kom.
692-601-689.

KombajnBizonZ-056,1986rok,tel.

kom.889-406-509.
PrasaJohnDeere545,

tel.(42)719-60-14.

Bronatalerzowa5Kverneland,

3-metrowazwałkiem,ciągana,tel.
kom.608-420-169.

SiewnikPoznaniak,rozrzutnik,siewka

donawozu,tel.kom.887-380-863.

ŁadowaczczołowyTurdo

MF,4-cylindrowego,tel.kom.
608-420-169.

SiewnikPoznaniak2,7,pług3-skibowy,

kosiarkarotacyjna,talerzówka,ciągnik
C-330,tel.kom.601-514-896.

ŁadowaczTurdociągnika

Fendt-308,309,tel.kom.
608-420-169.

Nadstawkidorozrzutnika,do

kukurydzy,rozrzutnikobornikaFortschritt
poodbudowie,orazwszystkieczęści
wsprzedaży,rozrzutnik6t,tel.kom.
693-830-160.

TurdoMF-255lub3512,tel.kom.

692-601-689.

PługobrotowyFrost4-skibowy,

zabezpieczeniaśrubowe,tel.kom.
500-041-377.
CiągnikC-330,1985rok,rozrzutnik

obornika1-osiowy,pług3-skibowy
grudziądzki,przyczepazbierającado
siana,tel.kom.604-171-279.
Likwidacjagospodarstwa,wyprzedaż

maszyn,tel.kom.883-349-109.

UrsusC-360-3P,1988rok,w

oryginale,Iwłaściciel,tel.kom.
664-172-275.
Fendt-8241998rok,240KM,

sprowadzonyzNiemiec,tel.kom.
692-601-689.
PrasyrolująceZmienno-komorowe

ClaasVariant-280,2005rok,Vicon
RV-1601,2001rok,JohnDeere-545,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
692-601-689.

Kosiarkarotacyjna,tel.(42)719-59-36.


PrasyrolującewalcoweClaas

Roland-250RC,WelgerRP-220,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
692-601-689.

Kosiarkadużarotacyjna,opryskiwacz,

ciągnik60starymodel,tel.kom.782661-523;725-170-673.

DeutzFahrAgrotron1354x4,1998

rok,pełnewyposażenie,stanbdb,tel.
kom.692-601-689.

RozrzutnikOrkandoremontu,tel.

kom.510-069-724.

Sprzedamrozrzutnikobornika

jednoosiowy,polski,tel.kom.798-831101,501-032-058.
SprzedamciągnikC-330,rok1981,

standobry,tel.kom.667-278-282.
Rozrzutnik1-osiowy,przyczepa
platforma,obsypnik„3”,
tel.(46)837-27-05.
CiągnikC-330,tel.kom.666-103-058.


Glebogryzarka,tel.kom.667-133-737.


C-330,tel.kom.692-387-028.

Belarus1982rok,standobry,14.000

złdonegocjacji,tel.kom.502-095-748.
Trząsąłkadosiana,tel.kom.

502-240-358.
Beczkiasenizacyjne3.000,4.200,

5.000,7.000l,tel.kom.502-240-358.
Pług3-skibowyobrotowy,tel.kom.

502-240-358.

C-330,1988rok,tel.kom.

504-573-160.

Wycinakdokiszonek,500-240-358.


C-28,zarejestrowany,tel.kom.

504-573-160.
Dwukółka,4m,tel.kom.504-573-160.

Basen425l,dojarka2-konwiowa,

siewkaKos,tel.(46)838-28-18.
PrzyczepaD-47,wywrotka,tel.kom.

602-649-360.
SprzedamwózekwidłowyGPWz

silniekiemod30-stkiiskrzyniabiegów
manualnaiosprzęttylniodostrówka,tel.
kom.603-061-820.
Lawetadociągnika,tel.692-668-521.

Opryskiwaczpolowy,zaczepiany,szer.

10m,1.000l,tel.kom.693-752-498.
CzęściużywanedoC-328,C-330,

C-360,C-4011,T-25,T-25Władimirec
-skrzynie,silniki,tylnemosty,
podnośniki,felgi,zwolnice,tel.kom.
880-353-819.

SprzedamkoparkęNobas,tel.kom.

791-492-955.
SprzedamkombajnBizon,1980rok,

tel.kom.697-963-855.
Beczkowóz4000l,9.500zł,prasa

Z-224/1,11.000zł,pług2-skibowy,600
zł,kombajnzbożowyBizonZO-56,1985
rok,22.000zł,paleciakdoładowaczado
Tura1.200zł.,tel.kom.604-213-682.
SiewnikPoznaniak,szer.2,70,stan

bdb,tel.kom.509-853-384.
Burtydorozrzutnikadokiszonek,tel.

kom.501-515-543.
Sprzedamsiewnikdozboża

Poznaniak,standobry,tel.(46)838-4838,tel.kom.600-110-870.
PrasawalcowaClass,wersjaArobale

12,12SAzodrzutnikiembel,tel.kom.
501-538-808.
Sprzedambrono-agregatuprawowy,

szer.190cm,tel.kom.601-804-742.

T-25A,1986rok,tel.kom.

880-353-819.

Sprzedamkombajn„Anna”

grarażowany,tel.kom.665-488-994.

C-330,1983rok,zarejestrowany,

opony90%,stanbdb,tel.kom.
880-353-819.

Agregatprądotwórczy8kW,diesel,

4-cylindrowy,beczkowózocynkowany,
siewnikPoznaniak,tel.506-829-897.

Masztwidlaka,tel.kom.

692-668-521.
CiągnikC-330M,1991rok,tel.kom.

661-143-536.
JohnDeere,2030zturem

4-garowym,Kosdonawozu,tel.kom.
510-716-256.
C-3303P,1988rok,tel.888-895-150.

C-360,C-350naczęści,Turdo

C-360,kabinadoC-330,C-360,
rozrzutnik1-osiowy,2kółka,łańcuchy
dorozrzutnika,kultywator,kopaczka
doziemniaków,kosiarkaOsa,kosiarka
rotacyjna,tel.kom.691-280-032.

Ciągniki,maszynyrolnicze,tel.kom.

607-809-288.
Widlakakumulatorowy,Bułgarek

+masztdociągnika,tel.kom.
785-405-552.
Taśmociąg6mszer.80cm,

garażowany,stanbdb,tel.607-547-141.
Sprzedamkopaczkędewatorową,tel.

kom.791-306-131.
RozrzutnikobornikaTO-88wbardzo

dobrymstanie,przetrząsacz-zgrabiarkę
Mesko-Rol-likwidacjagospodarstwa,tel.
kom.600-068-542.

inne

ObsypnikkopcyWulkan,tel.kom.

727-616-195.

SadzonkitruskawekHanoye,tel.kom.

604-260-576.

Agregatprądotwórczyciągnikowy,

tel.kom.727-616-195.
Rozdrabniaczsadowniczywęgierski

3m,tel.kom.697-714-837.
Sprzedampług4-skibowy,tel.kom.

502-038-706.
Zetor-6441,2007rok,tel.kom.

506-360-053.

Zbiorniknamleko,około600l,tel.

kom.504-109-133.
Kwotamleczna,Łowicz,tel.kom.

504-109-133.
Sprzedamobornik,tel.504-109-133.

Skrzynkidojabłekjedynki,palety

100x120,tel.kom.691-707-937.

Zetor-5340,2002rokzTurem,tel.

kom.501-850-017.

KombajnAnna,1989rok,tel.kom.

603-945-944.

Sprzedamkopaczkęciągnikową,

stanbdb,woryginale,tel.kom.
663-261-420.

OponaBarum14.9/28,tel.kom.

506-108-393.

Skrzynkinaowoce,palety,wagi,

dwukółka,tel.kom.665-464-794.
Sprzedamobornik,tel.kom.

516-347-262.
Opryskiwacz600l,tel.kom.

501-620-689.
Obornikkońskisprzedamlub

zamienięnasłomę,StadninaKoni
Gozdów,tel.kom.695‑556‑511.
Sprzedam3kojceporodowedla

macior,gruberuprawowy,wilkdomięsa,
tel.kom.661-951-254.
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Sprzedamkozła,tel.(46)838-15-04.

Sprzedamjorkipieski,tel.kom.

603-108-587.
Rybydostawu:karp,karaś,lin,jaś,

amur,tołpyga,tel.kom.506-671-456.
Owczarekniemiecki1-rocznyz

rodowodem,tel.kom.604-636-674.
Bernardyny,szczenięta,tel.kom.

697-369-886.
Sprzedamkuca,tel.509‑867‑229.


Wagadożywca,tel.kom.888-704-194.


Oddam3-miesięcznegopieska,tel.

kom.502-332-534.

Dwieopony24-70-380,tel.kom.

510-716-256.

Cockerspanielszczenięta,złote,tel.

kom.511-081-300.

Sprzedamzbiorniknamleko330l,tel.

kom.503-638-538.

Sprzedamszczeniakisznaucer

miniaturka,jamnikiminiatury,shihtzu,beagle,tel.kom.604-156-020,
510-700-439.

Tanioobornikkrowi,gm.Nowa

Sucha,tel.kom.504‑653‑365.
Sprzedamkwotęmleczną9.800kg,

tel.kom.602-585-750.
Zbiorniknamleko430l,włoski,tel.

kom.888-878-820.

rolnicze‑usługi
Odwózkukurydzyodsieczkarni

dwomarozrzutnikamiFortschrittz
rotorami,tel.kom.693-830-160.
Chlewnie,obory,pomieszczenia

gospodarcze,maszyny-mycie
Karcherem,gorącawoda,tel.kom.501067-682,693-538-433.
Transportciągników,przyczep,maszyn

iurządzeńrolniczych,budowlanych,
usługikoparko-ładowarką,tel.kom.
609-135-502.
CięciekukurydzysieczkarniąClaas

Jaguar840zodwozemiubijaniem,tel.
kom.692-370-686.
Transportmaszynrolniczych,

budowlanych,materiałówsypkich,tanio,
tel.kom.665-734-042.
Naprawyprzyczep,rozrzutników,

maszynrolniczych,tel.kom.
506‑487‑919.
Wykonujękosiarkisadownicze,

tel.(46)832-14-57,tel.kom.513-666-808.
Koszeniekukurydzynaziarno

kombajnemClass-przystawka
5-rzędowa,tel.kom.664-857-055.
Naprawairemontyciągników,tel.kom.

665-630-414.
Zbiórkukurydzynaziarno

kombajnemClaasLexionz
przystawkąGerinhofa„RotaDisk”
Romax,tel.kom.604‑078‑564.
Cięciekukurydzysieczkarniamiz

odwozemmasylubbez,Amix,tel.kom.
604-463-486.

zwierzęta
sprzedaż
Oddamkotkiwdobreręce,tel.kom.

530-446-606.
Pieskibernardyny,tel.kom.

790-534-871.
Bernardyn,suczki,tel.kom.

504-010-956.
Rottweileryszczenięta,tel.kom.

607-998-507.
Oddampsywdobreręce,bynie

zaznałygłodu(zdrowe,szczepione),
tel.(46)830-99-86po17:00.

Sprzedamszczeniętalabradory,tel.

kom.501-131-081.
Owczarkizrodowodem,

tel.(46)838-47-78.
Sprzedamszczeniętaowczarka

niemieckiegooraz3letniąsukęz
rodowodem,tel.kom.694-308-076.
Trzymiesięcznąsuczkęowczarka

niemieckiegodługowłosego,
szczepiona,tel.kom.505-303-942.
Szczeniakipowilkach50zł,tel.kom.

723-938-111.
Yorki,tel.kom.511-337-768.

Bokseryszczenięta,tel.510-333-824.

Koza,tel.(46)863-60-14.

