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Co o różnych sprawach myślą
pochodzący z naszego terenu

Każdy będzie musiał płacić
za swoje śmieci

kandydaci do parlamentu. str. 3

– o kontrowersjach wokół nowej ustawy. str. 16
Głowno | Rodzice przedszkolaków wystąpili na miejskiej sesji

Nasze (za)drogie przedszkola
Ich determinacja przyniosła skutek. Dwa dni po sesji
burmistrz Grzegorz Janeczek
przedstawił radom rodziców
miejskich przedszkoli projekt
uchwały dotyczący obniżenia
wysokości opłat o 60 gr, czyli
z 3,19 zł do 2,59 zł za godzinę pobytu dziecka w placówce
poza bezpłatną podstawą. Zanim jednak taka propozycja padła, burmistrz i radni musieli na
sesji stawić czoła fali niezadowolenia z dotychczas obowiązujących stawek.
Rodzice przedszkolaków mówili, że stawka za każdą godzinę pobytu dziecka w placówce poza bezpłatną 5-godzinną
podstawą, ustalona przez Radę
Miejską na poziomie 0,23%
najniższego
wynagrodzenia
(czyli 3,19 zł), należy do najwyższych w kraju. W przypadku niektórych skutkuje ona
wydatkami rzędu ponad 400 zł
miesięcznie na jedno dziecko.
Rodziców nie bardzo intereso-
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Rodzice dzieci
uczęszczających
do głowieńskich przedszkoli
na sesji Rady Miejskiej
28 września dali wyraz
swojemu niezadowoleniu
z powodu zmiany sposobu
naliczania opłat.
Ich zdaniem teraz
przedszkola są zbyt drogie.

W Głownie przedszkola są za drogie. Mówili o tym rodzice przedszkolaków na sesji Rady Miejskiej 28 września.

wały uśrednione zestawienia
opłat w miejskich przedszkolach, omówione przez p.o. sekretarza miasta Jarosława Trojanowskiego, z których wynikało,
że udział rodzica w kosztach

Wybory | Poznaj zasady głosowania

pobytu dziecka w przedszkolu,
czyli 18 % właściwie kształtuje się na poziomie porównywalnym z ubiegłorocznym. Jednak
średnia, choćby najdokładniej
wyliczona, jest zawsze pew-

ną abstrakcją, a ludzie przyszli
do radnych ze swoimi konkretnymi problemami i odczuciami,
że płacą zbyt wiele. Na sesji pojawiło się tak wiele osób, że nie
wszyscy zmieścili się w sali ob-

rad. W ich imieniu przemawiało troje rodziców.
500 zł za dziecko
Aleksandra Fijałkowska pracuje na etacie i posyła dziec-
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Jak oddać ważny głos
i jak będą one liczone

Ponadto ordynacja wyborcza
wprowadziła możliwość głosowania korespondencyjnego dla
Polaków za granicą oraz przez

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

W najbliższych
wyborach
parlamentarnych, które
odbędą się w niedzielę
9 października na
wyborców czeka kilka
zmian. Najważniejsza
jest taka, że senatorowie
wybierani są w okręgach
jednomandatowych.

pełnomocnika dla niepełnosprawnych i osób starszych.
W kodeksie ujednolicono godziny głosowania we wszystkich rodzajach wyborów.
Lokale wyborcze podczas tegorocznego głosowania będą
otwarte w godzinach od 7. do
21. W poprzednich wyborach
parlamentarnych można było
głosować w godz. 6 – 20.
Zmiany te wprowadził Kodeks wyborczy, który scalił
wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze w jeden dokument, zawierający zarówno
nowe zapisy, jak i te już obowiązujące.
str. 3

ko do zerówki przedszkolnej
na pełen zakres godzinowy. Ponosi z tego tytułu koszty rzędu
500 zł miesięcznie i to bez
uwzględnienia opłat za wyżywienie, zajęcia dodatkowe,
wyprawkę czy podręczniki.
Na sesji od władz miejskich
oczekiwała odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Głownie są
najwyższe opłaty przedszkolne
z całego powiatu zgierskiego,
a zarazem jedne z najwyższych
w województwie i kraju.
Burmistrz Grzegorz Janeczek mówił, że nowy system naliczania opłat wynika ze zmiany
ustawy o systemie oświaty, która wymusiła na samorządach
ustalenie stawki za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
W opinii burmistrza nowelizacja wyszła naprzeciw rodzicom o tyle, że obecnie płacą oni
za faktyczne godziny spędzane
przez dzieci w przedszkolach,
nie zaś kwoty zryczałtowane. Dotychczas płacili czesne
w ustalonej wysokości bez
względu na to, czy dziecko chodziło do przedszkola przez cały
miesiąc, czy nie, bo np. było
chore. Teraz sejm zmienił te zasady, a samorządy musiały się
do zmian dostosować.
Ponadto przed zmianą bezpłatną podstawą wychowania
przedszkolnego obejmowano
pięcio- i sześciolatki, a obecnie
mają do niej prawo wszystkie
dzieci.
str. 8
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Stroniewice | Ranny pasażer w szpitalu

Dach wytrzymał,
ludzie żyją
W poniedziałek 3 października, krótko
po godz. 8. na drodze krajowej nr 14, w pobliżu granic
powiatu łowickiego i zgierskiego, samochód osobowy
Skoda Fabia zjechał ze swego pasa ruchu
i dachował na poboczu drogi.
Na szczęście pasażerowi
i kierowcy nie stało się nic poważnego.
Fabia, kierowana przez
43-letniego mieszkańca Warszawy, zjechała ze swego pasa

ruchu prawdopodobnie dlatego,
że prowadzący zasnął. Samochód zanim dachował uderzył
w betonowy fragment konstrukcji przepustu drogowego, a następnie w drzewo. Pojazd uległ

całkowitemu zniszczeniu. Kierowca był trzeźwy.
Pierwsi na miejscu wypadku
zjawili się strażacy z JR-G PSP
w Strykowie i OSP w Domaniewicach, później dojechał samochód JR-G PSP z Łowicza.
Strażacy udzielili pomocy poszkodowanym – kierowcy i jego
pasażerowi, 29-letniemu mieszkańcowi powiatu pruszkowskiego. Ten pierwszy doznał urazu
ucha, a pasażer ogólnych potłuczeń i ran głowy.
Został on zabrany przez
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Warszawy do jednego ze szpitali
w Łodzi. Niestety trzeba było
na niego czekać przez 25 minut:
śmigłowiec był zajęty interwencją w innym miejscu województwa.
tb

Stryków | Niebezpiecznie wyglądający wypadek

Nie przepuściła
karetki na sygnale
W piątek 29 września, około godziny 18.,
doszło do kolizji, na drodze krajowej nr 14
w Strykowie, z udziałem trzech samochodów,
w tym karetki pogotowia. Poszkodowane zostały dwie
osoby, w tym pięcioletnia dziewczynka.

2 karetki. Poszkodowane zostały dwie osoby, w tym 5-letnia
dziewczynka, która wraz matką
jechała Oplem oraz ratowniczka z uszkodzonego ambulansu. Dziecko, które w wypadku
stłukło sobie czoło, przewieziono do łódzkiego szpitala przy
ul. Spornej, gdzie poddane zostało obserwacji.
W związku z wypadkiem
ruch na drodze nr 14 prowadzony był do późnych godzin wahadłowo. Straty wyceniono łącznie na około 24 tys. zł.
Sprawczyni została ukarana
mandatem. Kierowcy wszystkich pojazdów biorących udział
w zdarzeniu byli trzeźwi.
kl

Zdarzenie miało miejsce na
ulicy Warszawskiej, vis a vis
parkingu nad zalewem, na moście nad Moszczenicą. Kobieta, mieszkanka powiatu zgierskiego, wyjeżdżająca Oplem
Astrą z parkingu, uderzyła
w jadącą na sygnale karetkę
pogotowia. Siła uderzenia doprowadziła do tego, że Opel
przemieścił się i uderzył w bok
Audi A3, które zatrzymało się

z powodu warunków panujących na drodze. Przyczyną
zdarzenia było niezachowanie
należytej ostrożności przez wyjeżdżającą z parkingu kobietę,
która nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu.
Wypadek wyglądał bardzo
groźnie. Na miejscu pojawiły
się 2 zastępy JRG PSP ze Strykowa, 3 radiowozy policji oraz

Bielawy

KRONIKA POLICYJNA | 27.09.–30.09.2011

Fani czterech
kółek będą się
ścigać maluchami
Lepsza adrenalina niż butelka wina – pod takim hasłem zostanie rozegrany 8 października
pierwszy wyścig samochodowy
na dochodzenie organizowany
przez Fundację Bractwo Rajdowe z Soboty.
Miejscem zmagań kierowców będzie stadion w Bielawach.
Gościem honorowym zawodów
będzie Maciej Wisławski, były
kierowca rajdowy i jeden z bardziej znanych pilotów rajdowych
w naszym kraju.
W zawodach będzie mógł
wziąć udział każdy posiadający
prawo jazdy, po uiszczeniu opłaty 25 zł. Zawodnicy będą ścigać
się Fiatami 126p, zapewnionymi
przez fundację. W przerwie zawodów, od godz. 12.30 do 14.,
organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do sali
gimnastycznej gimnazjum w
Bielawach, na spotkanie z Maciejem Wisławskim.
str. 20
G

Głowno i okolice
27 września, około godz.
15.20, w Głownie na ul. Solskiego
nieznany sprawca, poruszający
się czerwonym Oplem Corsą nie
zachował należytej ostrożności
i spowodował upadek z roweru
mieszkanki Głowna, po czym uciekł
z miejsca zdarzenia. Kobieta upadając uderzyła głową w krawężnik.
Z urazem głowy i obtarciami całego
ciała została przewieziona do szpitala w Zgierzu. Policjanci z Głowna
poszukują sprawcy.
30 września, około godz.
20.30, na ul. Łódzkiej jadąca samochodem Ford Ka mieszkanka Głowna nie dostosowała prędkości do
sytuacji na drodze i uderzyła w tył
Citroena Xary kierowanego przez
mieszkańca Łodzi. Sprawczyni została ukarana mandatem w wysokości 300 zł.
4 października, około godz.
7.03 doszło do pożaru w bloku
mieszkalnym w Mięsośni. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej
spaliła się tablica licznikowa. Na
miejscu, jako pierwszy pojawił się
zastęp OSP Popów, który ugasił

pożar. W czasie zdarzenia nikt nie
odniósł obrażeń. Właściciel wycenił
swoje straty na 3,5 tys. zł.

Stryków i okolice
27 września, około godz.
16.45, w Krucicach w gminie Stryków, kierujący Oplem Astrą mieszkaniec Dąbrowy (gm. Głowno) nie
zachował należytej ostrożności
podczas wyprzedzania i uderzył
w tył Saaba kierowanego przez
mieszkańca Gozdowa, który wykonywał prawidłowy manewr wyprzedzania. Nikt nie został ranny. Sprawcę ukarano mandatem.
28 września w godzinach porannych w Bratoszewicach doszło
do kolizji. Kierujący Fordem Escortem mieszkaniec Domaniewic nie
zachował należytej odległości między pojazdami i uderzył w należącego do mieszkańca Sadówki Opla
Vectrę, skręcającego z ul. Wolskiej
w ul. Łódzką. Osób poszkodowanych nie było. Sprawca otrzymał
mandat karny.
Tego samego dnia, około 10. na skrzyżowaniu drogi wiodącej na Warszewice
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Bezpieczeństwo

Dachowanie przy krajowej 14. Na przybycie pogotowia poszkodowany czekał ponad 25 minut.

Głowno

Głowno i Stryków | Płonące nieużytki

Trzy razy do płonących
w Głownie kontenerów na śmieci wyjeżdżali strażacy. Pierwsze zgłoszenie miało miejsce
w sobotę, 1 października, około godz. 17:30, na ul. Sosnowej, tuż przy cmentarzu należącym do parafii pw. św. Jakuba.
Jak powiedział nam komendant
PSP w Strykowie brygadier Tomasz Kubiak, w tym miejscu
do pożaru kontenera dochodzi
dość często. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy ktoś
specjalnie zaprósza ogień, czy
też do zapłonu dochodzi na skutek wyrzucania do kontenera łatwopalnych rzeczy, np. niedogaszonych zniczy czy zapałek.
Kolejne dwa zgłoszenia dotyczyły kontenera przy bloku nr 8
na os. Kopernika. Strażacy gasili go 1 października około 21:53
oraz w nocy z 1 na 2 października około godziny 1:42. Krótki
odstęp czasu między zdarzeniami może świadczyć o tym, że
ogień był zaprószany celowo. kl

29 września oraz dwukrotnie
1 października, strażacy musieli wyjeżdżać do pożarów nieużytków. Interwencje podejmowali także 4 października. Dwa
zgłoszenia były z terenu Głowna i dwa ze Strykowa.
Pierwsze zgłoszenie nadeszło 29 września. Płonęła sucha trawa na obszarze o pow.
około 400 m2. Miało to miejsce
w Strykowie w okolicach
ul. Targowej. Dwa dni później,
1 października straż interweniowała dwa razy. Za pierwszym razem, około godz. 15:20,
w Głownie, przy ul. Sikorskiego, gdzie płonęło około 500 m2
terenu. Taki sam metraż miały

Plaga pożarów Strażacy gasili nieużytki

z drogą na Anielin kierujący Nissanem Almerą mieszkaniec Kutna
nie zastosował się do znaku stop
i nie ustąpił pierwszeństwa Oplowi
Astrze należącemu do mieszkańca
Kiełminy. Doszło do stłuczki, w której nikt nie został poszkodowany.
Kierowca Nissana ukarany został
mandatem.
30 września w godzinach porannych mieszkanka Strykowa poinformowała policję, że na miejskim
targowisku skradziono jej portfel
z zawartością, wycenioną na ok.
360 zł. Postępowanie prowadzi KP
w Strykowie.
Tego samego dnia inna
mieszkanka Strykowa zgłosiła
kradzież roweru o wartości 700 zł
z klatki schodowej jednego z bloków przy ul. Targowej. Tę sprawę
również prowadzą policjanci ze
Strykowa.
Także 30 września, ok. godz.
16.30, w Smolicach, niedaleko Tulipan Parku, jadąca Hondą Civic
brzezinianka podczas manewru
cofania uderzyła w stojącego VW
Golfa. Za spowodowanie zagrożenia została ukarana mandatem.

nieużytki, które strażacy gasili
od 15:40 w Strykowie. Czwarty
przypadek miał miejsce 4 października, kiedy to w Głownie,
na ul. Zabrzeźniańskiej płonęło
500 m2 traw.
We wszystkich tych przypadkach za przyczynę uznano przypadkowe zaprószenie ognia.
Jednak, jak mówi dowódca PSP
w Strykowie brygadier Tomasz
Kubiak, w takich sytuacjach
prawdopodobne jest, że są to
po prostu przypadki wypalania
traw, roślinności czy też śmieci.
Najczęściej nie udaje się ustalić
sprawcy zdarzenia. Należy dodać, że wypalanie traw, rżysk
itp. jest zabronione.
kl

Stryków | Pożar na ul. Brzezińskiej

Paliła się kotłownia
Do groźnie wyglądającego pożaru doszło 1 października nad ranem, około godz.
4:03 w Strykowie. W remontowanym budynku przy ul. Brzezińskiej płonęło pomieszczenie,
w którym stał piec centralnego
ogrzewania. Na szczęście, dwie
osoby, które przebywały w budynku opuściły go w odpowiednim czasie. Na miejsce przyby-

ły 3 jednostki straży pożarnej.
Akcję utrudniało spore zadymienie i niełatwy dostęp do płonącego, podwieszanego sufitu.
Strażacy musieli użyć podczas
akcji kamery termowizyjnej.
Za przyczynę pożaru uznano wadę urządzenia grzewczego. Spłonęło 40 m2 więźby dachowej. Straty wyceniono na
40 tys. zł.
kl

Ruch drogowy | Nietrzeźwi kierujący

Plaga pijanych rowerzystów
Tylko w ciągu ostatnich czterech dni policjanci z Głowna
cztery razy musieli zatrzymywać pijanych kierowców. Aż
trzech z nich to rowerzyści zatrzymani na Zabrzeźni.
Pierwsze z tych zgłoszeń
miało miejsce 1 października,
około godz. 9:05, kiedy to patrol policji zatrzymał w Głownie, przy ul. Moczydła kierującego samochodem marki
Volkswagen Polo głownianina,
który w wydychanym powietrzu miał około 1,5 promila alkoholu. Po interwencji został on
oddany pod opiekę żonie.
Tego samego dnia policjanci zatrzymali na skrzyżowaniu

ul. Topolowej z Zabrzeźniańską pijanego rowerzystę, który
w wydychanym powietrzu miał
0,7 promila alkoholu.
Dwa dni później, 3 października, policja zatrzymała dwóch
kolejnych rowerzystów. Pierwszy z nich, mieszkaniec Łodzi,
wpadł na ul. Zabrzeźniańskiej.
Wydmuchał 0,6 promila.
Prawdziwy rekordzista wpadł
jednak tego samego dnia na ul.
Karasickiej. W wydychanym
przez mieszkańca Głowna powietrzu alkomat wskazał prawie
2,5 promila alkoholu!
Wobec wszystkich zatrzymanych będą prowadzone postępowania karne.
kl
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w Głownie. str. 5

Wybory parlamentarne | Nasze pytania do kandydatów

Co myślą o najważniejszych sprawach

Kandydatów z różnych
komitetów jest oczywiście więcej, bo okręgi są
duże, ale uznaliśmy, że
bliższa ciału koszula i jeśli ktoś ma swoje preferencje co do komitetu, na jaki
chce głosować, to jednak
w wielu przypadkach wybierze z danego komitetu
kandydata najbliższego,
lokalnego, swojego.
Na każde z 11 pytań daliśmy możliwość dwóch,
przeciwstawnych
sobie
odpowiedzi. Zdajemy sobie sprawę, że paleta możliwych odpowiedzi jest
szersza, jednak w parlamencie często trzeba
głosować nad projektami ustaw, które chciałoby
się widzieć w jeszcze innej postaci, ale ostatecznie trzeba głosować albo
za albo przeciw. Wszyscy nasi, lokalni kandydaci odpowiedzieli na nasze
pytania, za co im serdecznie dziękujemy. Dają się
w ten sposób lepiej poznać wyborcom – którym
życzymy interesującej lektury.
wal

(bezpartyjny, KW PSL)

Wojciech Ireneusz Węgrzynowski

(Ruch Palikota)

Małgorzata Kalinowska-Miller

(KW Polska Jest Najważniejsza)

Witold Śmigielski

(bezpartyjna, KW SLD)

Bogusław A. Olejniczak (Nasz Dom

Polska - Samoobrona Andrzeja Leppera)

Aleksandra Marianna Walczewska

SEJM

Tak głosowaliśmy w roku 2007

Na początku
ostatniego tygodnia
kampanii wyborczej
zadaliśmy tym
kandydatom,
z różnych komitetów,
którzy pochodzą
z naszego terenu,
pytania o ich poglądy
w kilkunastu
ważnych sprawach,
o których Polacy
rozmawiają. Może to
pomóc w dokonaniu
wyboru.

1. Rosnące zadłużenie państwa wymaga, w celu zrównoważenia budżetu:
A. Przede wszystkim zwiększenia podatków
B. Przede wszystkim zmniejszenia wydatków państwa, w tym socjalnych.

2. Podstawowym problemem polskich przedsiębiorców są:
A. Nadmierne koszty pracy
B. Zbyt małe fundusze pomocowe.

3. Dotowane przez większość podatników ubezpieczenia rolnicze w KRUS powinny być:
A. Utrzymane, gdyż rolnictwo jest mniej dochodowe niż inne dziedziny gospodarki i dotacje na KRUS są wyrazem solidarności społecznej
B. Zlikwidowane, a rolnicy ubezpieczani w ZUS jak wszyscy inni, bo dochody producentów rolnych na to pozwalają.

4. W związku z sytuacją na kolei minister infrastruktury Cezary Grabarczyk powinien:
A. Dawno podać się do dymisji, bo po 4 latach rządów jest za panujący chaos odpowiedzialny
B. Pozostać na stanowisku, bo do upadku kolei przyczyniały się wszystkie rządy ostatnich kilkunastu lat, a poprawa nie może nastąpić szybko.

5. Likwidacja przez rząd PO – PSL możliwości bezpłatnego studiowania na drugim kierunku była:
A. Przejawem krótkowzrocznej polityki, utrudniającej Polakom kształcenie się, a przez to osłabiającej szanse rozwojowe kraju
B. Rozsądnym krokiem zmniejszającym wydatki państwa i przyspieszającym wchodzenie nowych roczników na rynek pracy.

6. Wolność słowa jest w Polsce:
A. Niezagrożona, bo chroniona w konstytucji
B. Zagrożona wobec opanowania elektronicznych mediów publicznych, jak i większości prywatnych przez jedną opcję polityczną, związaną z obecną władzą.

7. Wolności osobiste są w Polsce:
A. Niezagrożone
B. Zagrożone przez szerokie uprawnienia służb specjalnych, m.in. do zakładania podsłuchów.

8. Premier Tusk jest za katastrofę smoleńską:
A. Moralnie odpowiedzialny, bo w wyniku rozmów z Putinem doprowadził do osobnego wyjazdu prezydenta do Katynia
B. W żaden sposób nie odpowiedzialny, a obarczanie go odpowiedzialnością za nią jest przejawem cynicznej walki politycznej.

9. Wprowadzenie wymogu określonego odsetką kobiet na listach wyborczych jest wyrazem:
A. Troski o zapewnienie kobietom należnego przedstawicielstwa w parlamencie
B. Szkodliwej inżynierii społecznej, narzucającej przepisy tam, gdzie powinien liczyć się tylko wolny wybór.

10. Gdyby jeszcze raz nadarzyła się okazja głosowania nad społecznym projektem ustawy zakazującej aborcji bez żadnych wyjątków, także w sytuacji gwałtu:
A. Byłbym za, bo chronić trzeba każde życie ludzkie, bo dziecko ma do życia prawo bez względu na to, w jakich okolicznościach zostało poczęte i kto je będzie wychowywał.
B. Byłbym przeciw, bo tylko kobieta powinna decydować, czy dziecko urodzi czy nie.

11. W sprawie żądań legalizacji tzw. „związków partnerskich”:
A. Jestem za, bo każdy ma prawo urządzać swe życie tak jak chce i z kim chce.
B. Jestem przeciw, bo przedstawiałyby one jako coś normalnego związek, który jest nienormalny i niemoralny, a przez to uderzałyby w normalną rodzinę.

– wybieram tę odpowiedź jako bliską moim poglądom;

– wybieram tę odpowiedź, choć z pewnymi zastrzeżeniami

Wybory | Poznaj zasady głosowania

Jak oddać ważny głos i jak będą one liczone
dokończenie ze str. 1
W dotychczasowych wyborach do Senatu, okręgi były
wielomandatowe i wybierano
w nich od 2 do 4 senatorów.
W tym roku głosowanie do
Senatu odbędzie się w 100 okręgach jednomandatowych. Każdy
komitet wyborczy mógł zgłosić
tylko jednego kandydata na senatora w okręgu, a wyborca będzie mógł oddać głos tylko na
jednego kandydata.
Okręg wyborczy nr 26, w którym znajdują się Głowno i Stryków obejmuje 3 powiaty: łaski,
pabianicki i zgierski. W tym
okręgu będziemy wybierać spośród 4 kandydatów, a są nimi:
Krzysztof Ciebiada z Komitetu
Wyborczego PiS, Cezary Gabryjączyk z KW PSL, Andrzej
Owczarek z KW PO, Bogdan

Piotrowski z KW SLD. Wyborców w okręgu jest 272.109.
W gminie Dmosin, która należy do powiatu brzezińskiego, będziemy wybierać senatora spośród kandydatów z okręgu
wyborczego nr 24, który obejmuje: powiaty: brzeziński, łódzki wschodni oraz część obszaru miasta na prawach powiatu
Łódź. Tutaj kandydatów również
jest 4: Piotr Adamczyk z Komitetu Wyborczego PiS, Ryszard
Bonisławski z KW PO, Konrad
Konus z KW PSL oraz Krzysztof Makowski z KW SLD. Wyborców w okręgu jest 328.728.
W wyborach do Sejmu gmina
Dmosin przypisana jest do okręgu nr 9, który obejmuje powiaty: brzeziński, łódzki wschodni
oraz miasto na prawach powiatu: Łódź. W tym okręgu jest
163 kandydatów z 9 komitetów

i łącznie 10 mandatów do zdobycia. Wyborców jest 668.397.
Głosowanie do Sejmu
i liczenie głosów
Inaczej sprawa się ma z liczeniem głosów w wyborach do
Sejmu. W wyborach tych, proporcjonalnych, można głosować
na jedną tylko listę kandydatów
stawiając na karcie do głosowania znak x (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska
jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego
pierwszeństwo do otrzymania
mandatu. Oddanie głosu na więcej niż jedną listę oraz nieoddanie głosu na którąkolwiek z list
czyni głos nieważnym. Oddanie
głosu na kilku kandydatów z tej
samej listy nie unieważnia głosu,
ale zostaje on przypisany tej oso-

bie z zaznaczonych, która na liście umieszczona jest najwyżej.
W Polsce mamy do czynienia
z systemem proporcjonalnym
w nierównych pod względem
wielkości wielomandatowych
okręgach wyborczych. Terytorium państwa podzielone jest
na 41 okręgów, których wielkość wynosi od 7 do 19 mandatów, są to więc okręgi średnie
i duże. Okręg, w którym głosują
łowiczanie ma numer 11 i obejmuje powiaty: kutnowski, łaski,
łęczycki, łowicki, pabianicki,
pajęczański, poddębicki, sie-

radzki, wieluński, wieruszowski,
zduńskowolski, zgierski. Przypada nań 12 mandatów poselskich. Wyborców jest 794.162.
Kandydatów z 10 komitetów jest
łącznie aż 200.
Próg ustawowy wejścia do
Sejmu wynosi 5% dla pojedynczych partii, 8% dla koalicji wyborczych i jest ustanowiony na
poziomie krajowym. Do obsadzenia w skali całego kraju jest
460 mandatów, a ich przydział
odbywa się przy użyciu metody
d’Hondta. Wyborcy oddają jeden tzw. głos preferencyjny na

listę. Mandaty przypadające danej liście kandydatów uzyskują
kandydaci w kolejności otrzymanej liczby głosów.
Metoda d’Hondta polega na
znalezieniu największych, kolejno po sobie następujących ilorazów liczby uzyskanych głosów.
Podziału dokonuje się dzieląc
liczbę głosów przypadających
każdemu komitetowi przez kolejne liczby naturalne, a następnie z tak obliczonych ilorazów
dla wszystkich komitetów, wybieranych jest tyle, ile jest mandatów do obsadzenia.
mak