Sprzedamowczarkaniemieckiego,

2-letniego,długowłosego,tel.kom.600991-367,664-701-718.
Oddammałepieski,KarszniceDuże

38,tel.(46)838-11-83.
Sprzedamszczeniakisznaucery

miniaturki,tel.kom.793-355-776.
Młodekochiny,miniaturypo

lokowanych,bażantyzłote,tel.kom.
660-389-023.
Oddamkoty,GrudzeStare48,tel.

kom.723-746-466.
Szczeniakiowczarkaniemieckiego,tel.

kom.697-049-235.
Źrebicasrokata2,5letnia,ślicznie

umaszczona,tel.kom.693-848-103.
Szczeniętaowczarkipodhalańskie,tel.

kom.697-957-995.
Oddamwdobreręceszczeniaka

6-tygodniowego,tel.kom.664-608-588.
Kociętaperskiesprzedam,tel.kom.

602-640-627.
Shihtzu,tel.kom.507-125-161.

Sprzedamkurynioski,bażantyz

powodulikwidacjihodowli,tel.kom.
608-815-516.
Pawie,owczarekniemieckidługowłosy

15miesięcy,tel.kom.501-330-068.

inne
Salonfryzjerskidlapsów;hoteldla

zwierząt;ul.Starościńska5b,Łowicz,
tel.(46)837-52-48.
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.
Niedużygołębnikzrabką,tel.kom.

728-703-436.

REKLAMA

CIĄGNIKI ROLNICZE UŻYWANE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
OSPRZĘT
Firma AGROL, ul. Kościelna 26
95-001 Biała k. Zgierza

tel. 501 363 951
www.traktory.biz
154157

181491
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Informacje
 INFORMATORŁOWICKI
informacje

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

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

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

PUP:46-837-04-20;46-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej:46-830-91-06,
46-830-91-11

apteki

telefony

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

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
Pływalniamiejskaczynnajestwgodz.:
Poniedziałek - Piątekod12.00do
20.00.

Sobota -Niedziela od10.00do18.00

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, 29 września:
KINONIECZYNNE
Piątek, 30 września:
KINONIECZYNNE
Sobota, 1 października:
godz.17.00,20.30-O północy
w Paryżu-filmprod.Hiszpania,USA,
2011,komedia,reż.iscen.:WoodyAllen
Czas:94min.
IneziGiprzybywajądoświatowejstolicy
romansu,planującślub.Jednakwiernośćzakochanychzostaniewystawiona
naciężkąpróbę,gdynaichdrodze
pojawiąsięwyrafinowanyznawcasztuki
Pauloraztajemniczaizmysłowamuza
Adriana.Obsada:OwenWilson,Rachel
McAdams,MarionCotillard
godz.18.45-Zła kobieta-Filmprod.
USA,2011,komedia,reż.:JakeKasdan,
sen.:LeeEisenberg,GeneStupnitsky
Czas:92min.
ElizabethHalseyjestnauczycielką,której
niezależy.Jestwulgarna,bezwzględnai
zupełnienieodpowiednianatostanowisko.Pije,paliimarzytylkootym,żebyjak
najszybciejrzucićtęrobotę.Porzucona
przeznarzeczonego,rozpoczynaintrygę,
którejcelemjestuwiedzeniaprzystojnego
ibogategoScotta.Ojegowzględymusi
jednakwalczyćzenergicznąAmyjednocześnieodrzucającuporczywezaloty
nauczycielawychowaniafizycznego.
KnowaniaElizabethiichnieoczekiwane
konsekwencjezszokująjejuczniów,
współpracownikówinawetjąsamą.
Obsada:CameronDiaz,JustinTimberlake,LucyPunch
Niedziela, 2 października:
godz.17.00,20.30-O północy
w Paryżu
godz.18.45-Zła kobieta

Poniedziałek, 3 października:
godz.17.00,20.30-O północy
w Paryżu
godz.18.45-Zła kobieta
Wtorek, 4 października:
godz.17.00,20.30- O północy
w Paryżu
godz.18.45-Zła kobieta
Środa, 5 października:
godz.17.00,20.30-O północy
w Paryżu
godz.18.45-Zła kobieta

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
WystawafotograficznaautorstwaKatarzyny Klimkiewicz–fotografazespołu
PieśniJerozolimski.Nawystawie
zaprezentowanezostanązdjęciazprób
ikoncertówwywołanetradycyjnąmetodą
napapierzeoraznapłótnie.Wystawaodbędziesiępodczaspromocjipłytyzespołu
30wrześniaogodz.18.00,ŁOK,
ul.Podrzeczna20.
Wystawa etnograficznaczynnaod
4październikawŁowickimMuzeum.
Obejrzećmożnastrojeludowe,wycinanki,
rzeźby,ceramikę,tkaninyorazeksponaty
zdziedzinypapiero-plastyki,jak:bukiety
czypająki.Wstęp:biletnormalny7zł,
ulgoway4zł.

koncerty
Piątek, 30 września:
godz.18.00–koncertpromocyjnyzespołu
Pieśni Jerozolimskie połączonyzpremierąpłyty.ŁowickiOśrodekKultury,ul.
Podrzeczna20.
Niedziela, 2 października: 
godz.14.00–koncertzcykluimprez
narodowych„Pieśni Bułata Okudżawy
i nie tylko”.WystąpizespółS-ARTzWrocławiawskładzie:AleksjiSusłów–wokal,
akordeon,WiktorKuzniecow–skrzypce,
gitara,AgnieszkaKilian–fortepian,Piotr
Wróblewski–akordeon,perkusja.Koncert
odbędziesięwsalikoncertowejUrzędy
GminywSannikachprzyul.Wólczyńskiej
72.Cenabiletów10złi3złdlamłodzieży
szkolnej.

 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.
11.00-18.00
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. 29.09. ul.Sikorskiego45/47
tel.42-719-10-28
pt. 30.09. ul.Sikorskiego45/47
tel.42-719-10-28
sob. 01.10 ul.Zgierska27
tel.42-719-24-66
ndz. 02.10. ul.Swoboda17/19
tel.42-719-24-84
pn. 03.10.ul.Swoboda17/19
tel.42-719-24-84
wt. 04.10. ul.Swoboda17/19
tel.42-719-24-84

Czwartek 6 października:
godz.15.00-Koncert APERTUS QUARTET.Zespółwystąpipodczasinaguracji
RokuAademickiegoUniwersytetuIII
Wieku.SalabarokowaMuzeum,Łowicz,
ul.StaryRynek5/7.

inne

urodziły się:

Wkażdywtorekiczwartekwrześnia
2011r.odgodz.16.00.odbywaćsię
będąprzesłuchania do DZIECIĘCEGO ZESPOŁU LUDOWEGO „KODERKI”wŁowickimOśrodkuKultury
naul.Podrzecznej20.Szczegółowe
informacjepodnrtel.:(0-46)837-05-83
i660-809-372.
Czwartek, 29 września:
godz.18.00–spektaklSEN NOCY LETNIEJ-wgdramatuSzekspira,wstępwolny,
ŁOK,ul.Podrzeczna20.
Poniedziałek, 10 października:
godz.11.00–projektedukacyjnypt.X
Muzaskierowanydoosóbstarszych,
członkówKlubuSenioraiUniwersytetu
IIIWieku.Tematykawykładówdotyczyć
będziepoczątkówgatunkówfilmowych.
WykładypoprowadziGrzegorzPieńkowski.SalakinowaŁowickiegoOśrodka
Kultury,ul.Podrzeczna20.

Boiska i hale
sportowe
Chcącskorzystaćzobiektówsportowych
(wymieniamynajpopularniejsze)należy
siękontaktowaćz:
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(ogólnodostępny)

Dyżury aptek w Strykowie:
ndz. 2.10 –ul.Targowa16,tel.42-719-86-89.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 19181939”–przedstawiaarchiwalnezdjęcia
idokumentywydarzeńkulturalnychoraz
zabytkówgłowieńskichorazdziałaczy
społecznych.MuzeumRegionalne
wGłownie.Zwiedzaniepouzgodnieniu
telefonicznym600-226-245

inne
Sobota, 1 października:
godz.16.00–spotkaniez Łódzkim
Klubem Łączności LOK SP-7-KQL.
Będziemożnaobejrzećrożneradiostacje(specjalnieprzywiezionena
tęokazję),alerównieżsamodzielnie
próbowaćnawiązaćłączność
zamatoramiłącznościzcałego
świata.DomKulturywNiesułkowie,
wstępwolny.

SYNKOWIE:
 państwuKapuścińskimzŁowicza
 państwuWinieckimzŁodzi
 państwuWieczorkomzKrępy

ślubowali sobie:

 Joanna PodrażkazŁowiczaiMarcin
TargaszewskizeStrzelcewa
 Daria NowakowskaiPaweł BanaszkiewiczobojezGłowna
 Aneta BębenistazKiernoziiGrzegorz
KostrzewskizCzerniewa
 Agata KarpińskazRogóźnaiKrzysztof
JagodazSierakowicPrawych
 Iwona WieczorekiAndrzej KozakiewiczobojezDomaniewic
 Marzena SiekierazWiciaiHubert
GrzywaczzKompiny
 Kinga OdolczykiTomasz Kancik
obojezŁodzi
 Ewa ChlebnaiMichał Palosoboje
zŁowicza
 Beata KołudzkazŁowiczaiŁukasz
CiechomskizKiernozi

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄDPRACYWŁOWICZU
(stanna28.09.2011r.)

 szwaczka
 diagnosta
 pakowacz
 pracownikprodukcji
 montersiecitelekomunikacyjnych
 głównyksięgowy
 kierowcaC+E
 sprzedawca-magazynier
 operatorwózkawidłowego-pracownik
magazynowy
 instruktorterapiizajęciowejnawarsztatach
komputerowych
 prasowaczka
 technologodzieży
 elektromechanik
 szwaczka
 mechaniksamochodówciężarowych
 kierowcakatC
 montażystareklam
 technikfarmaceutyczny
 sprzedawca-kasjer
PUPnieudzielażadnychinformacjitelefonicznie.
Zainteresowaniproszenisąokontaktosobisty
zpośrednikamipracywpokojunr22b

(cenyzdnia27.09.2011r.)

NOTOWANIAZTARGOWISKA
WŁOWICZUzdnia23.09.2011r.
buraczekczerwony kg
cebula
kg

CÓRECZKI
 państwuKosiorkomzGągolina
 państwuJaguromzNieborowa

ROLNIK SPRZEDAJE

SKARB ROLNIKA
śr. 05.10. ul.Swoboda17/19
tel.42-719-24-84
czw. 06.10.ul.Łowicka38
tel.42-719-21-31
Aptekipełniądyżurywgodz.od19.00do
8.00dnianastępnego;sobotyiniedziele:
wgodz.8-8.00dnianastępnego.

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH

Żywiec wieprzowy:

0,80-1,50
1,00-2,00

 Kiernozia:4,80zł/kg+VAT
 Różyce:4,890zł/kg+VAT

czosnek

szt.

0,50

jabłka

kg

1,00-2,00

jajafermowe

15szt.

5,00-6,50

jajawiejskie

 Mastki:4,80zł/kg+VAT
 Wicie:4,80zł/kg+VAT
 SkowrodaPłd.:4,90zł/kg+VAT

15szt.

6,00-8,00

kapustabiała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,00-2,00

pieczarki

kg

5,00-6,00

pietruszka

kg

2,50-3,00

por

szt.

1,00-2,00

Żywiec wołowy:

kg

1,50-3,00

 Mastki:
krowy5,20zł/kg+VAT;
byki7,50zł/kg+VAT;
jałówki5,30zł/+VAT;

seler
natkapietruszki
ziemniaki
miód

pęczek 0,50-1,00
kg

0,70

0,9litra25,00-39,00

kalafior

szt.

1,00-2,00

brokuł

szt.

1,50-2,50

paprykaczerwona

kg

4,00-4,50

paprykażółta

kg

3,00-4,50

kapustapekińska

kg

1,50-3,50

kapustawłoska

szt.

2,50-3,00

pomidory

kg

1,00-2,00

sałata

szt.

2,00-2,50

ogórek

kg

1,50-2,50

brzoskwinia

kg

2.50-3,00

maliny

szt.

5,00-6,00

fasolka

kg

2,00-3,00

śliwki

kg

2,50-4,00

 Domaniewice:4,90zł/kg+VAT
 Chąśno:5,20zł/kg+VAT(KLASAE);
4,80zł/kg+VAT(KLASAI);
 Karnków:4,80zł/kg+VAT

 SkowrodaPłd.:
krowy5,80zł/kg+VAT;
byki7,80zł/kg+VAT;
jałówki6,00zł/kg+VAT;
 Różyce:
krowy5,50zł/kg+VAT;
byki8,00zł/kg+VAT;
jałówki6,00złkg+VAT;
 Chąśno:
krowy:5,60zł/kg+VAT
 Domaniewice:
krowy5,50zł/kg+VAT;
byki8,00zł/kg+VAT;
jałówki6,00zł/kg+VAT;
 Kiernozia:
krowy5,80złkg+VAT;
byki7,50zł/kg+VAT;
jałówki6,00zł/kg+VAT;

www.lowiczanin.info
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Aktualności
Żyją w pyle, oddychają pyłem

ZSPWPOPOWIEGŁOWIEŃSKIM/JOANNAGORZKIEWICZ

dokończenie ze str. 9

Święto Pieczonego Ziemniaka wPopowie.

Popów Głowieński|Jesiennesmaki

Święto Pieczonego Ziemniaka
W środę 21 września uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola
w Zespole Szkół w Popowie
Głowieńskim świętowały Dzień
Pieczonego Ziemniaka.
Dzięki uprzejmości Marzeny i Grzegorza Trzmielaków na
ich polu zorganizowano kopanie, zbieranie i pieczenie ziemniaków. Wyposażone w wiaderka dzieci z zapałem zabrały się
do zbierania ziemniaków wykopanych ręcznie przez doro-

słych za pomocą motyk. Podziwiano wielkość i niecodzienne
kształty niektórych bulw. Pan
Grzegorz nadzorował rozpalenie ogniska, a gdy ogień przygasł w rozżarzony popiół wrzucono ziemniaki, aby mogły się
upiec. Kiedy były gotowe do
zjedzenia, wszyscy usiedli na
trawie obdzieleni tą najprostszą na świecie potrawą. Dla lepszego smaku można było ziemniaki posolić. Nikt nie narzekał,
że mu nie smakuje, a niektórzy

prosili nawet o dokładkę. Na
koniec dzieci obejrzały jeszcze
jak wykopuje się ziemniaki kopaczką, bo obecnie tak wykonuje się tę pracę na polach.
– Dziękując państwu Trzmielakom za gościnność otrzymaliśmy zaproszenie na przyszły rok,
gdyż impreza bardzo się wszystkim podobała. Dzieci otrzymały ziemniaki, które wykorzystają na zajęciach np. do robienia
stempli. – relacjonuje nauczycielka Joanna Gorzkiewicz.
Zmęczeni, pachnący dymem
z ogniska, ale bardzo zadowoleni, wszyscy wrócili do szkoły.
oprac. ewr

Głowno|PrzychodnianaKopernika

Będzie podjazd do rehabilitacji
Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej budowy podjazdu dla osób
niepełnosprawnych, który dostosować ma budynek NZOZ
Remedium przy ul. Kopernika
w Głownie do wymogów stawianych przez NFZ.
Niebawem NFZ rozpocznie kontraktowanie świadczeń
zdrowotnych na najbliższe trzy
lata. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych jest jednym
z wymogów, jakie głowieńska
spółka musi wypełnić, by móc
ubiegać się o kontrakt na świadczenia rehabilitacyjne. Podjazd
zlokalizowany będzie na tyłach
budynku przychodni.
Na wczorajszej sesji, 28 września pod obrady głowieńskiej

Rady Miejskiej – już po zamknięciu tego numeru Wieści –
trafił projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia na budowę wspomnianego podjazdu, poszerzenie
drzwi oraz przebudowę i profilowanie posadzki prowadzącej do
rehabilitacji, 40 tys. zł. Pieniądze
na ten cel pochodzić miały z puli
przeznaczonej pierwotnie na
opracowanie koncepcji regulacji rzeki Mrogi. Ta ostatnia – jak
wyjaśnił na poprzedzającej sesję komisji rewizyjnej wiceburmistrz Grzegorz Urbanik – nie
powstanie, albowiem projektant,
który miał ją opracować oszacował koszty jej wykonania na
wyższe niż wstępnie wskazywał.
Wzrost ten miał być spowodowany koniecznością powołania

dodatkowych rzeczoznawców
i wykonaniem badań przez geodetów.
Wiceburmistrz
Urbanik
uspokaja jednak tych, dla których koncepcja regulacji Mrogi wiązała się z rozpatrzeniem
ich wniosków do studium zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Złotej, Zgierskiej
i Kilińskiego. Wnioski te zostaną rozpatrzone w tym roku. Jak
zapowiedział wiceburmistrz,
burmistrz Janeczek rozpatrzy
je na własną odpowiedzialność,
bez posiłkowania się koncepcją firmy zewnętrznej. O wyniku głosowania nad uchwałą przedłożoną radzie czytaj na
www.lowiczanin.info w zakładce Głowno i okolice.
rpm

Sekretarz miasta Jarosław
Trojanowski studzi nieco emocje i podkreśla, że zarówno
mieszkańcom, jak i władzom
miasta zależy przede wszystkim na podpisaniu porozumienia z właścicielka firmy przeładunkowej, w którym określone
zostałyby zasady i warunki zadośćuczynienia za poczynione przez działalność tej firmy
szkody.
Poszkodowani mieszkańcy
ul. Kolejowej tymczasem nie
wykluczają złożenia pozwu
zbiorowego i dochodzenia zadośćuczynienia za powstałe na
ich posesjach szkody na drodze
sądowej.
Jest deklaracja
porozumienia
Po tym, jak firma ubezpieczeniowa odmówiła pokrycia
kosztów zadośćuczynienia za
straty powstałe w wyniku długotrwałego zapylenia, właści-

cielka wspomnianej tu łódzkiej
firmy transportowo-handlowej
Agnieszka Sońta zadeklarowała w rozmowie z Wieściami, że
jest gotowa przystąpić do kolejnych rozmów z burmistrzem
i poszkodowanymi mieszkańcami celem wypracowania porozumienia.
Poinformowała
Wieści, że proponowała mieszkańcom np. mycie elewacji
i ogrodzeń, ale już po przeładunku w Głownie. – To potrwa
jeszcze jakieś półtora do dwóch
miesięcy – zapowiadała w rozmowie z naszą reporterką. Podkreślała, że nie uchyla się od
poniesienia kosztów strat powstałych w wyniku działalności prowadzonej przez jej firmę,
że rozumie ból mieszkańców
ul. Kolejowej, ale jednocześnie
wskazywała, że oceny powstałych strat winien dokonać rzeczoznawca już po zakończeniu
procesu przeładunku. Trudno
bowiem jej zaakceptować sytuację, w której już dziś miałaby
wypłacić poszkodowanym za-

dośćuczynienie, podczas gdy
przeładunek nadal powodowałby straty, a co za tym idzie skutkowałby kolejnymi roszczeniami. – Dziennie rozładowujemy
tu od 2,5 tys. do 5 tys. ton kruszywa. – informowała Wieści –
Pytaliśmy nawet w kopalni, czy
możemy to kruszywo moczyć,
by tak nie pyliło, ale robić nam
tego nie wolno.
Czym jest owo sypkie, pylące
szare kruszywo? To mieszanka
wykorzystywana do stabilizacji
terenu, podbudowy autostrady
– wyjaśniła właścicielka łódzkiej firmy.
W poniedziałkowej rozmowie
z Wieściami Agnieszka Sońta zapowiedziała rychły przyjazd do
Głowna oraz ponowne spotkanie z mieszkańcami ul. Kolejowej
i burmistrzem miasta w celu wypracowania porozumienia.
Miało do niego dojść wczoraj,
28 września w chwili zamykania
tego numeru Wieści. O jego wyniku poinformujemy w najbliższym numerze.
rpm

Sąd nie zakneblował
ust Bogdanowi Walczakowi
dokończenie ze str. 3
Najważniejsze było to, że
w świetle kodeksu cywilnego i przepisów stanowiących
podstawę ochrony dóbr osobistych, to do burmistrza należało udowodnienie, że jego dobra
osobiste zostały naruszone, natomiast radny miał wykazać, że
nie działał w sposób bezprawny. Definiując bezprawność sąd
przywołał akty prawa międzynarodowego, m.in. Konwencję
o Ochronie Praw Człowieka,
w której mówi się o prawie do
wypowiedzi. Sąd powołał się
też na orzecznictwo trybunału strasburskiego i podkreślił,
że ustanawia ono bardzo wysoki próg odporności na krytykę, na jaką powinni się przygotować wszyscy przedstawiciele
władzy.
Sąd podkreślił, że krytyka może przybierać różne formy, jeśli tylko nie opiera się
na kłamstwie. Nie wolno mówić nieprawdy, ale wolno za to
opierać się na własnej interpre-

tacji zdarzeń, wolno uciekać
się nawet do ich fabularyzacji,
wolno w końcu posługiwać się
metaforami.
Sąd Apelacyjny nie chciał
raz jeszcze oceniać wszystkich
działań podejmowanych przez
Bogdana Walczaka, stwierdził
za to jednoznacznie, że stanowiły one dozwoloną krytykę

Sądzaznaczył,że
każdyobywatelma
prawomonitorować
władzęzarówno
państwowąjak
isamorządową,
składaćpisma,
domagaćsię
wyjaśnień,żądać
ujawnieniainformacji

burmistrza wyrażaną pytaniami, czy przedstawianiem własnych koncepcji i choć mogło
to być niewygodne, to miało i ma prawo się zdarzyć.
W ocenie Sądu Apelacyjnego nie sposób było Bogdanowi
Walczakowi przypisać postępowania niezgodnego z prawem. Powództwo było więc
nieuzasadnione. Wyrok jest
prawomocny.
Burmistrz Andrzej Jankowski, który nie był obecny
na jego ogłoszeniu, zapytany
przez nas o ewentualne plany
co do wniesienia skargi kasacyjnej, powiedział, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji w tej
sprawie i nie chce też w żaden
sposób komentować drugiego niekorzystnego dla niego
wyroku. Radny Bogdan Walczak raz jeszcze przed sądem
podkreślił, że jego działania
w stosunku do burmistrza nie
były nastawione na godzenie
w jego dobra osobiste, ale na
pełnioną przez niego funkcję
publiczną.
ljs

Głowno|Zbiórkaelektroodpadów
Siedem lodówek, 18 telewizorów, 16 monitorów, pralki,
komputery, drukarki, skanery, odkurzacze, żelazka, radia,
magnetofony, adaptery, akumulatory, baterie, telefony, kable
i czajniki elektryczne – to efekt
zbiórki elektrośmieci, którą
24 września zorganizowali
w Głownie harcerze miejscowego Hufca ZHP im. Kornela Makuszyńskiego.