Oto przykład w okręgu 12-mandatowym
Komitety wyborcze
Liczba oddanych głosów na dany komitet

A

B

30000

250000

Ilorazy z dzielenia przez 1

30000

Ilorazy z dzielenia przez 2

15000

Ilorazy z dzielenia przez 3

C

D

E

F

G

41000

60000

320000

70000

20000

250000

41000

60000

320000

70000

20000

125000

20500

30000

160000

35000

10000

10000

83333

13667

20000

106667

23333

6667

7500

62500

10250

15000

80000

17500

5000

Iloraz dzielenia przez 5

6000

50000

8200

12000

62000

14000

4000

Ilość mandatów zdobytych przez komitet

0

0

1

5

1

0

Iloraz dzielenia przez 4

5

Kolorem zaznaczono kolejne najwyższe ilorazy
G
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Gaz łupkowy
będzie poszukiwany

Aktualności
Czy strykowski
urząd jest
apolityczny?
Podczas ubiegłotygodniowej
sesji Rady Miejskiej Strykowa, 28 września, padło pytanie
o apolityczność Urzędu Miasta
– Gminy Stryków. Zadał je radny Łukasz Orłowski, którego
zastanowiło to, dlaczego poseł
PO Artur Dunin podczas swojej wizyty w strykowskiej SP 1,
12 września, pojawił się, jak to
ujął radny – w asyście pracowników urzędu.
Odpowiedzialnym za udzielenie odpowiedzi poczuł się naczelnik Wydziału Informacji,
Promocji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Witold
Kosmowski, który – jak podkreślił – wyczuł, że tak sformułowana wątpliwość może być
„kamykiem do jego ogródka”.
Kosmowski jest bowiem członkiem Platformy, a to właśnie
pracownicy jego wydziału pojawili się w szkole razem z kandydującym na kolejną kadencję
posłem Duninem. – Rzeczywiście jestem z PO, ale to nie
znaczy, że jakoś szczególnie
wspieramy polityków tej partii,
bo uważam, że urząd powinien
być apolityczny. Poza tym tego
samego dnia na uroczystości
w Koźlu był i poseł PO Artur
Dunin, i poseł PiS Marek Matuszewski. Nie faworyzowaliśmy

żadnego z nich i nawet udało
im się wspólnie złożyć wiązanki kwiatów – mówił naczelnik
Kosmowski. W dyskusję włączył się również burmistrz Andrzej Jankowski, który oświadczył, że urząd jest apolityczny,
a każdy, kto chce zorganizować na terenie gminy spotkanie
z mieszkańcami, nie musi o to
pytać burmistrza.
Tak, jak pisaliśmy dwa tygodnie temu, kandydat PO przywiózł zerówkowiczom zabawki, a szefowa jego zgierskiego
biura poselskiego Katarzyna
Skonieczka w rozmowie z redakcją nie zgodziła się z interpretacją wizyty jako marketingowego zabiegu ocieplającego
wizerunek Artura Dunina tuż
przed wyborami. Jej zdaniem
była to jedna z wielu akcji prowadzonych przez biuro poselskie Dunina, a zbieg okoliczności sprawił, że miała miejsce tuż
przed wyborami.
W środę, kiedy odbywała się
sesja, poseł Artur Dunin ponownie zawitał do strykowskiej
SP1, gdzie czytał dzieciom bajki i przywiózł kolejną porcję zabawek. Odwiedził również sołectwo Ciołek i podarował dla
mieszkańców piłki na nowe boisko.
ljs

RZUT OKIEM | REMONT KOMINÓW

Kosz na strażackim
podnośniku okazał się
niezbędny w pracach
remontowych prowadzonych
w końcu minionego
tygodnia, 23 września,
na dachu budynku
Urzędu Miejskiego
przy ul. Dworskiej
w Głownie. Powód?
Konieczność naprawienia
i otynkowania kominów
przed sezonem
grzewczym. rpm

RENATA PIECHUT-MACHNICKA

Stryków | Samorząd

na naszym terenie. str. 10

Głowno | Sprzedaż działek miejskich

Ponad 280 tysięcy z licytacji
Po paśmie niepowodzeń
związanych z brakiem chętnych
na działki wystawiane w kolejnych przetargach przez miasto
wreszcie jest sukces. Licytacja
16 września zakończyła się
sprzedażą czterech miejskich
nieruchomości – trzech działek

budowlanych położonych przy
ul. 11 Listopada oraz działki przy
ul. Sikorskiego 40 z przeznaczonym do rozbiórki drewnianym
budynkiem. Działki przy ul.
11 Listopada udało się sprzedać
nieco powyżej ceny wywoławczej i uzyskano z nich łącznie

187.360 zł, działkę przy ul. Sikorskiego sprzedano za 100 tys.
zł, podczas gdy cena wywoławcza stanowiła połowę tej sumy.
Nabywcą tej ostatniej został Sławomir Wojciechowski. Działki przy ul. 11 Listopada kupili:
Jacek Białek, Agnieszka i Włodzimierz Olaszczyk oraz Anna
i Przemysław Goszczyńscy.
287.360 zł, jaką z licytacji
udało się pozyskać do budżetu,

jest jednak kroplą w morzu potrzeb miasta. Planowane z tego
tytułu dochody wynieść miały
ponad 2,2 mln zł.
Skarbnik miasta Jolanta Lizakowska nie kryje, że istnieje
poważne zagrożenie niewykonania tych dochodów. Po ostatniej udanej sprzedaży działek
do wykonania planu brakuje
jeszcze ponad 1 mln 600 tysięcy złotych.
rpm
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Głowno|Remontybudynkówkomunalnych

Zakres mniejszy niż potrzeby
Zmiany dotyczyły remontów zaplanowanych na ten rok.
Pierwotny plan zakładał w nim
bowiem wydatki na remonty
budynków komunalnych na poziomie ponad 469 tys. zł, podczas
gdy w budżecie na rok 2011 zaplanowano na ten cel jedynie 160
tys. zł.
Pierwotny plan przewidywał w
tym roku: remont konstrukcji budynku przy ul. Miłej 10 za ponad
350 tys. zł, remont elewacji zewnętrznej i kominów w budynku
przy ul. Łowickiej 16 za ponad

13.900 zł, remont elewacji zewnętrznej i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego
4 za ponad 55.600 zł, remont poszycia dachu, elewacji i wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Łowickiej 3 za ponad
19 tys. zł oraz remont oblachowania, dachu i elewacji zewnętrznej
w budynku przy ul. Łowickiej 5
za ponad 27 tys. zł.
Po oględzinach budynków komunalnych przeprowadzonych
przez osobę uprawnioną do oceny konstrukcji budowlanych, ich
administrator, tj. dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego
Konrad Szremski,za najpilniejsze
uznał następujące remonty:
n remont dachu, oblachowania i naprawę narożnika części mieszkalnej w budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Kopernika 45 za kwotę

16 tys. zł (mieszka tam jedna rodzina),
n remont elewacji od strony podwórka oraz docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Swoboda 14 za
12.470 zł;
n remont dachu i oblachowania wraz z naprawą dachów komórek przy ul. Swoboda 18 za
23.530 zł;
n naprawę i malowanie elewacji budynku przy ul. Bielawskiej 4 (od strony ulicy) za
25 tys. zł;
n
doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych do
posesji przy ul. Zgierskiej 1
i Zgierskiej 3 za 35 tys. zł;
n budowę szaletów przy posesjach na ul. Miłej 6, Łowickiej 82, Piaskowej 3 i Głownej
18 za 48 tys. zł. Rada Miejska
w głownie zmiany te zaakceptowała jednomyślnie.
rpm

RENATAPIECHUT-MACHNICKA

W połowie minionego
tygodnia, 28 września,
Rada Miejska w Głownie
urealniła Wieloletni
Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem
Miasta Głowna
na lata 2009-2013.

W najgorszym stanie technicznymznajdująsiędrewnianepożydowskiewille–informujedyrektorMZK
KonradSzremski.Nazdjęciuwillaprzyul.WojskaPolskiego.

Głowno |RadnioDniachGłowna

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Formuła się przejadła

Ulica Ludwika Norblina–takbędzienazywałasiętadrogapouprawomocnieniusięuchwały
RadyMiejskiejwGłownie.

Głowno|Nowaulica

Norblina zamiast Przemysłowej
Ludwika Norblina
– takie imię będzie
nosiła zaliczona
do kategorii dróg gminnych
ulica dochodząca do
Sikorskiego, a biegnąca
pętlą po przemysłowym
terenie dawnych zakładów
WZMot, a wcześniej
zakładów Norblina.
Jednogłośną decyzję w sprawie nazwy dla nowej ulicy radni podjęli na sesji 28 września.
W projekcie uchwały burmistrz

Grzegorz Janeczek zaproponował wprawdzie, by ulica nazywała się Przemysłowa, ale podczas opiniowania tego projektu
na poprzedzającym sesję posiedzeniu Komisji Budżetowej
radny Jacek Perzyński zaproponował nazwę Ludwika Norblina. Pomysł ten zyskał akceptację członków komisji,
a następnie Klubu Radnych
Niezależnych.
Na sesji został przedstawiony przez przewodniczącego
Komisji Budżetowej Macieja Lisowskiego jako poprawka
do projektu burmistrza, który

nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu i pozostawił decyzję radzie. Ta jednogłośnie poparła pomysł Perzyńskiego, który
jeszcze przed głosowaniem argumentował go względami historycznymi oraz m.in. tym, że
ulice Przemysłowe są niemal
w każdym mieście, natomiast
ul. Norblina spotyka się rzadko
i będzie to nazwa bardziej oryginalna.
Uchwała Rady Miejskiej
wejdzie w życie 14 dni po
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
ewr

Sto dwa i pół tysiąca kosztowały tegoroczne Dni Głowna,
z czego ponad 82,5 tys. zł wyasygnował budżet miejski. Pozostałe 20 tys. zł dołożył BS
Głowno, który sfinansował koncert zespołu Blenders. Takie
rozliczenie finansowe przedłożył na ubiegłotygodniowym
posiedzeniu Komisji Budżetu
i Gospodarki, 26 września, sekretarz Jarosław Trojanowski.
Zdaniem radnego Przemysława Milczarka, dotychczasowa formuła Dni Głowna już

się przejadła. Koncerty gwiazd
z nie najwyższej półki nie przyciągają tłumów na tę dwudniową imprezę. Najlepszy przykład – zespół Blenders, na
którego koncercie bawiło się
znacznie mniej osób niż np. na
koncertach lokalnych zespołów
Bald Band czy Wilde Blues Slivovica. – Trzeba wymyślić coś
innego – przekonywał radny
Milczarek.
Radny Krzysztof Laszkiewicz dotychczasowej formuły
imprezy bronił, aczkolwiek na-

Gmina Głowno|Przeciwprzemocy

Program szybkiego reagowania
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchwaliła 28 września Rada
Gminy Głowno. W tym samym dniu radni podjęli również uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