Tymczasowy punkt odbioru elektroodpadów zorganizowali w sąsiedztwie lecznicy dla
zwierząt przy ul. Sowińskiego.
Sobotnią akcję harcerze poprzedzili kilka dni wcześniej kampanią informacyjną, podczas
której rozdawali głownianom
ulotki i rozlepiali na terenie miasta plakaty promujące tę zbiórkę. Pierwsi głownianie pojawili
się w punkcie przy Sowińskie-

go o godz. 12. Zostawili tu telewizory, monitory i drukarki.
Niespodzianką dla każdego, kto
przyniósł zużyty sprzęt RTV
i AGD były dyplomy „Przyjaciela Ziemi”.
Po godz. 16. po zebrane elektrośmieci przyjechał specjalny
samochód, który wywiózł je do
zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
rpm

HUFIECZHPGŁOWNO/IWONAWAŚKIEWICZ,

Dyplom za zużyty telewizor

W sobotniej akcjimieszkańcypozbylisięm.in.zużytychkomputerówitelewizorów.
G
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Głowno | Wielkie potrzeby miejskich szkół

„Dwójka” jak skarbonka bez dna
W czasie wakacji, siłami
własnych pracowników udało się w szkole wyremontować
jedną pracownię i poprawić elewację na wysokość metra od
gruntu. Problemem są stare topole przy boisku, a w dni targowe – znaczne zaśmiecenie całej okolicy. Tegoroczny budżet
placówki został już zrealizowany w 69 % i dają o sobie znać
przewidywane wcześniej braki pieniędzy na wynagrodzenia
(48 tys.), świetlicę (5400 zł),
ZUS i zakup energii (12 tys. zł),
w sumie 65 tys. zł.
Najważniejsze potrzeby remontowe i zakupowe dyrektor
Kubiak określił na poziomie
105 tys. zł, a na ich liście znalazły się: remont nawierzchni korytarza pierwszego piętra (ok.
30 tys. zł), naprawa elewacji na
wysokości pow. 1 metra (ok. 10
tys. zł), modernizacja 4 pracowni (ok. 28 tys. zł), zakup ksero,
zakup, kotłów elektrycznych,
patelni i zmywarki do kuchni.
Sanepid poczeka na
drugą łazienkę w SP3
Do Szkoły Podstawowej nr 3
w tym roku poszło 251 uczniów,
w tym 25 do oddziału przedszkolnego. Jeszcze przed wakacjami na dolnym korytarzu szkoły zabezpieczono kaloryfery,
a do łazienki na parterze doprowadzono ciepłą wodę, co było
wymagane przez Sanepid. Po
wprowadzeniu tych zmian dyrektor Marii Furdze udało się
uzyskać od Sanepidu odroczenie nakazu doprowadzenia cieplej wody do drugiej łazienki
do września 2012 r. Tam jednak
potrzebny będzie generalny remont.
W czasie wakacji w szkole
wygospodarowano pracownię na
salę zabaw, która zostanie wyposażona w ramach programu Ra-

dosna Szkoła, wymieniono fragment nawierzchni korytarza na
piętrze, wymieniono podłogę
w zmywalni oraz zakupiono
nowy blat i sprzęty do kuchni. Od
początku września przy placówce urządzano Przyszkolny Ogródek Dydaktyczny, na utworzenie
którego uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wkrótce nastąpić ma też wymiana ogrodzenia
szkoły od ul. Skokowskiego.
W tegorocznym budżecie „Trójki” pojawił się brak w wys.
30 tys. zł na zakup gazu do
ogrzewania.
Wśród najpilniejszych potrzeb szkoły dyrektor Furga wymienia wspomniany generalny remont łazienki na piętrze
i zabezpieczenie kaloryferów
na korytarzu, zakup nowych
krzeseł do pracowni, wymianę
drzwi do sal lekcyjnych (mają
po 60 lat), a także zmodernizowanie systemu grzewczego.
Jak ogrzać
gimnazjalistów?
Najpoważniejszą potrzebą inwestycyjną Gimnazjum Miejskiego jest rozwiązanie pro-

Pieniądze miejskie
były pompowane
najpierw w budowę
SP 2 według
nowoczesnego, acz
niefunkcjonalnego
projektu, a potem
w budowę nowej
kotłowni i wciąż
słyszy się o kolejnych
potrzebach.

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

dokończenie ze str.5

O szkołach miejskich, ich aktualnej sytuacji i potrzebach dyskutowali członkowie Komisji Oświaty, Zdrowia
i Kultury, 22 września.

blemu ogrzewania jego części
zlokalizowanej w budynku
byłego przedszkola przy powiatowym Zespole Szkół Licealno–Gimnazjalnych.
Po
wypowiedzeniu przez ZSL-G
umowy na ogrzewanie części
gimnazjalnej i podpisaniu ponownego porozumienia na rok,
koszty z tego tytułu dla miejskiej placówki wzrosły niemal
o 100% z ok. 3 tys./miesiąc
do 5400 zł/miesiąc. Dlatego
zdaniem dyrektor GM Bożeny Skorek-Paszyńskiej, należy
odłączyć gimnazjum od systemu grzewczego ZSL-G i zaproponować inne rozwiązanie.
Wśród tych dotąd proponowanych była budowa oddzielnej
kotłowni, bądź doprowadzenie
instalacji grzewczej z przeciskiem pod ulicą z głównego budynku Gimnazjum Miejskiego.

nych remontów szkoła przeprowadzała dotąd własnymi siłami,
a dzięki realizacji unijnego projektu edukacyjnego została doposażona w cenny sprzęt i pomoce naukowe za 90 tys. zł.
Zarówno wiceburmistrz
Urbanik, jak i członkowie komisji oświatowej byli pod wrażeniem gospodarności dyrektorów i zaangażowania
nauczycieli miejskich szkół,
dzięki którym funkcjonują one
dobrze, mimo licznych bolączek.
Na koniec sekretarz miasta
poprosił dyrektorów o „koncert” życzeń, czyli przygotowanie przez nich listy wszystkich,
nie tylko najpilniejszych, potrzeb szkół, aby miasto mogło
zbudować wieloletni program,
jak to określił, „dochodzenia do
standardów”.
ewr

Wiceburmistrz
Grzegorz
Urbanik zwracając uwagę na
fatalny stan budynku po przedszkolu (stara stolarka okienna,
cieknące kaloryfery), zaproponował rozważenie, na ile ta
część jest placówce niezbędna
do funkcjonowania. Zdaniem
dyrektorki pomieszczenia przygotowane znacznym nakładem
pracy (biblioteka, pracownia językowa i plastyczna, siłownia
i sala teatralna) są wykorzystywane i bardzo potrzebne gimnazjum, które bez nich nie mogłoby dobrze funkcjonować.
Na liście potrzeb inwestycyjnych placówki jest także wykończenie 2 łazienek (dwie
wyremontowano w tym roku),
dokończenie elewacji szkoły
od podwórka oraz budowa boiska. Bożena Skorek-Paszyńska
podkreślała, że większość drob-

Głowno | Inwestycje miejskie

Jednym – drogi, drugim – kłody pod nogi

G

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

– Dlaczego jak się u nas
buduje jedną drogę to trzeba
koniecznie utrudniać życie
mieszkańcom sąsiednich ulic?
– zastanawiali się właściciele
domów przy Ułańskiej, którzy
poskarżyli się nam na liczne
niedogodności powstałe
w związku z miejskimi
inwestycjami prowadzonymi
po sąsiedzku.
Ułańska to zwykła gruntówka, jakich nadal jest wiele
w Głownie. Do niedawna była
to spokojna, w miarę bezpieczna uliczka, zachęcająca do spacerów wzdłuż kompleksu leśnego. Jakiś czas temu problemem
była nawierzchnia, która po budowie kanalizacji nie została
w opinii mieszkańców należycie utwardzona, co utrudniało
przejezdność zwłaszcza po obfitych opadach. Jednak, jak mówią mieszkańcy, po jakimś czasie nawierzchnia ubiła się i znów
można było normalnie poruszać
się po niej samochodami, rowerami czy pieszo.

Ciężki transport na Ułańskiej. Mieszkańcy skarżą się na rozjeżdżoną gruntówkę i kurz.

Niestety, znów wiele zmieniło się na gorsze odkąd codziennie ul. Ułańską realizowany jest
jest ciężki transport na potrzeby
inwestycji z zakresu odtworzenia nawierzchni w ulicach m.in.
Tuwima, Mickiewicza i Polnej,

Spotkanie
z policjantką

gdzie wcześniej budowano kanalizację.
– Ciężarówki dojeżdżające
tędy na budowę doprowadziły
do rozjechania nawierzchni i powstania licznych dziur. Ja uszkodziłem samochód, kiedy wpadłem w jedną z nich. A moja

mama nie mogła przez ten piach
przejechać rowerem, przewróciła się i już od kilku dni narzeka
na ból pleców – opowiadał nam
Mariusz Wesołowski w poniedziałek 26 września.
– Chodzimy po kostki w piachu, dziecka w wózku nie moż-

na zabrać na spacer, bo koła się
blokują. Problemem jest też pył
unoszący się z drogi po każdym kursie ciężkich maszyn. Ja
już w ogóle nie otwieram okien
od ulicy – mówiła jedna z sąsiadek Wesołowskich, a kolejna kobieta dodała, że kiedy zgłaszała
problem telefonicznie do Urzędu Miejskiego, od pani po drugiej stronie kabla usłyszała, że
mieszkańcy są wyjątkowo niewyrozumiali.
Oni zdecydowanie nie zgadzają się z taką opinią anonimowej urzędniczki.
– To nieprawda! Jesteśmy wyrozumiali, wiemy przecież, że
muszą jakoś do tej budowy dojechać, tylko dlaczego tuż pod naszymi oknami? Najpierw jeździli tylko tą stroną drogi przy lesie,
ale jak ją tak rozjechali, że można się zakopać, to teraz jeżdżą
tuż przy ogrodzeniach posesji.
Strach za bramę wyjść, bo może
dojść do wypadku – argumentują i dodają: – Niechby jeździli, ale tak jak wcześniej – drugą
stroną i powoli, żeby tego kurzu
tyle nie było.

21 września, uczniowie najmłodszych klas ZS nr 2 w Strykowie spotkali się z policjantką
sierż. Anną Kornacką. Dzieci
poznawały zasady bezpiecznego
zachowania w drodze do szkoły
i ze szkoły. Dowiedziały się jak
postępować w czasie jazdy rowerem, czy szkolnym autobusem.
Sierżant Kornacka omówiła z
uczniami również zasady bezpieczeństwa w domu i na podwórku, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na używanie kuchenek
gazowych, czy gniazdek elektrycznych. Dzieci dowiedziały
się m.in. jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś puka do drzwi, a
one są w domu same. Na koniec
spotkania maluchy utrwalały sobie numery telefonów policji,
straży i pogotowia.
ljs

Gmina Głowno

W urzędzie gminy
tylko wypisy!
Tydzień temu na str. 4 nr
38/2011 „Wieści” ukazała się informacja o przejęciu przez gminę
Głowno od pow. zgierskiego zadania z zakresu wydawania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, budynków i lokali.
Jak wyjaśniła nam Agnieszka
Żaczek, Urząd Gminy Głowno
przejął jedynie wydawanie wypisów, natomiast po wyrysy trzeba
udać się do starostwa w Zgierzu.
Mylna była także informacja
o tym, że wypisy wydawane są
mieszkańcom gminy nieodpłatnie, bo pobieranie opłat z tego
tytułu i ich wysokość reguluje
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 roku.
Poruszona kwestia nieodpłatności nie dotyczy usługi dla
mieszkańców, tylko faktu, że
gmina na przejęte od powiatu zadanie nie otrzyma żadnych środków z budżetu starostwa.
Za pomyłkę przepraszam.
Elżbieta Woldan-Romanowicz

– No i jakby przywieźli ze
4 - 5 wywrotek tłucznia, żeby
te dziury wyrównać, to też bylibyśmy zadowoleni. My tu nie
oczekujemy nie wiadomo czego, chociaż wszystko dookoła się robi, a u nas nic się nie
zmieniło od lat 60. – mówił jeden ze starszych mieszkańców
Ułańskiej.
Obiecali, że poprawią
Jeszcze tego samego dnia,
26 września po południu mieszkańcy rozmawiali o swoich bolączkach związanych
z utrudnieniami na drodze
z przedstawicielem Referatu Infrastruktury Technicznej, Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz
wykonawcami prac z realizującej inwestycję firmy Rembor.
– Uzyskaliśmy zapewnienie,
że wykonawcy wybiorą piach,
utwardzą nawierzchnię tłuczniem, a ciężkie pojazdy będą
jeździły z prędkością 20 km/h.
Zobaczymy, czy dotrzymają słowa – mówiła nam jedna z mieszkanek relacjonując spotkanie.
Zapewnienia, jakie padły ze
strony Urzędu Miejskiego potwierdził we wtorek 27 września
w rozmowie z „Wieściami” p.o.
sekretarza Głowna Jarosław Trojanowski.
ewr
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Zmiana lidera

Kolejne niepowodzenie Stalinienapawaoptymistycznieprzeddalszączęściąsezonu.
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Kolejne niepowodzenie Stali
GKLS DŁUTÓW
STAL GŁOWNO

3(0)
1 (0)

Bramkę dla Stalizdobyłw58Kujawiak.
Stal: Smużyński – Maciak, Hemka, M. Piela, Okrasa – Miziołek
(w 68 min. Golis), Kluska, Gibała,
T. Florczak – Kujawiak, Gozdera
(75Kowalczyk).