To zespół osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu
konkretnej rodziny. Jego członkowie mają reagować m.in.
w przypadkach przemocy w rodzinie.
W gminie Głowno zespół interdyscyplinarny, który powołany zostanie przez wójta, będzie
się składał z dziewięciu człon-

mawiał do pewnych jej modyfikacji. Podkreślał, że tegoroczne
Dni Głowna zbiegły się z Dniami Strykowa, z których atrakcjami trudno było rywalizować.
– Sama formuła jest ok. – twierdził radny – Ale może zamiast
sięgać po znany zespół z nie
najwyższej półki, warto dofinansować lokalne zespoły? –
proponował.
Sekretarz
Trojanowski podkreślał, że na gwiazdę muzyczną pokroju Maryli
Rodowicz czy choćby przywoływanej przez radnych Dody
Głowna nie stać. To koszt rzędu
80 – 100 tys. zł. Koszty zespołów
z wyższej półki zaczynają się
od 50 tys. zł w górę.
rpm

ków już działającej na jej terenie Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Ma
się on spotykać nie rzadziej niż
raz na kwartał oraz zawsze, gdy
wymagała będzie tego konkretna sytuacja lub zagrożenie.
Z informacji przekazanych przez kierownik GOPS
w Głownie Krystynę Bereżewską wynika, że obecnie na terenie tej gminy prowadzone jest
jedno postępowanie w sprawie
przemocy w rodzinie.
rpm
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Bronisławów|Noweogrodzenie

Teraz będzie schludniej
W minionym miesiącu zakończyła się budowa ogrodzenia
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury i Biblioteki Publicznej w Bronisławowie. Ekipa budowlana z realizującej
gminną inwestycję firmy Steelworks z Ziewanic, w ciągu mie-

siąca wykonała podmurówkę
pod metalowe przęsła, postawiła
słupki z cegły klinkierowej, we
wjazdach zainstalowała przesuwane bramy oraz uprzątnęła teren wokół budynku. Za wszystko gmina zapłaci wykonawcy 38
tys. zł brutto.
ewr
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Stryków | Spotkanie z Markiem Matuszewskim

Kampania wyborcza na fali nośnych tematów
O przeciągającej się procedurze wycen i przyczynach takiego stanu rzeczy pisaliśmy w jednym z ostatnich numerów WG.
Przypomnijmy tylko krótko, iż
Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy całą sytuację tym, iż nie
obyło się, niestety, bez pojedynczych, ale zawsze jednak odwołań mieszkańców od decyzji
wojewody łódzkiego w sprawie
zezwolenia na realizację inwestycji. To właśnie odwołania
dotyczące dróg serwisowych
wstrzymały wycenę i wypłaty
odszkodowań. Termin ostatecznego rozpatrzenia odwołań wyznaczono na 30 września.
Z tego, co mówią zainteresowani mieszkańcy, zostali oni już
poinformowani o tym, że proces ten się zakończył. Nadal nie
wiedzą jednak, kiedy wreszcie
pojawią się u nich rzeczoznawcy. Ministerstwo pouczyło ich
na razie, iż chcąc zapoznać się
z aktami sprawy, mogą zrobić
to w Warszawie. To ostatnie nikogo nie satysfakcjonuje i ze
zrozumiałych względów wzbudza jeszcze większą irytację
wśród zainteresowanych osób.
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Jednocześnie wiadomo, że na
skutek odwołań – projekt obwodnicy musi zostać skorygowany.
Mieszkańcy nie są już
w stanie zliczyć ilości pism ponaglających, jakie w tej sprawie wysłali do wojewody i ministerstwa. Pomocy szukają
wszędzie, m.in. u byłego posła
i kandydata na posła PiS Marka Matuszewskiego, a ten przed
samymi wyborami postanowił
temat odpowiednio nagłośnić,
podobnie jak uczynił to w Mąkolicach podczas ubiegłorocznej kampanii samorządowej
w kwestii składowiska odpadów w Piaskach Bankowych.
Z informacji, jakie otrzymaliśmy w poniedziałek rano od
organizatorów spotkania, wynikało, że w samo południe na
parkingu przed UM-G Stryków zaplanowana została konferencja prasowa w temacie wywłaszczeń. Kandydat na posła,
oprócz mieszkańców, spodziewał się tu również telewizji.
Ta jednak nie dotarła. Koncepcja konferencji przed kamerami
spaliła więc na panewce.

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

W poniedziałek, 3 października
były poseł i kandydat na posła PiS
Marek Matuszewski spotkał się w Strykowie
z właścicielami działek zajętych pod obwodnicę,
którzy nadal czekają na swoje pieniądze.

Poseł Marek Matuszewski rozmawia z właścicielami działek zajętych pod budowę obwodnicy.

Markowi
Matuszewskiemu nie udało się też namówić
mieszkańców na to, by kolejnego dnia znów zwalniali się
z pracy czy odkładali swoje
obowiązki domowe po to, by
zjawić się w jego zgierskim biurze poselskim i wystąpić przed
kamerami razem z nim. Wyborcy dali Matuszewskiemu wy-

raźnie odczuć, że bardziej od
medialnego rozgłosu interesuje ich konkretna pomoc z jego
strony. Nie szczędzili słów goryczy pod adresem obecnego
ustawodawstwa i sposobu załatwiania spraw obywateli.
– Obecna specustawa jest
krzywdząca dla zwykłych ludzi, jest zrobiona pod inwe-

storów i wykonawców. Upoważnia ona do przejęcia terenu
i wprowadzenia wykonawcy już
z dniem wydania decyzji przez
wojewodę, a na wywłaszczenie
trzeba czekać, nie wiadomo ile,
aż rozpatrzą wszystkie odwołania – mówił Stefan Filipiński.
Poseł wysłuchał wszystkich
pretensji, z którymi w pełni się

zgodził, krytykując ministra
infrastruktury Cezarego Grabarczyka z PO, równie gorliwie jak mieszkańcy ul. Polnej
w Strykowowie czy wsi Rokitnica. Marek Matuszewski odczytał też treść pism kierowanych przez siebie – m.in. do
ministra Cezarego Grabarczyka – w sprawie wypłat odszkodowań i zapowiedział, że dalej
ma zamiar – jak to ujął –„barować” się z pismami, choć wątpi
w to, aby odniosły one zamierzony skutek.
– Jeśli będzie dalej taka sytuacja, to my najprawdopodobniej
będziemy musieli podjąć decyzję twardszego działania – zasugerował mieszkańcom kandydat na posła. Przypomniał
w tym miejscu blokowanie drogi wojewódzkiej 708, w której sam brał udział. – Chodzenie po przejściu dla pieszych. Ja
to załatwiam zgodnie z prawem
i blokujemy drogę, bo to chyba już do tego dojrzało. Ja jako
poseł dalej będę pismami ich
nękał, ale trzeba będzie chyba
jakiś nacisk zrobić – mówił Matuszewski. Poseł zadeklarował
pomoc w organizacji blokady
po wyborach.
Mieszkańcy natomiast podkreślili, iż chcieliby wierzyć
w to, że po wyborach ich problem dla posła Marka Matuszewskiego będzie nadal tak
samo palący jak teraz.
ljs
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Stryków |Ochronazdrowia

Czy w Strykowie nadal funkcjonować
będzie głowieńska służba zdrowia?
Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek oraz prezes spółki Remedium Piotr Paczkowski byli gośćmi podczas ostatniej
sesji Rady Miejskiej Strykowa, która odbyła się 28 września. Radni zaprosili ich po to, by dowiedzieć się, jakie są
możliwości świadczenia od nowego roku usług medycznych dla mieszkańców miasta i gminy Stryków ze strony
stosunkowo niedawno zawiązanej spółki Remedium, która przejęła większość pacjentów dawnego SP ZOZ Głowno.
Burmistrz Grzegorz Janeczek
zapoznał strykowskich radnych z aktualną sytuacją spółki Remedium, w której miasto
Głowno jest 100-procentowym
udziałowcem. Poinformował, iż
od 6 września spółka ma nową
radę nadzorczą i prezesa, Piotra Paczkowskiego. Podkreślił,
że na chwilę obecną priorytetem dla miasta jest jak najlepsze wykorzystanie 22 mln dotacji, jakie udało się mu pozyskać
w ramach rządowego planu B,
stanowiącego pomoc dla tych
samorządów, które podjęły wysiłek restrukturyzacji długów.
Jak poinformował burmistrz
Głowna, podpisanie umowy
w sprawie dotacji ma nastąpić
w ciągu dwóch tygodni.

– Państwo dotuje, ale i wymaga. Spółka ma funkcjonować dobrze, więc staramy się
o jak najlepszy kontrakt na następne lata. Chcemy wykazać
się dobrym wykorzystaniem
dotacji, aby nie musieć jej oddawać. Zależy nam na tym,
by nie zmieniać ani zakresu,
ani terytorium działalności –
oznajmił burmistrz Grzegorz
Janeczek. Jednocześnie dodał
jednak, że oczekiwałby dyskusji z władzami miasta i gminy
Stryków na temat partycypacji w kosztach funkcjonowania
strykowskiej przychodni oraz
rozrzuconych po gminie ośrodków zdrowia.
O los wiejskich placówek
strykowski samorząd obecnie

obawia się bowiem najbardziej,
bo o ile ilość pacjentów w strykowskiej przychodni gwarantuje jej ekonomiczną stabilność,
o tyle w tak małych ośrodkach jak Bratoszwice, Dobra
czy Niesułków pacjentów jest
zdecydowanie mniej. – Do tej
pory to myśmy mieli długi. Teraz chcemy prowadzić opiekę lekarską wszędzie na jednakowym poziomie, ale skoro
my mamy zamiar dofinansować spółkę, to wy też moglibyście się dołączyć, aby chociażby lokalowo zostało to wszystko
ogarnięte, tak jak trzeba – mówił burmistrz Głowna.
Strykowscy radni upierali się jednak przy konkretach,
kierując do burmistrza Głow-

Głowno|Konieczoblepianiemdrzew

Ogłoszenia tylko na słupach i tablicach
Na ostatnim posiedzeniu
Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Głownie,
26 września, radny Przemysław
Milczarek zaapelował do burmistrza i jego służb o wyeliminowanie zwyczaju oblepiania
drzew w mieście ogłoszeniami, plakatami i nekrologami.

– Do tego celu służą słupy
ogłoszeniowe, tablice przykościelne – wskazywał.
Proponuje ustawienie dodatkowych tablic ogłoszeniowych np. w sąsiedztwie drzewa
rosnącego nieopodal osiedla
Sikorskiego, na którym nagminnie wieszane są nekro-

logi. W okresie kampanii wyborczej do parlamentu na
drzewach rozlepiane są także
wyborcze plakaty. A tego robić
nie wolno.
Burmistrz Głowna wyznaczył do tego celu na terenie miasta kilkanaście słupów
ogłoszeniowych.
rpm

Stryków|Zbiórkaelektroodpadów

Można pozbyć się niepotrzebnych sprzętów
We wtorek, 11 października, na terenie miasta i gminy
Stryków odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcję przeprowadzi, jak zwykle,
łódzka firma Remondis. Odbiór sprzętu będzie się odbywał według następującego

harmonogramu: 8:30 – 8:50 –
Dobieszków (przy zbiorniku
wodnym), 9:00 – 9:20 – Dobra
(przy OSP), 9:30 – 9:50 – Zelgoszcz (przy świetlicy), 10:00
– 10:20 – Swędow (przy byłej
szkole), 10:30 – 10:50 – Stryków (targowisko przy ul. Targowej), 11:00 – 11:20 – Nie-

na wiele pytań i wątpliwości
– Gmina Stryków jest właścicielem budynków i w nie inwestuje. Czym państwo nas przekonają do dalszej współpracy?
Odpowiedzi na to pytanie spodziewałem się po dzisiejszej
sesji. Chodzi mi o rzetelną wizję współpracy z waszej strony.
Mieszkańcy oczekują opieki na
odpowiednim poziomie, czyli
dostępnego bez żadnych problemów internisty i zdecydowanie
mniejszych kolejek do specjalistów – mówił stanowczo radny
Czesław Polit.
– Nie mamy zamiaru wyjść
ze Strykowa, ale jeśli powiecie „nie”, to na siłę tego nie będziemy robić. My też musimy
dziś włożyć pieniądze budżeto-

Niemamyzamiaru
wyjśćzeStrykowa,ale
jeślipowiecie„nie”,
tonasiłętegonie
będziemyrobić.
we na przykład w rehabilitację,
żeby mogła zostać utrzymana –
odpowiadał na to Grzegorz Janeczek.
Radny Marek Gierat pytał
o to, czy spółka Remedium rozważa reaktywację działalności punktu lekarskiego w Koźlu. Z odpowiedzi, jaką uzyskał
od Grzegorza Janeczka, wynikało, że nie jest to raczej perspektywa najbliższej przyszłości. – Ale jeśli kiedyś pojawi
się taka finansowa możliwość,
to czemu nie. Z drugiej strony,

to jest też kwestia szczegółowych rozmów – przekonywał
burmistrz Janeczek.
Radny Karol Lenart pytał o to, jaki wpływ na decyzje spółki co do małych placówek będzie miała ekonomia
– Widzę, że wszystko sprowadza się do rachunku ekonomicznego, chciałbym więc
wiedzieć, co się stanie, jeśli
w środku roku okaże się, iż nasze ośrodki zdrowia nie przynoszą spodziewanego efektu –
pytał radny Karol Lenart.
W odpowiedzi na to pytanie,
Grzegorz Janeczek raz jeszcze podkreślił, że rozpatruje
działalność Remedium na całym dotychczasowym terenie
i nie chce, aby strykowscy radni odnieśli wrażenie, że jeśli
w ośrodkach na ich terenie finansowo zacznie się dziać gorzej, to spółka nagle zrezygnuje
z tej działki. O szczegóły oferty dopytywał również Łukasz
Orłowski.
str. 48

Głowno |Spółdzielniaprowadziremonty

W ośmiu blokach będą nowe drzwi
Do końca października
ma potrwać wymiana
drzwi w ośmiu blokach
na osiedlach Sikorskiego
i Kopernika.
Zamiast starych, wypaczonych, nieszczelnych, teraz mają
tam być założone nowe – aluminiowe.

O wymianę drzwi mieszkańcy zabiegali już od
jakiegoś czasu. W końcu, na
przełomie września i października, spółdzielnia mieszkaniowa postanowiła rozpocząć inwestycję.
Wymienione zostaną drzwi
do wszystkich klatek w trzech
blokach na ul. Kopernika: nr 2,
3 i 4 oraz pięciu na Sikorskiego:

nr 1, 2, 5, 6 oraz 18. Do tej pory,
gotowe są one w tym ostatnim
budynku.
Reszta drzwi będzie wymieniana sukcesywnie, w zależności od dostaw. Do końca tego
miesiąca powinno udać się wykonać całość tej wartej 130 tys.
zł inwestycji.
Wymiany dokonuje firma
Rowintex z Głowna.
kl

PŁATNEOGŁOSZENIEWYBORCZE

sułków Kolonia (obok sklepu
GS), 11:30 – 11:50 – Bratoszewice (przy Ośrodku Zdrowia),
12:00 – 12:20 – Koźle (przy
Szkole Podstawowej), 12:30 –
12:50 – Tymianka (przy sklepie), 13:00 – 13:20 – Stryków
(teren ZGKiM, ul. Batorego
25).
ljs
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Głowno | Ławnicy wybrani

Gmina Głowno

Kto zasiądzie w sądzie?

Wybory miały charakter tajny, a radni wrzucali wypełnione karty do głosowania do specjalnie przygotowanej urny.
Ławników wybierano w trzech
odrębnych głosowaniach – najpierw trzech ławników do SO w
Łodzi, następnie dwóch do SR
w Zgierzu do orzekania w sprawach niezwiązanych z prawem

pracy oraz dwóch do orzekania
w tychże sprawach, również do
SR w Zgierzu.
O funkcję ławnika w SO
w Łodzi starało się troje kandydatów i tyle też było miejsc, natomiast o dwa miejsca w każdej
z dwóch kategorii ławników w
SR w Zgierzu ubiegały się po
trzy osoby. Niemal wszystkie
kandydatury zostały pozytywnie zarekomendowane radzie
przez zespół opiniujący, czyli
miejską Komisję Spraw Obywatelskich.
Jedynym wyjątkiem była
kandydatura Jana Wieteski,
który ze względów zdrowotnych nie mógł się pojawić na
spotkaniu z komisją, dlatego,
jak wyjaśnił jej przewodniczący Jan Balcerski, w sprawie tej

kandydatury komisja nie mogła
zająć stanowiska.
W każdym z głosowań
uczestniczyło 14 radnych, którzy swoją decyzję zatwierdzili następnie w drodze uchwały.
Stwierdzono w niej wybór Elżbiety Łukasik, Marii Szafrańskiej i Krystyny Tarkowskiej na
ławniczki do SO w Łodzi; wybór Marzeny Kowalskiej i Jana
Wieteski na ławników do SR
w Zgierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
a także wybór Marii Szczerby
i Barbary Zwolińskiej na ławniczki do SR w Zgierzu z wyłączeniem orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy.
Kadencja nowo wybranych ławników rozpocznie się
1 stycznia 2012 r.
ewr

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

Na sesji 28 września
rani Rady Miejskiej
w Głownie dokonali
wyboru ławników
do Sądu Okręgowego
w Łodzi i Sądu
Rejonowego w Zgierzu
na kadencję 2012 – 2015.

Jarzębowska
jednogłośnie

Wybór ławników. Kartę do urny trzymanej przez członka komisji
skrutacyjnej Przemysława Milczarka wrzuca radny Jacek Perzyński.

Głowno | Rodzice przedszkolaków wystąpili na miejskiej sesji

Nasze (za)drogie przedszkola
Burmistrz zaznaczył, że
przed ukończeniem i podsumowaniem września trudno jeszcze mówić o konkretach, ponieważ rodzice wnosili opłaty
w formie zaliczek, a faktyczny czas pobytu ich pociech
w miejskich placówkach nie został jeszcze rozliczony. Grzegorz Janeczek prosił rodziców
o cierpliwość i czas na przyjrzenie się, jak nowy system
zafunkcjonuje na przestrzeni
dwóch – trzech miesięcy.
Zapewniał ich też, że dyrektorzy miejskich przedszkoli nie
będą pobierali od nich opłat

Zdaniem Magdaleny
Szajder, rodzice
zabierają dzieci
z przedszkoli wcześniej
po prostu dlatego,
że nie stać ich na
dodatkowe opłaty.
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE
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ciwieństwie do przedszkoli, są
dotowane z budżetu państwa,
ale nie wszyscy byli tym zainteresowani. Ripostując, rodzic
bliźniaków
uczęszczających
do Miejskiego Przedszkola
nr 2 skarżył się, że w SP2 oddziału przedszkolnego nie ma,
a on chętnie by tam posłał swoje dzieci.

za dodatkową godzinę, jeśli
dziecko pojawi się w placówce nieco przed ustalona porą,
np. za kwadrans ósma, bo podobno było z tym różnie.
Uchwała niedoskonała
Rodzice domagali się jednak odpowiedzi na zasadnicze pytanie – dlaczego stawki
w Głownie są tak wysokie?
Mama przedszkolaka z MP nr 2
Iwona Sabanda przeanalizowała stawki ustalone przez samorządy lokalne w woj. małopolskim i części łódzkiego i znów
pojawił się koronny argument,
że w Głownie jest najdrożej.
Dla porównania, stawka godzinowa w przedszkolach publicznych w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku wynosi 0,17%
minimalnego wynagrodzenia,
w Strykowie tylko 0,10%, podczas gry w Głownie aż 0,23%.
Zdaniem Grzegorza Janeczka porównywanie Głowna
choćby do sąsiedniego Strykowa ze znacznie wyższym budżetem nie do końca jest zasadne, gdyż każdy samorząd ma
inne warunki miejscowe.
– U nas opłata na tę chwilę wynosi 3,19 zł, gdyż tak to

ELŻBIETA WOLDAN-ROMANOWICZ

dokończenie ze str. 1

Rozmowy w kuluarach. W przerwie sesji rodzice przedszkolaków
rozmawiali jeszcze z burmistrzem na korytarzu.

zostało tutaj u nas wyliczone,
żeby mniej więcej procentowo
udział rodziców w kosztach był
taki jak wcześniej. – tłumaczył
Grzegorz Janeczek, zaznaczając równocześnie, że uchwała
może ulec zmianie. Uważa on
m.in. za niekorzystne mechaniczne uzależnienie wysokości
opłaty przedszkolnej od war-

tości najniższego wynagrodzenia, co automatycznie w przypadku jego wzrostu skutkować
ma wyższymi kosztami dla rodziców.
Burmistrz przypomniał, że
rodzicom
„zerówkowiczów”
proponowano posłanie dzieci
do oddziałów przedszkolnych
przy SP1 i SP3, które, w prze-

Dla kogo ulgi
w opłatach?
Na sesji rodzice poruszali też
problem braku ustalonych ulg
w opłatach przy większej liczbie dzieci z jednej rodziny chodzących do tego samego przedszkola. Burmistrz Janeczek
odpowiedział, że uchwała daje
możliwość zastosowania ulg.
Na wniosek rodzica dyrektor
przedszkola w porozumieniu
z burmistrzem może zwolnić
rodziców z całości lub części
opłaty w przypadku szczególnie trudniej sytuacji materialnej
rodziny lub szczególnie trudnej
sytuacji losowej.
– Jeżeli ktoś ma dwójkę, trójkę dzieci, które idą do przedszkola, to chyba żaden dyrektor, a burmistrz tym bardziej
(...) nie będzie robił problemu

Rada Gminy Głowno dokonała 28 września jednogłośnego
wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Łodzi. 15-osobowa
rada poparła kandydaturę Elżbiety Jarzębowskiej z Ziewanic. Jej kandydaturę pozytywnie zweryfikował i zaopiniował
zespół analizujący zgłoszenia
osób ubiegających się o status
ławnika w składzie: przewodniczący rady Władysław Mikołajczyk, sekretarz Jolanta Szkup
oraz Ireneusz Furga.
Po terminie do Urzędu Gminy
wpłynęło jeszcze jedno zgłoszenie kandydata na ławnika, którym był Roman Marczyk z Woli
Zbrożkowej. Jego kandydatura
– z uwagi na niedopełnienie terminu zgłoszenia – nie była brana
pod uwagę.
rpm

w tym zakresie. – mówił Grzegorz Janeczek, zaznaczając, że
do 28 września do urzędu wpłynęło tylko jedno pismo w takiej sprawie i zachęcając rodziców do wykorzystywania tych
możliwości, jakie obecnie daje
uchwała.
– To będziemy pisać wnioski! – komentowali miedzy
sobą rodzice przedszkolaków.
Być może w przyszłości pojawią się dodatkowe regulacje w tym zakresie w ramach
wspieranie dużych rodzin tzw.
3+, ale na razie to kwestia planów.
Iskrzenie na linii
burmistrz
– przewodnicząca
Burmistrz Janeczek mówił
o tym, że w wakacje, a więc
kiedy zmiany w systemie naliczania opłat były już przez
Radę Miejską uchwalone,
przez urząd przeszło kilkadziesiąt wniosków o zapewnienie
dziecku miejsca w przedszkolu na osiem godzin dziennie.
Tymczasem w praktyce okazało się, że gros tych dzieci nie
przychodzi na osiem, tylko
na pięć bezpłatnych godzin,
co może doprowadzić do niedofinansowania miejskich placówek.
O tym, że to było do przewidzenia, mówiła z kolei przewodnicząca Komisji Oświaty
Zdrowia i Kultury Magdalena
Szajder.
str. 48
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Nagawki |ŻywySkansenotwierapodwoje

O dwunastej w Nagawkach
Staropolskim obyczajem chlebem i solą witano gości Żywego Skansenu – Centrum Folkloru Polskiego
w Nagawkach, którzy w sobotę, 1 października przybyli na spotkanie osób wspierających jego budowę.

Stryków|RadnyWalczaknazakręcie

RZUT OKIEM|PRZEDSZKOLAKIZWIZYTĄWSADZIE

była znana etnolog z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Bronisława Jaworska, wspierająca ideę
skansenu swoim naukowym
autorytetem. Również zaprzyjaźnioną ze stowarzyszeniem
wojewodę łódzką Jolantę Chełmińską reprezentowała Krytstyna Jagiełło, a ponadto w gronie
gości znaleźli się m.in.: zna-

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

użytku na terenie powstającego skansenu. Na parterze dworku znajduje się sala bankietowo-konferencyjna, na piętrze
– pokoje noclegowe dla gości,
a w podpiwniczeniu powstaje sala prób dla Zespołu Pieśni
i Tańca Mrożanie.
Ważną osobistością, która uczestniczyła w spotkaniu,

ELŻBIETAWOLDAN-ROMANOWICZ

Imponujący efekt prac. DrewnianydworekzGrodziska(polewej)orazmurowanastajniazwozownią.

ni artyści – Krzysztof Cwynar
i Dariusz Stachura, wikariusz
dmosińskiej parafii ks. Wojciech Kluska, przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie
Andrzej Florczak, a także kandydaci do parlamentu: była wicemarszałek woj. łódzkiego
Elżbieta Hibner (niezależna),
znawca Łodzi i okolic Ryszard
Bonisławki (PO) oraz Jan Krakowiak (PO).
Największą atrakcją sobotniego spotkania była niewątpliwie wystawa zabytkowych
ikon prawosławnych z kolekcji
Petru Costina, mecenasa kultury i sztuki z Mołdawii, który do
Nagawek przybył z córką Nataszą i synem Andrejem. Bliskie kontakty z kolekcjonerem
zostały nawiązane przez SPZD
dzięki pośrednictwu Bożeny
i Jana Antoszczyków – sympatyków stowarzyszenia, a zarazem przyjaciół rodziny Costinów.
Spotkanie odbywało się pod
hasłem „O dwunastej w Nagawkach”, bo rozpoczęło się
w słoneczne i upalne, jak na
początek jesieni, południe.
W stylowym wnętrzu odrestaurowanego dworku młodzież
z zespołu Mrożanie odtańczyła

Z dumą i radością prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach
Maria Sadzewicz-Nowak witała
przybyłych na progu drewnianego dworku, przeniesionego
z terenu budowy autostrady A-2
w Grodzisku. Odrestaurowany obiekt jest jednym z trzech
budynków oddanych już do

W gościnnych progach. Spotkanieprzyjaciółwspierającychbudowę
ŻywegoSkansenuotworzyłaprezesSPZDwNagawkachMaria
Sadzewicz-Nowak.

poloneza, a Maria Sadzewicz-Nowak opowiedziała o tym,
jak wiele udało się już zrobić
w miejscu, w którym rok temu
widać było dopiero zarysy fundamentów.
Po zwiedzeniu dworku, stajni
z wozownią oraz ich urokliwego otoczenia z dwoma basenami
i sauną na gości czekał wykwintny bankiet.