Po środowych zmaganiach
w Pucharze Polski, w których
Stal zwyciężyła Zjednoczonych
Stryków 4:2 trener Marek Pawlak i jego zespół znów walczyli
o ligowe punkty. Tym razem
głownianom przyszło zmierzyć się na wyjeździe z beniaminkiem GLKS Dłutów. Jeśli
nie patrzeć na formę zespołu
Stali to bitym faworytem byliby właśnie głownianie. Podopieczni trenera Pawlaka od
jakiegoś czasu są jednak w głę-

bokim dołku, więc kandydata
do zwycięstwa w tym pojedynku raczej trudno było wskazać.
Początek spotkania mógł być
wyśmienity dla gości. Kujawiak
z Florczakiem świetnie wymienili podania, w doskonałej sytuacji znalazł się Gozdera, ale
z kilku metrów nie trafił do pustej bramki. To powinien być gol
dla Stali. W kolejnych minutach
gospodarze coraz częściej zagrażali bramce Głowna. Stal miała
jednak w swoim zespole kogoś
takiego jak Smużyński, który
tego dnia przechodził samego
siebie.
Tylko dzięki interwencjom
bramkarza Głowna Stal schodziła do szatni z bądź co bądź
korzystnym rezultatem. Zwieńczeniem kapitalnej postawy
Smużyńskiego w pierwszej
części meczu był obroniony
rzut karny tuż przed końcowym
gwizdkiem. W polu karnym

faulował przeciwnika Okrasa.
Po zmianie stron wynik remisowy pozostał tylko do 55 min.
Dłutów przeprowadził akcję
lewą stroną, napastnik wychodzi
sam na sam mija Smużyńskiego
i pakuje piłkę do pustej bramki.
Radość gospodarzy nie trwała
jednak długo, bo zaledwie 120
sekund później Kujawiak doprowadził do remisu.
Po ponad godzinie gry to Dłutów znów wyszedł na prowadzenie, głównie dzięki biernej postawie obrony Stali. Strzał z rzut
wolnego z 20m w kapitalnym
stylu znów obronił Smużyński,
ale przy dobitce niepilnowanego
napastnika Dłutowa był już bez
szans. Od tego momentu trener
Pawlak postawił wszystko na
jedną kartę i zagrał trzema napastnikami. Nie przyniosło to
jednak pożądanego efektu, a na
kwadrans przed końcem było
już po meczu. Gospodarze wy-

prowadzili szybką akcję, dośrodkowanie wzdłuż bramki i gracz
Dłutowa z bliska po raz trzeci
pokonuje bezradnego Smużyńskiego. Do końca spotkania
nic się więcej nie wydarzyło
i Stal po raz szósty w tym sezonie zeszła z boiska pokonana.
Trener Marek Pawlak z pewnością nie ma wesołej miny, po
tym jak ogląda w akcji swoich
podopiecznych. W pojedynku
z Dłutowem zabrakło G. Pieli,
Mostowskiego i A. Tomczyka,
ale nie jest to żadnym usprawiedliwieniem porażki z beniaminkiem, bo wynikła ona z prostych
błędów. Przeciętny Dłutów
okazał się za mocny, a w kolejnym pojedynku Stal zagra na
własnym stadionie z najsłabszą
ekipą V ligi – Andrespolią Wiśniowa Góra. To idealna okazja
na przełamanie, bo jak nie wygrywać z takim przeciwnikiem,
to z kim?
wp

Po pięciu rozegranych kolejkach liderem jest już tylko jedna drużyna. Komplet punków
zdobył LKS Rosanów, który po
wysokim zwycięstwie nad Strugą Dobieszków 4:0 ma 3 pkt.
przewagi nad Zjednoczonymi II
Stryków.
Podopieczni trenera Wiktora
Wiśniewskiego doznali pierwszej i niespodziewanej porażki
w sezonie. Pogromcą strykowian okazał się LZS Justynów,
który zwyciężył 3:0. Wciąż bez
punktu w lidze pozostają Kotan
Ozorków (porażka ze Startem
Brzeziny 0:5) oraz Witonianka
Witonia (0:3 z Maliną Piątek)
i właśnie te dwie drużyny zamykają stawkę.
Po pięciu kolejkach doczekaliśmy się w końcu pierwszego
remisu. Podział punktów nastąpił w Skotnikach, gdzie tamtej-

szy Zamek podejmował Błękitnych Dmosin (1:1).
wp
5. kolejka: LKS Rosanów – Struga Dobieszków 4:0, LKS Sarnów
–NowosolnaŁódź2:3,Zjednoczeni II Stryków – LZS Justynów 0:3,
MalinaPiątek–WitoniankaWitonia
3:0,KotanOzorków–StartBrzeziny 0:5, Zamek Skotniki – Błękitni
Dmosin1:1.
1.LKSRosanów

5 15 20-5

2.ZjednoczeniIIStryków

5 12 16-7

3.MalinaPiątek

5 12 16-12

4.StartBrzeziny

5

9 17-11

5.NowosolnaŁódź

5

9 12-10

6.LZSJustynów

5

9 11-7

7.ZamekSkotniki

5

7 10-7

8.LKSSarnów

5

6

9.StrugaDobieszków

5

6 9-13

7-8

10.BłękitniDmosin

5

4 10-18

11.KotanOzorków

5

0 6-20

12.WitoniankaWitonia

5

0 1-17
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Rewelacyjny beniaminek
znów na czele
Po ośmiu kolejkach na czoło
stawki po raz kolejny wysunął
się MGLKS Uniejów/Ostrowsko. Zawodnicy tego klubu robią
prawdziwą furorę ba boiskach V
ligi. Tym razem MGLKS rozgromił dobrze spisujący się do
tej pory KKS Koluszki aż 5:0
i wykorzystał niespodziankę
w Aleksandrowie. Tamtejsze rezerwy Sokoła dość niespodziewanie wysoko pokonały Górnik
Łęczyca 5:2. Nie widzie się Stali
Głowno. Podopieczni trenera
Marka Pawlaka przegrali szósty
mecz w sezonie i spadli na 14.
miejsce w tabeli.
wp
8. kolejka: Sokół II Aleksandrów
Łódzki – Górnik Łęczyca 5:2, Pogoń Rogów – Kolejarz Łódź 0:0,
Polonia Andrzejów – LKS Różyca
4:3,PTCPabianice–MKSIIKutno

3:6, MGLKS Uniejów/Ostrowsko
–KKSKoluszki5:0,GLKSDłutów
–StalGłowno3:1,AndrespoliaWiśniowaGóra–LKSGałkówek0:2,
OrzełParzęczew–VictoriaRąbień
4:1.
1.MGLKSUniejów/Ostrowska 8 21 27-6
2.GórnikŁęczyca

8 18 17-8

3.MKSIIKutno

8 16 19-16

4.PTCPabianice

8 16 18-16

5.SokółIIAleksandrówŁ.

8 15 17-16

6.PoloniaAndrzejów

8 14 16-14

7.GLKSDłutów

8 13 13-14

8.VictoriaRąbień

8 13 16-13

9.KKSKoluszki

8 12 8-11

10.OrzełParzęczew

8 10 15-14

11.KolejarzŁódź

8

8 10-16

12.LKSGałkówek

8

8 14-16

13.LKSRóżyca

8

7 10-14

14.StalGłowno

8

6 15-19

15.PogońRogów

8

4 9-18

16.AndrespoliaWiśniowaG. 8

4 8-19
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Pierwsza porażka rezerw Strykowa
ZJEDNOCZENI II
LZS JUSTYNÓW

0 (0)
3(3)


Zjednoczeni II: Winciorski – Zawadzki,Leszczyński,Zyguła(w55
min. Cichosz), Dudziński – Śmieszek (60 Kaniewski), Płoszajski,
Nowak, Fortuna (45 Jesionowski)
–Waśkiewicz,Stawiany.

Przed pojedynkiem z Justynowem piłkarze Strykowa znali
wynik sobotniego meczu pomiędzy ich bezpośrednim rywalem w walce o fotel lidera. LKS
Rosanów wygrał ze Strugą Dobieszków 4:0 i aby Zjednoczeni zachowali pierwszą pozycję
w tabeli także musieli wygrać
i to wysoko. Zadanie to nie było

jednak łatwe, bo Justynów, choć
w tym sezonie zanotował już
2 porażki to wcale nie był zespołem do bicia. Przed strykowianami zapowiadała się więc twarda
walka.
Sytuacja skomplikowała się
już na początku spotkania. W 6
min. pierwsze uderzenie w sytuacji sam na sam broni Winciorski, ale poprawka dośrodkowania i strzał z bliskiej odległości
napastnika gości był już tylko
formalnością. Szybko stracona
bramka podłamała gospodarzy
którzy w zasadzie przez pół godziny nie potrafili się odnaleźć.
Wykorzystać to mogli goście,
ale za każdym razem świetnie
w bramce spisywał się Sławomir
Winciorski, który jak natchnio-

ny bronił sytuacje jeden na jeden
i bardzo groźne strzały z dystansu. Zjednoczeni pierwszą groźną akcję przeprowadzili w 32
min. i to od razu powinien być
gol. Antoni Waśkiewicz urwał
się obrońcom, minął bramkarza
i zamiast strzelać podawał jeszcze do kolegów, ale najpierw
Stawiany, a potem Płoszajski
nie potrafili celnie uderzyć.
Kilka minut później coraz bardziej napierający strykowianie
stworzyli sobie drugą bramkową okazję. Świetnym rajdem
popisał się Płoszajski, zagrał
do Stawianego, którego zablokowali obrońcy, w polu karnym
był jednak jeszcze Waśkiewicz,
ale z 11 m trafił tylko w słupek.
Do przerwy strykowianie prze-

WOJCIECHPOŻARLIK

W piątej serii spotkań piłkarze drugiej drużyny Zjednoczonych
w końcu znaleźli swojego pogromcę.

Po słabej grze piłkarze rezerw Zjednoczonych Strykówdoznalipierwszejporażkiwsezonie.

grywali 0:1, choć mógł to być
wynik 2:1, 2:3 lub jeszcze inny.
Na drugą część spotkania strykowianie wyszli z zamiarem odrobienia strat i to z nawiązką.
Niestety goście mieli w swoich szeregach rosłych obrońców, którzy szybko pozbawili
złudzeń gospodarzy. W 50 i 52
min. Justynów dwukrotnie trafił
do siatki po stałych fragmentach
gry i strzałach głową. Najpierw

rzut rożny, potem rzut wolny
i po niespełna godzinie gry
było w zasadzie pozamiatane.
Z pewnością nie popisała się tutaj obrona Zjednoczonych, która
dwukrotnie pozostawiła bez krycia gracza gości. Do końca spotkania strykowianie bili głową
w mur i poza strzałem Stawianego z rzutu wolnego nie było
większego zagrożenia pod bramką gości. Gdyby nie Winiciorski

to Justynów wygrałby wyżej, ale
młody bramkarz Zjednoczonych
w 68 min. kolejny raz uratował skórę kolegom z drużyny.
Podopieczni trenera Wiktora
Wiśniewskiego przegrali zatem
swój pierwszy mecz. Wobec
zwycięstwa Rosanowa, LKS
jest teraz samodzielnym liderem
drugiej grupy A-klasy, zaś strykowianie są na drugim miejscu z
3 punktami straty.
wp
G
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Remisowe derby powiatu
W spotkaniu 9. kolejki piłkarze Zjednoczonych
Stryków mimo dużej przewagi zdobyli tylko punkt
w derbowym meczu ze zgierzanami.
ZJEDNOCZENI
1 (0)
WŁÓKNIARZ ZGIERZ 1 (1)
Bramkę dla Strykowa zdobył w 87
min. Łukasz Nagański.