Prace przy budowie kolejnych obiektów architektury
drewnianej oraz amfiteatru na
terenie Żywego Skansenu prowadzone są na terenie oddzielonym od części oddanej już
do użytku. Na placu budowy
szczególnie imponująco rysuje
się bryła dawnej mariawickiej
plebanii, przeniesionej z Lipki
w gm. Stryków.
ewr

Radny Bogdan Walczak,
którego samorządowy
mandat od kilku miesięcy jest
przedmiotem wątpliwości
Rady Miejskiej Strykowa,
zarzucił na ostatniej sesji
jej przewodniczącemu
Pawłowi Kasicy manipulację
informacją.
Przypomnijmy krótko, iż
po tym, jak w maju tego roku
Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Walczaka w związku z łączeniem przez niego
funkcji ławnika sądowego i samorządowca, ten wniósł skargę
do Wojewódzkiego Sądu Ad-

ministracyjnego. W sierpniu
sąd skargę tę odrzucił. Radny
z miejsca zapowiedział wówczas wniesienie wniosku kasacyjnego do NSA, a dopóki, dopóty sprawa nie zostanie
ostatecznie rozstrzygnięta, nadal piastuje funkcję radnego.
Na ubiegłotygodniowej sesji, 28 września przewodniczący Paweł Kasica, przedstawił
informację, jaką w sprawie kasacji przysłał Radzie Miejskiej
WSA. Przewodniczący Kasica
odczytał treść samego postanowienia, z której wynikało,
iż WSA w sprawie skargi kasacyjnej wydał postanowienie, iż
jest ona przedwczesna i podlega odrzuceniu.

Bogdan Walczak nie zgodził się z takim, zdawkowym
przedstawianiem faktów, które
mogło spowodować, iż niektórzy obecni na sesji mieli wątpliwość, co do tego, czy powinien on jeszcze zasiadać wśród
radnych. Wyjaśnił, że istotnie, przedwcześnie, bo jeszcze
przed otrzymaniem uzasadnienia orzeczenia WSA, jego pełnomocnik złożył wniosek kasacyjny, ale postąpił tak tylko
z ostrożności procesowej. Wyjaśnił, że w świetle obowiązującego prawa nadal ma jeszcze
czas na złożenie kasacji, tym razem już opierającej się na uzasadnieniu orzeczenia WSA, i na
pewno to uczyni.
ljs
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Sądowy maraton będzie trwał dalej
Degustacja zerwanych
prosto z drzewa jabłek
okazałasię19września
największąatrakcjąwyprawy
głowieńskichprzedszkolaków
dosaduGrażynyDutkiewicz
zGłowna.Dziecipoznały
podczasniejrozmaiteodmiany
jabłek,grusziśliw,ado
swegoprzedszkolapowróciły
zkoszempełnymświeżych
owoców.Kilkadnipóźniej
jesieńbyłajużnietylkona
drzewachwsadzie,ale
iwkalendarzu.
rpm
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Głowno, Stryków i Domaniewice | Zamiary firm wydobywczych

Chcą szukać gazu łupkowego
w naszych rejonach
Gaz łupkowy to coraz gorętszy temat. Jak się okazuje, może on dotyczyć
również bezpośrednio naszych rejonów. W Ministerstwie Środowiska ważą się losy
wniosku spółki Strzelecki Energia, która chce uzyskać koncesję na poszukiwanie
złóż m.in. na terenie Strykowa, Głowna, Dmosina i Domaniewic.
LILIANNA JÓŹWIAK
-STASZEWSKA
lila.staszewska@lowiczanin.info

Firma Strzelecki Energia Sp.
z o.o. posiada już dwie koncesje na poszukiwanie złóż węglowodorów w Polsce. Jedna z nich
dotyczy zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (okolice Iławy), natomiast
druga województwa dolnośląskiego (okolice Oleśnicy).
W czerwcu spółka ta złożyła
do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na
poszukiwanie złóż gazu ziemnego, którego niekonwencjonalną odmianą jest gaz łupkowy, tym razem w rejonie „Łódź
– Zachód”. Z informacji, jakie
otrzymaliśmy w biurze prasowym ministerstwa, postępowanie administracyjne w sprawie

udzielenia koncesji zostało zakończone i w najbliższym czasie minister środowiska podejmie ostateczną decyzję. Okres
ważności planowanej koncesji wynosiłby 3 lata, jej obszar zajmował powierzchnię
809,27 km2, a na nim następujące miasta oraz gminy: Brzeziny, Dmosin, Domaniewice,
Dalików, Wartkowice, Głowno,
Ozorków, Parzęczew, Zgierz,
Stryków, Poddębice, Aleksandrów Łódzki i Łódź.
Jak wyglądałyby
badania
Jak informuje ministerstwo,
w ciągu pierwszego roku trwania koncesji na obszarze tym
prowadzone byłyby studia archiwalnych danych geologicznych,
a w ciągu następnych dwóch lat
firma Strzelecki Energia zamierza wykonać prace sejsmiczne,
konkretnie 75 km tzw. profili

sejsmicznych 2D. Badania sejsmiczne są najbardziej popularną metodą, którą firmy posługują się na wstępnym etapie prac
poszukiwawczych. Polegają one
na wykorzystaniu fal dźwiękowych. W oparciu o analizę
zmian ich prędkości rozchodzenia się w ziemi oraz kąta odchylenia możliwe jest wskazanie
miejsc, w których mogą znajdować się pokłady gazu. W praktyce badania sejsmiczne wyglądają tak, że w teren wyjeżdżają
ciężarówki ze specjalnymi płytami, które opuszczone na ziemie wywołują wstrząsy. Zarejestrowane dane obrazują budowę
geologiczną terenu i typują miejsca ewentualnego wydobycia.
Ministerstwo podkreśla, że koncesja uprawniałaby firmę Strzelecki Energia do prowadzenia
poszukiwań gazu łupkowego,
a nie jego ewentualnego wydobycia, więc obecnie nie można

definitywnie stwierdzić, że eksploatacja gazu będzie prowadzona na terenach gmin takich
jak Stryków, Głowno czy Dmosin.
Co na to gminy?
Koncesja na poszukiwanie
gazu może być wydana wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu
przez ministerstwo opinii szefów samorządów, których terytoriów wniosek dotyczy. I choć
już samo poszukiwanie może
przynieść wymierne wpływy do
lokalnych budżetów w postaci
opłat wnoszonych przez koncesjonariusza, to opinie wśród decydentów lokalnych gmin nie są
jednomyślne. Na tak są miasto
i gmina Głowno, Domaniewice
oraz Dmosin. Na nie jest miasto
i gmina Stryków.
Gmina Domaniewice jest zdecydowanie na tak, ale jak dowiedzieliśmy w tutejszym urzędzie
gminy, wyrażenie pozytywnej
opinii przyszło łatwo, bo i obszar, którego miałyby dotyczyć
badania, jak twierdzą urzędnicy,
stosunkowo niewielki – rejony
Strzebieszewa do granicy z gminą Głowno.

Pozytywną opinię w kwestii
wniosku koncesyjnego wydały też władze Głowna. Choć na
komentarz związany z nadziejami w kwestii ewentualnego odkrycia złóż gazu wiceburmistrz
Grzegorz Urbanik nie dał się namówić, twierdząc, że byłoby to
przysłowiowym łowieniem ryb
przed siecią, to nie ukrywa, że
ciekawi go dalszy rozwój wydarzeń. Władze Głowna czekają na
decyzję ministerstwa w sprawie
koncesji na poszukiwania, a jeśli
będzie pozytywna, to na konkrety w kwestii obszarów Głowna,

Samorządy,
które umieszczą
odpowiednie zapisy
w planach, będą miały
możliwość stawiania
warunków, na jakich
inwestycje będą mogły
być realizowane.

które objęte zostałyby badaniami. Za uspokajający na chwilę
obecną przyjmują fakt, iż w projekcie badań nie mówi się o odwiertach, a jedynie o badaniach
sejsmicznych.
Pozytywnie wniosek koncesyjny zaopiniowała również
gmina Dmosin. – Udzieliliśmy
pozytywnej opinii. Czekamy
na ostateczne rozstrzygnięcie.
Z ewentualnymi skutkami
ubocznymi badań może być tak
jak z budową autostrad. Narzekamy na uciążliwości, ale zdajemy sobie sprawę, że kiedyś się
one skończą, a autostrady muszą
powstać – powiedział nam Andrzej Świniarski z UG Stryków.
Zupełnie inaczej na informacje o ewentualnych badaniach
złóż gazu łupkowego zareagowała gmina Stryków. Burmistrz
Jankowski zaopiniował wniosek
spółki Strzelecki Energia zdecydowanie negatywnie. – Przeanalizowaliśmy projekt prac geologicznych, z którego wynika, że
mogą mieć one wpływ na środowisko naturalne, zabudowę
mieszkaniową czy inną infrastrukturę. Biorąc to pod uwagę
i dokładając jeszcze brak kon-
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czej Stryków ma raczej niewielkie, bo minister, wbrew jego
negatywnej opinii, może takowe zezwolenie wydać. Większe
pole do popisu samorząd Strykowa będzie miał na etapie rozpatrywania koncesji na wydobycie,
o ile do takiej sytuacji dojdzie.
Z informacji podawanych
przez Biuro Analiz Sejmowych
wynika, że nowelizacja ustawy
Prawo geologiczne i górnicze
z 9 czerwca tego roku istotnie
zwiększyła wpływ władz gmin
na możliwość prowadzenia na
jej terenie działalności związanej z gazem ziemnym.
Koncesja na wydobycie będzie mogła być wydana wyłącznie w uzgodnieniu z wójtem czy burmistrzem, przy
czym warunkiem uzgodnienia
będzie posiadanie przez gminę
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych na działalność górniczą.
Jeżeli gmina w swoich planach
zagospodarowania nie przeznaczy terenów na działalność górniczą, wówczas minister nie będzie mógł wydać żadnej firmie
koncesji.
Samorządy, które natomiast
umieszczą odpowiednie zapisy
w planach, będą miały możliwość stawiania warunków, na
jakich inwestycje będą mogły
być realizowane. W przypadku
inwestycji związanych z eksploatacją odkrytych już złóż
to właśnie wójtowie i burmistrzowie wydają decyzję o ich
środowiskowych uwarunkowaniach.
ljs
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Dąbkowice | Szkoła Podstawowa

Naprawianie świata
Dzieci ze szkoły w Dąbkowicach Dolnych zapamiętają dzień
15 września jako bardzo pracowity. Najpierw uczestniczyły
w skróconych lekcjach, by od
godz. 10.30 zająć się sprzątaniem świata czyli wziąć udział
w ogólnopolskiej, ekologicznej
akcji.
Najpierw uczniowie wraz
z nauczycielami posprzątali teren wokół szkoły i pobliski zagajnik. Później każda z 7 klas
zasadziła swoje drzewko – zakupione przez szkołę. Świerki

zostały posadzone przed oknami 3 sal lekcyjnych. Tego dnia
rozstrzygnięto również konkursy plastyczne: dla najmłodszych
na najładniejsze zwierzątko wykonane z surowców wtórnych
i dla starszych uczniów na plakat
bądź inną pracę plastyczną, które przedstawią jak wygląda las
zdrowy – a jak chory.
Na koniec wszyscy zgromadzili się przy wspólnym ognisku
i piekli kiełbaski, by potem poderwać się do tańca w rytm dyskotekowych dźwięków.
jr

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBKOWICACH

kretnych informacji na temat
sposobów zabezpieczenia zamieszkanych terenów, mam poważne wątpliwości co do tych
planów badawczych – mówi
burmistrz Andrzej Jankowski.
Spółka Strzelecki nie określiła
dokładnie, w których konkretnie
miejscach na terenie gminy Stryków chciałaby prowadzić prace
badawcze, co również generuje obawy i niepewność. Wiadomo jedynie, że z obszaru zainteresowań wykreślono zbiorniki
wodne Szczypiornik i Kowaliki,
gdyż te objęte są obszarem chronionym Natura 2000.
Mimo że jedynym źródłem
wzbudzenia fal sejsmicznych,
o jakim mówi się w projekcie,
będą wibratory, a nie na przykład dynamit, i projektanci zapewniają, że prace prowadzone
będą w sposób dla ludzi jak najmniej odczuwalny, to burmistrz
Strykowa Andrzej Jankowski ma
wiele wątpliwości, na przykład
w kwestii sposobu zabezpieczenia terenów zamieszkanych
przed ewentualnymi zniszczeniami oraz źródeł pokrycia kosztów powstałych szkód. Argumentem przeciwko prowadzeniu
prac badawczych nad występowaniem gazu łupkowego na terenie gminy Stryków jest również
obawa o to, że skoro miałyby
być one prowadzone w utworach górnej jury, to mogą negatywnie wpłynąć na występujący właśnie na tym poziomie
główny zbiornik wód pitnych,
z którego pobierana jest woda
na potrzeby mieszkańców miasta i gminy Stryków.
Obecnie szanse na zablokowanie wydania koncesji badaw-
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Sprzątanie świata zostało zakończone wspólnym ogniskiem.

Powiat łowicki | Szlaki rowerowe

Wandale zniszczyli słupki i znaki
Na niedawno oznakowanym
szlaku rowerowym Szable
i Bagnety w ostatnich
dniach wyrwane z ziemi
zostały 3 betonowe słupki.
Zauważyli to członkowie
Koła Turystyki Rowerowej
Szprycha przy PTTK Łowicz,
którzy znakowali szlak.
Adam Szymański, szef
Szprychy, mówi, że do wandalizmu doszło na gruntowej drodze będącej przedłużeniem ul.
Nadbzurzańskiej w Łowiczu.
Ponieważ w miejscu tym nie
było innej możliwości oznakowania szlaku, w ziemi umiesz-

czono betonowe słupki, na których pomalowano znak szlaku.
Nieznany sprawca lub sprawcy
wyrwali je z ziemi i przenieśli w inne miejsce, jeden z nich
znajduje się częściowo w wodzie Bzury. Słupki nie zostały
zniszczone, ale ustawienie ich
ponownie we właściwym miejscu nastręczy problemów, ponieważ jeden waży około 80 kg.
– Z aktami wandalizmu spotkaliśmy się już podczas znakowania szlaku – mówi Adam
Szymański. – W okolicach Borowa malowaliśmy podkład pod
szablon trzy razy i trzy razy go
nam niszczono. Wreszcie ustawiliśmy znak w innym miejscu.

Zwolenników turystki rowerowej niepokoi wandalizm, bo
mają świadomość, że może to
utrudnić życie osobom, które
będą chciały jeździć tym szlakiem. – Jak są dwie drogi polne,
a znaku nie będzie, to skąd turyści będą wiedzieli, w którą skręcić? – pyta retorycznie. Szprycha będzie się starała – w miarę
możliwości – naprawić oznakowania, ale to od nastawienie turystów i mieszkańców zależy,
czy oznakowanie szlaków będzie czytelne.
Nasz rozmówca dodaje, że
znaki te są prawnie chronione,
a osoba niszcząca je naraża się
na sankcje prawne.
mwk

Dzierzgówek

Most
naprawiony
23 tys. zł kosztowała naprawa
mostu na Skierniewce, wykonana przez PRU Lux z Makowa na
zlecenie UG w Nieborowie.
Wójt gminy Andrzej Werle
mówi, że decyzja o naprawie
zapadła w związku ze skargami mieszkańców Dzierzgówka.
Roboty objęły wymianę
dwóch dźwigarów, poszycia
mostu i barierek. Obecnie można już bez obaw przejechać
przez most, który może dalej
pełnić dla mieszkańców Dzierzgówka rolę skrótu, dzięki któremu można się szybko dostać na
powiatową drogę Dzierzgów –
Bełchów. Most służy tylko samochodom osobowym.
tb
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Aktualności
SPOZA KADRU

I LO Łowicz | Podtrzymana tradycja spotkań z sybirakami

Sny o potędze
Polityka jest jak narkotyk, ale
w przeciwieństwie do narkotyku nie jest zakazana. Choć niektórzy z polityków (i innych osób
publicznych, w tej liczbie znany
od niedawna łowiczanom „telewizyjny” kucharz) opowiadają się za złagodzeniem prawa
w tej materii. Ale polityka też potrafi siać spustoszenie w organizmie, choć tylko w jego warstwie
mentalnej. Bo wątroby nie narusza, chyba, że ktoś w związku ze
swoim politykowaniem nadużywa alkoholu, a takie przypadki
też się zdarzają. Żeby uprawiać
wielką politykę, trzeba mieć charakter przywódcy, spore doświadczenie, a przydałaby się i wiedza.
Niezbędny jest też spryt, przebiegłość i parę innych cech, które
pozwalają wedrzeć się do świata polityki i poruszać się w jego
meandrach. Być trochę, jak dzikie zwierzę przemierzające las,
w którym kłusownicy co chwila
zastawiają różnego rodzaju pułapki, a z nagonką czają się myśliwi.
Nie jest to z pewnością zajęcie dla ludzi ceniących sobie błogi
spokój. Ale – jak mawia młodzież
– jest ryzyko, jest zabawa. Chętnych do podjęcia takiego ryzyka
jest więc niemało. Co najmniej
połowa z tych, których poszczególne partie walczące o miejsca w Sejmie i w Senacie wpisały na swoje listy. Bo wiele osób
z tych tasiemcowych list kandydatów na posłów zdaje sobie zapewne sprawę z tego, że ich szanse na sejmowe diety i wiążący się
z nimi dobrobyt są zerowe, a na
PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

partyjnych listach pełnią głównie
rolę mięsa armatniego. Bowiem
każdej z partii przysługuje na listach dwukrotnie więcej miejsc
w każdym z okręgów niż jest w
nim mandatów do zdobycia, więc
po pierwsze nie wypada tych list
nie zapełnić w całości, a po drugie partie kierują się taką oto filozofią, że każdy z kandydatów coś
tam uskubnie i dołoży swoją porcyjkę do całości. Mniej też mówi
się o programach, za to na listach
znajdują się ludzie znani (sportowcy, aktorzy, artyści), choć
z polityką zupełnie nie obeznani.
Wielu spośród wpisanych na
partyjne listy rezygnuje więc
z jakiejkolwiek reklamy, która kosztuje i to sporo. Niektórzy
z nich chcieliby miesięcznie zarabiać tyle, ile musieliby zapłacić
za anons wielkości tego felietonu
w lokalnej gazecie. I mają świadomość tego, że sejmowy dobrobyt i ocieranie się o wielki świat
polityki i mediów jest raczej nie
dla nich. A swoje poglądy, jeśli je
mają, będą musieli głęboko schować do kieszeni i głosować w Sejmie tak, jak każe ich partyjny
wódz. Nie na darmo partyjni liderzy mówią o liczbie „szabel”, co
nawiązuje do Polski przedrozbiorowej, kiedy o wynikach głosowania na sejmikach decydowali
magnaci, a szlachta tak naprawdę głosując podnosiła swe szable
w ich imieniu i interesach.
Nieco inaczej sytuacja wygląda w wyborach do Senatu, bowiem obecnie rządząca partia
zrealizowała swoje zapowiedzi
i wprowadzone zostały, po raz

pierwszy, okręgi jednomandatowe. W każdym takim okręgu (w naszym przypadku są to
powiaty łowicki, kutnowski, łęczycki i poddębicki) wybierzemy
więc jednego senatora. Po jednym kandydacie mogły wystawić
partie, mogli też rejestrować się
kandydaci niezależni (spełniając
oczywiście wiele niełatwych warunków). W moim przekonaniu
właśnie w kandydatach niezależnych trzeba upatrywać szanse na
nieco większy margines prezentowania w parlamencie innych poglądów na wiele kwestii niż tylko
partyjne. Dlatego przed sześcioma laty sam kandydowałem jako
niezależny (choć miałem wtedy
propozycję od szefa dużej i ważnej partii), a teraz postanowiłem
wesprzeć niezależnego kandydata do Senatu z naszego miasta,
łowickiego starostę Janusza Michalaka, o którym wiem, że jest
człowiekiem czynu i ma poglądy na rzeczywistość, z którymi
i ja się identyfikuję. I pamiętajmy
też, że lista kandydatów do Senatu ułożona jest alfabetycznie,
więc tak ważne dla kandydatów
do Sejmu miejsce w kolejce chętnych do „posłowania” nic w tym
przypadku nie powinno znaczyć.
Choć wielu wyborców niewiele się zastanawiając głosuje na
pierwszego z listy, więc jak ktoś
ma nazwisko zaczynające się na
„A” czy „B” to i szanse zostania
senatorem ma też nieco większe.
Tyle, że potem w Senacie – jak
mawiał były prezydent – ani be,
ani me, ani kukuryku. A nie o to
przecież chodzi. 

Historia, która
powraca co roku
Łowiccy sybiracy,
uczniowie łowickich
szkół średnich i wielu
zaproszonych gości wzięło
udział w obchodach Dnia
Sybiraka, które jak co roku,
22 września odbyły się
w I LO im. Józefa
Chełmońskiego w Łowiczu.
Podczas uroczystości uczniowie klasy IIe zaprezentowali przedstawienie, w którym
przypomnieli wybrane wiersze i pieśni sybiraków mówiące o miłości do ojczyzny. Wśród
przybyłych do szkoły sybiraków
byli m.in. Janina Rychlewska,
Tadeusz Kudelski, Janina Straszyńska, Danuta Mielczarska
i Zofia Kuras. Obok nich nie zabrakło również delegacji kombatantów, żołnierzy AK i Szarych Szeregów oraz rodziny kpt.
Tadeusza Osmolaka, urodzonego w Łowiczu, więzionego
w Starobielsku, zamordowanego
w Charkowie. Na spotkanie
przybyli także przedstawiciele
IPN z Łodzi.
Swoją historię zgromadzonym opowiedziała m.in. Danuta Mielczarska. Miała ona osiem
lat, gdy jej ojciec został aresztowany przez NKWD, a ona,
jej matka i trzyletni brat zostali zesłani na Syberię. Mówiła o ogromnej życzliwości ludzi przebywających w gułagach

I LO

KRZYSZTOF MIKLAS

Akademię zatytułowaną „Historia skazana na zapomnienie…”
przygotowała klasa 2e.

(w tym także Rosjan), którzy
pomagali przebywającym tam
rodzinom, np. dzieląc się jedzeniem, którego zawsze brakowało, oraz o ogromnym szacunku
dla pożywienia, a w szczególności chleba, który teraz ma.
Na spotkanie został zaproszony dr Jerzy Bednarek, który wygłosił wykład na temat jednej
z największych prowokacji, jaką
Informacja Wojska Polskiego
przeprowadziła wobec polskiego
zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Prowokację urządzono w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Lasy”,
a jej głównym wykonawcą był
Zygmunt Lercel – agent Informacji Wojskowej o pseudonimie
„Siwiński”. Jako kapitan Z 24,
podając się za następcę aresztowanego miesiąc wcześniej

kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, zdołał w ciągu
zaledwie trzech tygodni podporządkować sobie poznanych
dowódców i żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
którzy niedługo potem zniknęli
w tajemniczych okolicznościach, rzekomo przerzuceni
do oddziałów leśnych na Lubelszczyznę. Efektem prowokacji były liczne aresztowania
i akcje likwidacyjne, przeprowadzane przez Informację Wojskową i WUBP w Łodzi wobec
zidentyfikowanych
członków
KWP. Kapitan Z 24 przyczynił
się do rozbicia oddziałów Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Zginął wskutek prowokacji, przygotowanej przez swoich
mocodawców z Informacji Wojskowej.
oprac. am
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Nie będzie planowanej
podwyżki
Przy 3 głosach
wstrzymujących się
i 17 głosujących za
– podczas sesji, 29
września radni miejscy
podjęli uchwały
w sprawie ustalenia
opłaty za pobyt dziecka
w Żłobku Miejskim
w Łowiczu oraz
maksymalnej opłaty za
wyżywienie.

ANETA MARAT

Radni miejscy
29 września rozpatrzyli
skargę złożoną na
działalność dyrektorki
Przedszkola nr 7
w Łowiczu, uznając ją
jednak za bezzasadną.
W głosowaniu nie byli
jednak jednomyślni.
Uchwałę podjęto przy
17 głosach za, 2 przeciw
i 1 wstrzymującym się.