Podczas Orlikowej Ligi Mistrzów w siatkówkę szkół gimnazjalnych, sukcesy odnieśli siatkarze Gimnazjum
Powiatowego z Głowna. Podopieczni nauczyciela wf Bartłomieja Pakowskiego zakwalifikowali się do finałów
wojewódzkich.

Piłka siatkowa | Orlikowa Liga Mistrzów

Siatkarze Gimnazjum
Powiatowego najlepsi
Miejskie eliminacje Orlikowej Ligi Mistrzów
w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół
gimnazjalnych odbyły się na boisku Orlik przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie.
W szranki stanęli uczniowie
gimnazjów głowieńskich szkół.
W meczu dziewcząt zawodniczki Gimnazjum Miejskiego
im Jana Pawła II pewnie pokonały uczennice Gimnazjum Powiatowego 2:0, mając wyraźną
przewagę w dwóch wygranych
setach. O wiele więcej emocji obserwowaliśmy w meczu
chłopców.
Faworytem byli gimnazjaliści, reprezentujący Gimnazjum
Miejskie im. Jana Pawła II, ale
reprezentanci Gimnazjum Powiatowego zdołali sprawić dużą
niespodziankę, bowiem po tie
- breaku pokonali swoich kolegów 2:1. Zwycięskie drużyny
awansowały do drugiego etapu
siatkarskiej Orlikowej Ligi Mistrzów, które odbyły się na orlikowym obiekcie w Łowiczu.
Ponownie świetnie spisali się
uczniowie z Gimnazjum Powiatowego. Podopieczni nauczyciela wychowania fizycznego
Bartłomieja Pakowskiego dość
pewnie zajęli pierwsze miejsce.
W pierwszym swoim występie, który decydował o awansie
do finału (w zawodach wzięły
udział cztery drużyny, mistrzowie swoich miast), gimnazjaliści
z Głowna, po niezwykle zaciętym meczu pokonali reprezentację Gimnazjum z Bratoszewic
2:1. W drugim spotkaniu półfi-

Wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Edycja wspólna z tygodnikiem
„Nowy Łowiczanin”

G

nałowym Gimnazjum z Łowicza przegrało z gimnazjalistami
z Kutna 1:2. Zatem wielkim
finale zmierzyli się uczniowie
z Głowna i z Kutna. Siatkarze Gimnazjum powiatowego
z Głowna stanęli na wysokości
zadania i nie dali szans rywalom, wygrywając 2:0.
W meczu o trzecie miejsce reprezentacja gospodarzy
orlikowego finału pokonała
Gimnazjum z Bratoszewic 2:0.
Zwycięzcy, czyli drużyna Gimnazjum Powiatowego wystąpiła
w następującym składzie: Bartosz Kostrzewski, Kacper Kukieła, Patryk Szadkowski, Damian
Kobierzycki, Miłosz Sibielak,
Mateusz Bancerowski, Przemysław Frącczak, Bartłomiej
Pawłowski, Kacper Latosiewicz,
Adrian Jóźwicki, Mateusz Dąbrowski, Kacper Arkitek. Zatem
do finału wojewódzkiego, który
odbędzie się w Łodzi zakwalifikowały się cztery drużyny
z Głowna, Ozorkowa, Tomaszów Mazowieckiego oraz
Piotrkowa
Trybunalskiego.
W rywalizacji dziewcząt drużyna Gimnazjum Miejskiego im.
Jana Pawła II Głowno wywalczyła trzecią lokatę. Podopieczne nauczyciela wychowania fizycznego Sylwestra Jasińskiego,
po zwycięstwie w eliminacjach
z gimnazjalistkami z Kutna, wy-

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.

walczyły awans do finału, gdzie
uległy, po wyrównanej grze Visowi Skierniewice 0:2 i Asikowi
Domaniewice, także przegrywając w dwóch setach. Zwycięzcą
drugiej rundy łowickich rozgrywek okazały się zawodniczki
z Domaniewic, które w decydującym spotkaniu pokonały Vis
Skierniewice 2:1. Uczennice
Gimnazjum miejskiego z Głowna wystąpiły w następującym
zestawieniu: Zuzanna Łaska, D.
Chądrzyńska, Katarzyna Łysio,
Aleksandra Matyjasik, Izabela
Koprowska, Maja Michalak,
Magdalena Zawadzka, Justyna
Jędrzejczak, Aleksandra Wojciechowska, Dominika Hemka,
Katarzyna Pabjan, Aleksandra
Piec, Klaudia Gostyńska oraz
Patrycja Chądrzyńska. Wyniki
turnieju miejskiego: Gimnazjum
Miejskie - Gimnazjum Powiatowe 2:0 (25-14 25-14). Chłopcy:
Gimnazjum Miejskie - Gimnazjum Powiatowe 1-2 (13-25 2522 9-15).
Wyniki II rundy – chłopcy:
Gimnazjum Powiatowe Głowno
– Gimnazjum Bratoszewice 2:1,
Gimnazjum Łowicz – Gimnazjum
Kutno 1:2. Mecz o III miejsce:
Gimnazjum Łowicz – Gimnazjum
Bratoszewice 2:0. Finał: Gimnazjum
Powiatowe Głowno – Gimnazjum
Kutno 2:0. Dziewczęta - eliminacje: GM Głowno – Gimnazjum
Kutno 2:0, Asik Domaniewice
– Gimnazjum Bratoszewice 2:0.
Finały: GM Głowno – Vis Skierniewice 0:2, Asik Domaniewice – GM
Głowno 2:0, Vis Skierniewice – Asik
1:2.
ak
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Przed spotkaniem kibice mogli doszukać się kilku ciekawych podtekstów. W drużynie
gospodarzy od pierwszych minut zagrał bowiem były zawodnik Zgierza Bartosz Kluge, zaś
wśród gości wystąpił niedawny
gracz Strykowa Maciej Janeczko.W poprzednich rozgrywkach
Zjednoczeni nie mieli szczęścia
do Włókniarza, gdy dwukrotnie
przegrali 0:2, a szczególnie na
własnym boisku byli drużyną
zdecydowanie lepszą. Niestety dla strykowian już w 5 min.
zgierskie fatum dalej się ciągnęło. Włókniarz dwukrotnie
posyłał dośrodkowanie w pole
karne i w dwukrotnie obrońcy
Strykowa wybijali piłkę, na ich

ANDRZEJ KUSY

ANDRZEJ KUSY

Zjednoczeni: Śniady – Bełdziński
– Sender, Lenart, Kluge (w 85 min.
Gajek) – Małecki, Dyhdalewicz (89
Gałecki), Ł. Nagański, Król – Bartosik (66 Hinc), Baryła (78 Waśkiewicz).

nieszczęście raz w złym kierunku. Wojciech Sender niefortunnie trafił w piłkę i skierował
ją do własnej siatki. W 25 min.
w dogodnej sytuacji znalazł
się Bartosik, ale pospieszył się
oddaniem strzału i bramkarz
zdołał chwycić lekkie uderzenie strykowianina. W 38 min.
powinno być 1:1. Po centrze
Bełdzińskiego z rzutu wolnego
zrehabilitować się mógł Sender,
ale z ostrego kąta z 2 m trafił
w poprzeczkę.
Chwilę później poprawka
dośrodkowania mogła przelobować bramkarza Zgierza, ale
ten w ostatniej chwili czubkami palców przeniósł piłkę na
rzut rożny. Do przerwy wynik nie nastrajał optymizmem
wśród kibiców Strykowa, którzy
w pamięci mieli mecz z poprzedniego sezonu, w którym
był niemal identyczny scenariusz jak teraz. W przerwie
w szatni Zjednoczonych padło
wiele ostrych słów, by zmobilizować się do walki. Gospodarze
cały czas stwarzali zagrożenie
pod bramką Włókniarza, ale
brakowało wykończenia ze strony Bartosika czy też Baryły.
Po zmianie stron Zjednoczeni

wbrew przypuszczeniom nie
rzucili się do chóralnych ataków,
ale ostrożnie przeprowadzali
akcje. Czas niestety upływał
nieubłaganie, a wynik wciąż pozostawał niezmienny. W 63 min.
dobrą okazję miał Lenart, ale po
świetnym strzale z rzutu wolnego jeszcze lepszą interwencją
popisał się bramkarza Włókniarza. W 85 min. kibice złapali się
za głowy. W jednej akcji strykowianie aż trzykrotnie strzelali
na bramkę przeciwnika, ale raz
strzał zablokował obrońca, raz
górą był bramkarz, a przy ostatniej dobitce z 11 m niestety nie
trafił w bramkę Waśkiewicz.
Na zegarze zbliżał się koniec meczu i wydawało się, że
Zjednoczeni nic już nie ugrają.
Wtedy nieprzeciętnymi umiejętnościami błysnął Łukasz
Nagański. Pomocnik Strykowa
przeprowadził akcję w stylu
tych jakimi czarował wszystkich
będąc jeszcze w Stali Głowno.
Nagański przejął piłkę w środku boiska, jednym wypuszczeniem minął trzech obrońców
i choć przy pierwszym strzale
górą był bramkarz przy dobitce
słychać już było tylko euforię
i piłkarz i kibiców Strykowa.
Do końca spotkania pozostało
już niewiele czasu. Zjednoczeni próbowali jeszcze zadać
ostatni cios, ale było już za
późno.
ak, wp

Kolarski wyścig w Głownie z roku na rok zyskuje coraz większą renomę.

Kolarstwo | XIV Memoriał im. Jana Gorzkiewicza

Świetny wyścig w Głownie
Oprócz młodych adeptów kolarstwa 18 września w Głownie
startowali również Mastersi, których tego dnia stanęło na starcie
blisko 50. Ta niemała grupa podzielona została na pięć kategorii wiekowych. W najmniej zaawansowanej wiekowo kategorii
triumfował Daniel Chądzyński
z Danielo SportWear . W grupie
M40 najlepszy okazał się Michał Jędrzejewski z KS Włókniarz Łódź.
Z tego samego kluby zwycięstwo odniósł również Dariusz
Leduchowski. Kibice w Głownie najbardziej czekali na występ reprezentującego KS Remo
Waldemara Kaczmarka. Głownianin w kategorii M60 walczył
jak lew i otarł się o podium, zajmując ostatecznie czwartą po-

zycję. Wygrał Grzegorz Tramś
z Danielo SportWear Warszawa. W najstarszej grupie M70,
a więc powyżej 70 lat po pokaniu 30 km wygrał Stanisław Paterka TC Chrobry Felt Głogów.
Z kolei najstarszy zawodnik
uczestniczący w wyścigu spisał się bardzo dobrze. 79-letni
Ireneusz Matyszewski z Legia
Masters Warszawa ukończył
zawody na najniższym stopniu
podium. Organizatorzy wyścigu
spisali się bez zarzutu. Henryk
Kosiorek i Remo Głowno mogą
być dumne z tak udanych zawodów, na które z chęcią zgłasza
się coraz większa ilość zawodników. Przy współpracy Urzędu
Miasta Głowno i Okręgowego
Związku Kolarskiego w Łodzi ranga wyścigu w Głownie

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 34, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

z roku na rok może stawać się
coraz wyższa.
Wyniki: M30: 1. Daniel Chądzyński (Danielo SportWear), 2. Roger
Głowacki (OPTY Mazovia Grodzisk
Maz.), 3. Tomasz Gawroński (V-TIM
Łódź). M40: 1. Michał Jędrzejewski
(Włókniarz Łódź), 2. Adrian Jach
(Bike World Test Team), 3. Piotr
Uciński (Włókniarz Łódź). M50: 1.
Dariusz Leduchowski (Włókniarz
Łódź), 2. Krzysztof Sujka (Łódź), 3.
Damian Makowski (Ruda Śląska).
M60: 1. Grzegorz Tramś (Danielo SportWear), 2. Andrzej Ramza
(Wilanów Warszawa), 3. K. Korcala
(SMOK Kraków). M70: 1. Stanisław
Paterka (Chrobry Głogów), 2. Tadeusz Pośpiech (Legia Masters Warszawa), 3. Ireneusz Matyszewski
(Legia Masters).
ak
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Koszykówka |IVAllesCup

Wysoki poziom koszykarskiego turnieju
Do zawodów, oprócz dwóch
drużyn TK Alles (wystartowały
ekipy z rocznika 1997 i z rocznika 2000 i młodsze) zgłosiły
się także ekipy ŁKS-u Łódź,
Apisu Będków, Basketu Janikowo, MChKK Chełmno oraz
dwie drużyny Bryzy Kolbudy.
Turniej rozpoczął się już w piątek w godzinach południowych,
a zakończył w niedzielę o godzinie 14:00, kiedy to odbyła
się uroczysta gala z udziałem
wszystkich zespołów połączona
z wręczaniem nagród. Tym razem świetnie zaprezentowały się
zawodniczki Bryzy Kolbudy.
Klub z Kolbudy wystawił do
zawodów dwie i drużyny i obie
zakwalifikowały się do finału! W decydującym spotkaniu
o pierwsze miejsce pierwsza
drużyna nie dała szans drugiej
ekipie, wygrywając 73:27. Przypomnijmy, że obie drużyny Bryzy Kolbudy w swoich grupach
za jęły pierwsze miejsca. Pierwsza ekipa okazała się najlepsza
w rywalizacji w grupie drugiej,
a drugi zespół zajął pierwsze
miejsce w grupie eliminacyjnej
pierwszej. Natomiast w grupie
drugiej rywalizowały koszykarki pierwszego zespołu (rocznik
1997) TK Alles Głowno. Podopieczne trenera J. Lewandow-

skiego w meczu otwierającym
turniej zmierzyły się z Apisem
Będków.
Po niezwykle zaciętym spotkaniu, w którym szala zwycięstwa przechylała się raz w jedno,
to raz w drugą stronę, ostatecznie sześcioma punktami zwyciężyły zawodniczki z Będkowa, wygrywając 70:64. Jednak
porażka w pierwszym meczu
nie załamała głownianek, które
w starciu z MChKK Chełmno
osiągnęły zwycięstwo, pokonując rywalki 41:34. Niestety
w meczu decydującym o drugiej
lokacie w grupie eliminacyjnej podopieczne trenera Jacka
Lewandowskiego
przegrały
z pierwszą drużyną Bryzy Kolbudy (zwycięzcą turnieju) 14:71.
W grupie pierwszej najmłodsze zawodniczki z Głowna, czyli
druga drużyna Alles, mimo, że
nie osiągnęła zwycięstwa, walczyła dzielnie, stawiając opór
starszym i silniejszym fizycznie
rywalkom. W tej grupie bardzo
dobrze spisały się zawodniczki
drugiej drużyny Bryzy Kolbudy, który wygrały trzy mecze,
pokonując kolejno TK Alles II
Głowno 100:6, Basket Janikowo 43:22 oraz ŁKS Łódź 37:25.
Druga lokata w tej grupie przypadła ekipie ŁKS-u Łódź, która
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W hali Widowiskowo-Sportowej w Głownie już po
raz czwarty odbył się koszykarski turniej dziewcząt
pod egidą głowieńskiej firmy Alles, strategicznego
sponsora Towarzystwa Koszykówki Alles Głowno.

Koszykarki TK Alles Głowno dzielnie walczyły podczas IV Turnieju Alles Cup.Głowniankitymrazemzajęłypiątemiejsce.

w decydującym spotkaniu okazała się lepsza od Basketu Janikowo, pokonując rywalki 62:31.
Zatem w meczu o piąte miejsce
zawodniczkom TK Alles Głowno przyszło walczyć z Basketem
Janikowo. Po bardzo dobrej grze
z obu stron lepsze okazały się
podopieczne trenera Jacka Lewandowskiego, które pokonały
koszykarki z Janikowa 39:26.
Drużynę Alles podczas turnieju reprezentowały następujące zawodniczki: Weronika
Lewandowska, M. Osińska,
B. Bryk, O. Gocek, J. Barań-

ska, D. Gaczewska, K. Ubysz,
W. Świniarska, Patrycja Dulas,
M. Krajewska, W. Gruda, P. Kubiak. W meczu o siódme miejsce
najmłodsza ekipa turnieju, czyli
drugi zespół TK Alles przegrał z MChKK Chełmno 14:72,
a z kolei w meczu o trzecie
miejsce ŁKS Łódź, po chyba
najbardziej
emocjonującym
spotkaniu turnieju, przegrał
z Apisem Będków 27:28.
Wszystkie drużyny otrzymały
nagrody i puchary od sponsora
turnieju firmy Alles, które wręczyła Pani K. Wojciechowska

natomiast nagrody indywidualne dla najlepszej zawodniczki
w każdej drużynie ufundowała dyrektor SP nr 2 w Głownie
Pani E. Czerwiec (w zespołach
TK Alles wyróżnione zostały
M. Wojtczak i W. Lewandowska), z kolei wójt gm. Głowno
M. Jóźwiak uhonorował najskuteczniejszą zawodniczkę, którą
okazała się zdobywczyni 86 pkt.
K. Wolf (Bryza I Kolbudy).
Natomiast najlepszą zawodniczką turnieju uznano M. Warzochę (Bryza). Na uznanie
zasługuje także prezes TK Al-

Piłka nożna|3.kolejkaKlasy„B”

Karate Shorin Ryu|Pokaz

To była udana kolejka dla piłkarzy Huraganu Swędów i Sokoła Popów. Swędowianie,
pokonując pewnie LKS Gieczno odnieśli trzecie z rzędu zwycięstwo, co umocniło
podopiecznych trenera Pawła Podsiadłego w czołówce tabeli.

Na zaproszenie organizatorów
Festynu Integracyjnego pod hasłem „Lubię Zdrowie” Osiedla
Wschód w Strykowie Karatecy
Okinawa Shorin-ryu dali niezwykle efektowny pokaz. Sekcję strykowską karate Shorin
Ryu reprezentowali: Anastazja
Kamińska, Oliwia Rojek oraz
Gabriel Jędrzejczak. Podopieczni sensei Dariusza Jędrzejczaka
niezwykle efektownie zademon-

les Głowno Jarosław Soczyński, który włożył ogrom pracy
w zorganizowanie tego już znaczącego i rozpoznawalnego w koszykarskim świecie turnieju.
Wyniki meczów finałowych:
mecz o siódme miejsce: TK Alles
II Głowno – MChKK Chełmno
14:72. Mecz o piąte miejsce TK
Alles I Głowno – Basket Janikowo 39:26. Mecz o trzecie miejsce: Apis Będków – ŁKS 28:27.
Mecz o pierwsze miejsce: Bryza I Kolbudy – Bryza II Kolbudy
73:27.
ak

Huragan Swędów na szóstkę Karatecy na festynie

HURAGAN Swędów – LKS
Gieczno 6:1(1:0)

BRAMKI:1-0Czkwianianc33min.,
2-0 Andrzejewski 68 min., 3-0 Andrzejewski73min.(karny),4-0Andrzejewski 76 min., 5-0 Głowacki
79min.,6-1Stefański88min.



Huragan: Czerwiński - Jęd-rzejewski, Sęderowski (76,  P. Jasek),
Kluge(46, Rutkowski), Stefański,
Krawczyk,Matynia,Podstawka,Andrzejewski,  Tyczyński (46, Podsiadły),Czkwianianc(70,Gło-wacki)

Wysokim zwycięstwem podopiecznych Pawła Podsiadłego
zakończył się mecz kolejny trzeci już mecz o mistrzostwo klasy
„B” nowego sezonu. Początek

spotkania był jednak nieco chaotyczny w wykonaniu gospodarzy. Swędowianie razili niedokładną grą przez co stwarzali
rywalom okazje do kontrataków.
Pierwszy celny strzał na
bramkę piłkarze Huraganu oddali dopiero w 33 minucie! Po
dośrodkowaniu z rzutu rożnego
celnie głową uderzył Aleksander
Czkwianianc, który uzyskał prowadzenie dla swojego zespołu.
Kolejne minuty pierwszej części
gry upływały, a wynik nie zmienił się. Pierwsza faza meczu, po
przerwie, to nadal bardzo nerwowa gra Huraganu i kontrataki
gości. Po jednym z nich giecznianie mogli nawet wyrównać,
ale na szczęście w sytuacji „sam
na sam” napastnik LKS-u posłał
piłkę tuż obok słupka.
Kolejne minuty to koncert
skrzydłowego swędowian Bartosza Andrzejewskiego. Pomocnik Huraganu popisał się klasycznym hat – trickiem, kiedy
to najpierw w 68 minucie, po
podaniu Michała Krawczyka,
potem w 73 minucie z rzutu
karnego i wreszcie w 76 minucie, gdzie po ładnym rozegraniu
w narożniku boiska z Konradem
Matynią, huknął z 20 metrów
w prawy górny róg bramki, zdobywając swojego trzeciego gola.
Z kolei w 78 minucie prawą

stroną boiska zabrał się z piłką
rezerwowy Sebastian Głowacki,
„kiwnął” jednego z obrońców
i strzałem z ostrego kąta podwyższył na 5:0. W 85 minucie goście
zdobyli honorową bramkę.
Po stracie w środku boiska i złym ustawieniu obrony
zawodnik LKS-u znalazł się sam
na sam z Bartłomiejem Czerwińskim i strzałem w długi róg
pokonał młodego bramkarza
swędowian. Gospodarze strzelili jeszcze jedną bramkę w 88
minucie. Z prostopadłego podania Mateusza Podstawka skorzystał lewy obrońca Jarosław
Stefański i ustalił wynik meczu
na 6:1.
ak

w Strykowie. W pokazie uczestniczyli też instruktorzy Piotr
Kunce 3 dan, Marcin Lewandowski 1 dan i Bartłomiej Świątczak 2 kyu którzy zademonstrowali wyższe kata z elementami
zastosowania w samoobronie
a także dali pokaz kobudo
(broni okinawańskiej). Całość
poprowadził i komentował instruktor Dariusz Jędrzejczak
5 dan.
ak

3. kolejka:LipiniacyLipiny-Sokół
Popów 0:1, Sparta Łódź  - Start
Szczawin 0:1, Czarni Smardzew  -
Powstaniec Dobra 13:1, Huragan
Swędów-LKSGieczno6:1,LKSII
Gałkówek-LKSKalonka3:2
1.CzarniSmardzew

3 9 20-5

2.HuraganSwędów

3 9 13-5

3.LipiniacyLipiny

3 6 10-4

4.LKSIIGałkówek

3 6 7-6

5.StartSzczawin

3 6 6-3

6.SpartaŁódź

3 4 10-6

7.SokółPopów

3 3 2-6

8.LKSGieczno

3 1 6-13

9.LKSKalonka

3 0 7-10

10.PowstaniecDobra

3 0 4-27

ANDRZEJKUSY

Swędowianie tylko gorszą
różnicą goli ustępują rewelacyjnym Czarnym Smardzew.
Smardzewianie także odnieśli
trzy zwycięstwa, a w ostatnim
spotkaniu wręcz zdemolowali
Powstańca Dobra, wygrywając
z beniaminkiem aż 13:1. Pierwsze zwycięstwo odnieśli piłkarze Sokoła Popów. Popowianie
z wyjazdowego meczu w Lipinach przywieźli trzy punkty, pokonując liderów po
dwóch seriach spotkań Lipiniaków 1:0!

strowali najprostsze techniki
sztuki walki. Natomiast Wojciech Boncela zaprezentował
kata stylowe Shorin-ryu karate.
Następnie pokaz ułożonej walki
można było zobaczyć w wykonaniu Piotra Nowickiego, Tomasza Michałkiewicza i Artura
Jędrzejczaka. Młodzież, która
tak wspaniale zaprezentowała się podczas pokazu, ćwiczy
w Szkole Podstawowej nr 2

Wiele ciekawego działo się podczas pokazu strykowskich karatekówwczasietrwaniaFestynu
Integracyjnego„LUZ”OsiedlaWschódwStrykowie.
G

Sport

W derbach powiatu
podzielili się punktami!
– sprawozdanie z meczu. str. 46

W Głownie
odbył się IV Alles Cup.
– relacja z turnieju. str. 47
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Piłka nożna | Puchar Polski

Stal lepsza od Zjednoczonych

KALENDARZ
KIBICA

W drugiej rundzie Pucharu Polski Okręgu
Łódzkiego piłkarze z Głowna wygrali z wyżej
notowanymi strykowianami, a wszystkie bramki
padły w pierwszej połowie.
4 (4)
2 (2)

Bramki dla Stali: Kluska 2 (9
i 35 min.), Gibała (22 min.) oraz
Florczak (44 min.).Bramki dla Strykowa: Małecki (34 min.) oraz Płoszajski (k. w 40 min.).
Stal: Smużyński – Maciak, Mostowski, M. Piela, Okrasa – A. Tomczyk (w 65 min. Hemka), Kluska,
Gibała, G. Piela (45 Gozdera) –
Florczak, Kujawiak (81 Kowalczyk).
Zjednoczeni: Zalewski – Zawadzki (w 45 min. Zyguła), Leszczyński,
Dudziński, Śmieszek – Płoszajski,
Gałecki (45 Nowak), Kluge, Misztela – Małecki (65 Kapusta), Stawiany (62 Jesionowski).

Oba zespoły do tego pojedynku przygotowały się w podobnych nastrojach. Podopieczni
trenera Marka Pawlaka notują
ostatnio złe wyniki, szczególnie na własnym boisku, gdzie
przegrywają wszystko co się da
(ostatnio 1:2 z MGLKS Uniejów/Ostrowsko). W kratkę grają
strykowianie, bo zespół prowadzony przez trenera Tomasza
Szcześniaka jak na razie dobre
mecze przeplata złymi i tak po
dwóch zwycięstwach z rzędu,
w kolejnych trzech ligowych
potyczkach Zjednoczeni zdobyli
zaledwie punkt.
W środę obie strony inaczej
jednak potraktowały to spotkanie. O ile w Stali trzon zespołu
w zasadzie został zachowany,

to w ekipie gości mogliśmy ujrzeć mocno rezerwowy skład,
wzmocniony jednak kilkoma
zawodnikami z pierwszej drużyny. W pierwszych minutach
groźniejsi okazali się gospodarze,
którzy już na początku dwukrotnie nękali obronę przeciwnika.
Formacja defensywna Strykowa
nie weszła dobrze w to spotkanie.
W 9 min. Stal objęła prowadzenie, bo niezłej akcji całego
zespołu. Dogranie do środka
z prawej strony, Kluska przyjmuje piłkę i po chwili strzela tuż
przy słupku z 18 m. Zalewski nie
miał szans, aby obronić to uderzenie i było 1:0 dla gospodarzy.
W kolejnych minutach goście
posiadali optyczną przewagę,
jednak nic z niej nie wynikało.
Zabójcze kontry wyprowadzali
za to głownianie.
W 22 min. było już 2:0. Znów
akcja prawą stroną dośrodkowanie w pole karne do Florczaka,
ten zgrywa głową do lepiej ustawionego Gibały, a pomocnik
Głowna z kilku metrów podwyższa prowadzenie. Po pół
godzinie gry pierwszy groźny
strzał na bramkę Smużyńskiego
oddali strykowianie, ale wolej
Gałeckiego przeleciał tuż obok
spojenia. Chwilę później goście
powinni zdobyć gola, ale pojedynek sam na sam z Małeckim
wygrał Smużyński. W 34 min.
została udokumentowana bramką. Znów oko w oko z bramkarzem Stali stanął Małecki,
ale tym razem był bezbłędny

SOBOTA, 1 PAŹDZIERNIKA
godz. 15:30, stadion
w Strykowie, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo IV ligi Zjednoczeni
– LKS Kwiatkowice.
 godz. 16:00, boisko
w Głownie, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo V ligi (dziesiąta
kolejka) Stal Głowno – Andrespolia Wiśniowa Góra.
 godz. 15:00, stadion
w Nowosolnej, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „A” (szósta
kolejka) AMII Nowosolna
– Zjednoczeni II Stryków.


WOJCIECH POŻARLIK

STAL GŁOWNO
ZJEDNOCZENI

PIĄTEK, 30 WRZEŚNIA
 godz. 16:30, stadion
w Łodzi, mecz o mistrzostwo
klasy „Górski” Sport
Perfect– Stal.

W derbowym pojedynku pucharowym piątoligowa Stal Głowno okazała się lepsza od strykowskiego
przedstawiciela IV ligi, piłkarzy Zjednoczonych.

i gospodarze prowadzili już
tylko 2:1. Myśl o szybkim doprowadzeniu do remisu już minutę później wybił strykowianom z głowy Kluska. Obrońcy
Zjednoczonych znów źle się
ustawili, Stal wyszła z akcją
w przewadze 3 na 2 i koniec
końców Kluska po raz drugi
w tym meczu wpisał się na listę
strzelców. Pięć minut później
kunszt w polu karnym pokazał
Stawiany. W 40 min. Małecki krótko rozegrał rzut rożny

z napastnikiem Strykowa, który
zwodem ograł Okrasę i został
sfaulowany w obrębie szesnastki. Sędzia bez wahania wskazał
na wapno, a jedenastkę wykorzystał Dariusz Płoszajski.
Na kilka minut przed końcem
pierwszej połowy było zatem
3:2 dla Stali, ale to nie był jeszcze koniec emocji w tej części
meczu. W 45 min. głownianie
znowu odskoczyli Zjednoczonym na dwie bramki. Duża
w tym zasługa obrony Strykowa,

która po raz kolejny pozostawiła
bez krycia rywala. Tym razem
po złym wybiciu do piłki dopadł
Florczak i mocnym strzałem pod
poprzeczkę ustalił wynik pierwszej połowy i jak się później okazało całego spotkania. W drugiej
części meczu i jedni i drudzy
mieli swoje szanse, ale dobrze
w bramce spisywali się Smużyński oraz Zalewski. Stal wygrała
ze Zjednoczonymi i przeszła do
III rundy Pucharu Polski w okręgu łódzkim.
wp

NIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNIKA
 godz. 12:00, na boisku
w Swędowie piąta kolejka rozgrywek klasy „B” sezonu 2011/2012
(grupa II, łódzka), mecz Huragan
Swędów – Start Szczawin.
 godz. 12:00, boisko w Łodzi,
piąta kolejka rozgrywek klasy
„B” sezonu 2011/2012 (grupa
II, łódzka), mecz Sparta Łódź –
Sokół Popów.
 godz. 15:00, boisko
w Strykowie, mecz szóstej kolejki
o mistrzostwo Łódzkiej Ligi
Juniorów (grupa 1.) Zjednoczeni
Stryków – Start Łódź.
 godz. 16:00, boisko w Kalonce – Kopance, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „A” (szósta
kolejka) Struga Dobieszków
– Błękitni Dmosin.
 godz. 16:00, boisko
w Gałkówku, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „B” LKS
– Powstaniec Dobra.

PROGNOZA POGODY DLA REJONU GŁOWNA | 29.09.2011 – 05.10.2011

Piłka nożna | IV liga

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:
Pogodę kształtować będzie układ wyżowy.
Napływać będzie ciepła masa powietrza.

Zmiana lidera IV ligi
Drużyny IV ligi mają za sobą
9 kolejek. Kto by przypuszczał,
że po tym czasie na pierwszym
miejscu będzie Warta Działoszyn. Piłkarze tego klubu
w ostatnim meczu wygrali
z Concordią Piotrków Tryb. 2:0
i było to już ich czwarte zwycięstwo z rzędu. Wspaniała seria
i pogubione punkty przez inne
zespoły zaowocowały awansem
na pozycję lidera. Na 11 miejscu
znajdują się Zjednoczeni Stryków, którzy w ostatnich minutach wywalczyli punkt przeciwko Włókniarzowi Zgierz.
ak

CZWARTEK - PIĄTEK:
Słonecznie, zachmurzenie małe, okresami
umiarkowane, bez opadów oraz ciepło, tylko
noce i poranki chłodne. Widzialność dobra do
umiarkowanej, w nocy i rano zamglenia, lokalnie
mgły. Wiatr z kierunków zachodnich, słaby do
umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 20 st. C do + 23 st. C.
Temp. min w nocy: + 10 st. C do + 7 st. C.
SOBOTA - NIEDZIELA:
Słonecznie, zachmurzenie małe, miejscami
umiarkowane, bez opadów oraz ciepło.
Widzialność dobra do umiarkowanej, w nocy i
rano zamglenia, lokalnie mgły. Wiatr z kierunków
zachodnich, słaby, okresami do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 20 st. C do + 22 st. C.
Temp. min w nocy: + 12 st. C do + 8 st. C.
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA:
Słonecznie, zachmurzenie małe i umiarkowane,
bez opadów oraz ciepło. Widzialność dobra do
umiarkowanej, rano zamglenia, lokalnie mgły.
Wiatr południowo-zachodni, słaby.
Temp. max w dzień: + 21 st. C do + 18 st. C.
Temp. min w nocy: + 10 st. C do + 7 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA
Pogoda korzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

G

9. kolejka: KS Paradyż – Włókniarz
Konstantynów Łódzki 4:1, Boruta
Zgierz – Sorento Zadębie Skierniewice 0:1, WKS Wieluń – Włókniarz
Pabianice 2:2, UKS SMS Łódź –
Włókniarz Moszczenica 3:2, Zawisza Pajęczno – LKS Kwiatkowice
1:0, WOY Bukowiec Opoczyński –
Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:0,
Zjednoczeni Stryków – Włókniarz
Zgierz 1:1, Pogoń-Ekolog Zduńska
Wola – Pilica Przedbórz 3:1, Warta

Działoszyn – Concordia Piotrków
Trybunalski 2:0.
1. Warta Działoszyn

9 19 11-7

2. Lechia Tomaszów Maz.

9 18 13-5

3. KS Paradyż

9 18 14-5

4. Zawisza Pajęczno

9 16 15-14

5. WKS Wieluń

9 15 18-9

6. WOY Bukowiec Op.

9 15 18-10

7. Pilica Przedbórz

9 14 16-10

8. Sorento Zadębie

9 14 7-10

9. Włókniarz Moszczenica
10. Włókniarz Pabianice

9 13 13-15
9 13 11-11

11. Zjednoczeni Stryków

9 11 14-20

12. LKS Kwiatkowice

9 11 17-13

13. Pogoń Zduńska Wola

9 11 7-9

14. Concordia

9 9

7-10

15. UKS SMS Łódź

9 9

7-12

16. Włókniarz Zgierz

9 7

8-14

17. Boruta Zgierz

9 6

6-9

18. Włókniarz K.

9 0

2-21