Na sesji miejskiej pojawiła się dyrektor przedszkola Jolanta Kępka.

zarządzonym przez przewodniczącą Grażynę Sobieszek członkowie komisji nie dopuścili tego
dowodu.
Podczas ostatniej sesji radny Ryszard Szmajdziński zwracał uwagę, że w tej sprawie są
dwie taśmy i obu należało wysłuchać. – To temat bardzo trudny.
Jest mi przykro, że komisja nie
potrafi zbadać tematu solidnie
i dogłębnie. Nie wzięto pod uwagę całego materiału – mówił.
Głos w tej sprawie zabrała
również radna Ewa Zbudniewek.
– Sadzę, że pan burmistrz powinien bliżej przyjrzeć się tej sprawie. W tej chwili wszystkie cztery panie odeszły z przedszkola
po wieloletniej pracy. Z tego, co

wiem, były one bardzo cenione.
Z każdym z nas jest coś takiego,
że panuje przywiązanie do pracy.
Należało się zatem zastanowić,
jaka był atmosfera, skoro panie
pracę zmieniły – mówiła.
Na sesji pojawiła się także
dyrektorka przedszkola Jolanta
Kępka, która na ręce przewodniczącego złożyła pismo z Ministerstwa Edukacji. W treści
załączonego pisma znalazł się
zapis, że skarga nie powinna być
przedmiotem uchwały rozpatrywanej przez radę.
Głos zabrała także jedna
z obecnych na sesji nauczycielek. – Nie rozumiem, o co chodzi pani dyrektor. To nie jest
główny powód skargi. Skarżymy

ją o to, że wystawiła sobie sama
opinię, a nie o to, że zostało to
podjęte uchwałą – wyjaśniała.
Przewodnicząca
Komisji Społecznej Grażyna Sobieszek stwierdziła, że komisja zapoznała się bardzo dokładnie
z wszystkimi materiałami. Tłumaczyła, że członkowie podjęli decyzję, by nie przesłuchiwać
drugiej, dłuższej płyty, ponieważ
nie wnosiła ona nic nowego do
sprawy. – Same panie stwierdziły, że płyta różni się tylko zapisem, sugerującym nieprzegłosowanie wniosku zgłoszonego
przez jedną z pań, a taki zapis
istniał w protokole, którym dysponowaliśmy – tłumaczyła radna.
am
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Łowicz | Żłobek Miejski

Skarga nauczycielek uznana
za bezzasadną

Nauczycielki z przedszkola
zarzucają swojej byłej już szefowej (wszystkie pracują w innych
przedszkolach) naruszenie praw
pracowniczych w związku z niewłaściwym przeprowadzeniem
głosowania Rady Pedagogicznej
z 24 maja br., na którym miała
być wydana opinia na temat pracy dyrektorki. – Jolanta Kępka
wymusiła natychmiastowe przegłosowanie pozytywnej opinii
Rady Pedagogicznej o swojej
pracy – czytamy w skardze złożonej przez cztery nauczycielki.
Skarga nauczycielek już
wcześniej była przedmiotem
rozważań Miejskiej Komisji
Społecznej. Na posiedzeniu komisji odtwarzano taśmę z nagrania podczas zebrania Rady.
Z samego nagrania nie dało się
jednak jednoznacznie ocenić
słuszności zarzutów. Nauczycielki postanowiły przedstawić także taśmę z nagraniami
z własnego sprzętu, tłumacząc,
że dyrektor Kępka manipulowała dyktafonem służbowym podczas obrad Rady. Nie doszło jednak do tego, gdyż w głosowaniu

6 października 2011

Pierwotnie planowane było
podjęcie uchwały, w myśl której stawka za miesięczny pobyt
dziecka w żłobku wynosiłaby
10% minimalnego wynagrodzenia, co stanowiłoby kwotę
około 138 zł. Taką decyzję zaopiniowała już nawet Komisja Społeczna Rady Miejskiej,
o czym pisaliśmy w ostatnim
wydaniu NŁ. Burmistrz przed
sesją zmienił jednak zdanie
i radni otrzymali projekt uchwały z autopoprawką. Zgodnie
z nowym brzmieniem, stawka za miesięczny pobyt dziecka będzie wynosiła 8% minimalnego wynagrodzenia, czyli
około 111 zł.
Powód tych zmian? „Decyzja
o zmianie wysokości opłaty by-

łaby społecznie nieuzasadniona, ze względu na trwający rok
szkolny” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Rodzice, zapisując bowiem dzieci do żłobka, nie wiedzieli, że planowana
jest zmiana wysokości czesnego. Burmistrz Łowicza Krzysztof Kaliński nie chce tłumaczyć
powodów swojej decyzji. – Jest
taka potrzeba, musimy urealnić
opłaty – mówi.
Maksymalną stawkę dzienną
za wyżywienie w żłobku ustalono w wysokości 0,7% minimalnego wynagrodzenia, czyli
9,70 zł. Obecnie ta płatność jest
na poziomie 5 zł i jak zapowiada Naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych Małgorzata Nowak, na takim poziomie pozostanie. Poza tym nowa uchwała przewiduje, że opłata stała za
pobyt dziecka i wyżywienie będzie proporcjonalnie pomniejszana o dni nieobecności.
Radni miejscy przyjęli także uchwałę w sprawie nadania
statutu Żłobkowi Miejskiemu
w Łowiczu. Zgodnie z nią, placówką nie kieruje już kierownik, ale dyrektor. Zmianie nie
ulegają natomiast zasady funkcjonowania żłobka. Nadal będzie on przyjmował 25 dzieci,
które będą mogły w nim przebywać od 6.30 do 16.30.
am
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Irena Biskupska została wybrana na ławnika. Będzie pomagać
w sprawach w Sądzie Okręgowym w Łodzi.

Gmina Zduny | Wybory na ławnika

Kandydat był tylko jeden
Irena Biskupska ze Strugienic będzie ławnikiem w Sądzie
Okręgowym w Łodzi w latach
2011-2015.
Taką decyzję jednogłośnie
podjęli radni gminy Zduny podczas sesji, 29 września. Biskupska była jedyną kandydatką
z gminy Zduny. Jej kandydatura

została zgłoszona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Urodzona w 1953 roku Biskupska przez wiele lat działała
w ZNP – to emerytowana nauczycielka języka rosyjskiego,
ucząca swego czasu w szkołach podstawowych w Nowych
Zdunach i Strugienicach.
td

Łowicz | Sesja Rady Miejskiej

Ławnicy wybrani
Ewa Zofia Lewandowska,
Stefania Białek i Ewa Bednarek zostały wybrane na ławników do Sądu Rejonowego
w Łowiczu. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej, 29 września. Do
Sądu Rejonowego w Skierniewicach do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy radni wybrali Marię Ewę Wilkoszewską,

natomiast do Sądu Okręgowego
w Łodzi – Jadwigę Szwarocką i
Józefa Laskę.
Radni miejscy głosowali jednogłośnie za wszystkimi zgłoszonymi kandydaturami. Kadencja poprzednich ławników
upływa 31 grudnia 2011, dlatego
też radni musieli podjąć taką decyzję. Ławnicy zostali wybrani
na lata 2012-2015.
am
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Okruchy życia
WSPOMNIENIA | POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Jadwiga Andrzejczak (1947-2010)

Jadwiga Andrzejczak
(1947-2010)
Była mieszkanką
Bratoszewic. Pozostawiła
po sobie piękne
wspomnienia, ale przede
wszystkim żal wśród
najbliższych, którym
trudno mówić o niej
w czasie przeszłym.


Jadwiga
Andrzejczak
z domu Walak urodziła się
21 lutego 1947 roku w Swędowie. Pochodziła z rodziny
chłopskiej. Była najmłodszym
z dzieci państwa Marianny i Józefa Walaków. Wychowywała się wspólnie z siostrą Alicją
i nieżyjącym już bratem Zbigniewem. Mimo iż przyszła na
świat w Swędowie, przez całe
życie związana była z Bratoszewicami. Niebawem po jej narodzinach Walakowie przenieśli
się bowiem właśnie tutaj i osiedlili przy ul. Ogrodniczej.
Pani Jadwiga wzrastała
w niełatwych latach powojennych, kiedy budowanie gospodarstwa od podstaw, a tego
właśnie podjęli się jej rodzice,
wymagało trudu i wyrzeczeń.
Ciężka praca ojca, który prowadził kuźnię, oraz opiekuńczość
matki zajmującej się domem i
dziećmi ukształtowały w pani
Jadwidze cechy charakteru,
dzięki którym śmiało weszła w
dorosłe życie, a to napisało dla
niej nie tylko role żony i matki,
ale również spadkobierczyni rodzinnego gospodarstwa.
Pani Jadwiga ukończyła
szkołę podstawową w Bratoszewicach, do której, zresztą, rodzice wysłali ją rok wcześniej,
tak by mogła uczyć się wspólnie
ze swoim bratem Zbigniewem.
Wykształcenie uzupełniła później zawodowymi kursami, które przygotowały ją do przejęcia
gospodarstwa rodziców.
W 1968 roku pani Jadwiga
wyszła za mąż za mieszkającego również w Bratoszewicach
Włodzimierza Andrzejczaka.
Wspólnie dochowali się dwóch

JECHALI PO PIJANEMU | 1.10-5.10.2011
1 października, o godz. 8.30
na ul. 3 Maja zatrzymano 43-letniego mieszkańca Łowicza kierującego rowerem miał w wydychanym
powietrzu 0,40 mg/dm³ alkoholu;
1 października, o godz. 13.33
w Bobrownikach zatrzymano 50-letniego mężczyznę kierującego rowerem (0,30 mg/dm³);
Tego samego dnia o godz.
17.35 na ul. Podrzecznej w Łowiczu
zatrzymano 50-letniego mieszkańca Łowicza, który prowadził rower
- 0,75 mg/dm³;
1 października o godz. 1915
na ul. Batalionów w Łowiczu zatrzy-

mano 29-letniego łowiczanina który
prowadził rower - 1,35 mg/dm³
2 października, o godzinie
18.50 w Rogóźnie w gm. Domaniewice, zatrzymano 34 letniego mieszkańca gminy Domaniewice, kierującego rowerem -1,35 mg/dm³;
3 października, godz. 22.10
na ul. Tuszewskiej w Łowiczu zatrzymano 45 letniego mieszkańca
Łowicza, który prowadził Renault
Scenic - 0,61 mg/dm³
5 października, o godzinie
0.15 na ul. Mostowej zatrzymano 23
-letniego rowerzystę, mieszkańca
Rawy Mazowieckiej - 0,30 mg/dm³.

córek: Agaty i Ewy oraz syna
Adama. Moc obowiązków
związanych z prowadzeniem
gospodarstwa, zawodowa praca
męża pani Jadwigi, która przez
wiele lat związana była z dojazdami do łódzkich fabryk włókienniczych sprawiły, że przy
wychowywaniu dzieci sporo
pomagała babcia. – I to oczywiście miało swój urok, ale mama,
to jednak zawsze mama. Nasza
nie mogła nam poświęcić tyle
czasu, ile by chciała, ale mówiła
i na każdym kroku dawała nam
odczuć, że najważniejsze dla
niej jest nasze dobro – wspomina pani Agata, starsza córka
pani Jadwigi.
– Często powtarzała, że niewiele nam może dać w sensie
materialnym, dlatego zależy
jej na naszym wykształceniu,
żebyśmy w życiu miały lepiej
niż ona – dodaje młodsza córka
Ewa. Pani Jadwiga przez cały
okres edukacji swoich dzieci
żywo interesowała się sprawami szkoły.
Na tyle, na ile pozwalał jej
czas, angażowała się również
w życie społeczne. Lubiła gotować, jeździć na wycieczki, dlatego dobrze czuła się
w Kole Gospodyń Wiejskich.
Była muzykalna, lubiła i potrafiła śpiewać, więc spełniała
się w parafialnym chórze. Zaś
w domowym zaciszu, dopóki pozwalał na to dobry wzrok,
oddawała się robótkom ręcznym: szale, swetry, rękawiczki – w tym, co wydziergała na
drutach, chodziła cała rodzina.
W obejściu zawsze musiał być
pies, bo pani Jadwiga kochała
zwierzęta.

Ale nie tylko z łagodności
znana była w rodzinie pani Jadwiga. Jeśli w domu Andrzejczaków miła zapaść jakaś ważna decyzja, to podejmowała ją
zawsze ona.
– To trzeba przyznać.
W domu niepodzielnie rządziła mama – wspominają córki.
Uśmiechają się one również na
wspomnienie domowych, międzysąsiedzkich wieczorów karcianych, bo pani Jadwiga grała
dobrze w karty, a najbardziej lubiła popularnego tysiąca.
Do momentu przedwczesnej śmierci swego męża, który odszedł w 2001 roku, tryskała zdrowiem i chęcią życia
między ludźmi. Pielęgnowała
więzi rodzinne. Wielokroć całą
rodziną jeździła do swojej siostry mieszkającej w Kalinowie
i brata w Bratoszewicach, by
tam pomagać w pracach polowych. Lubiła też utrzymywać
dobre stosunki z sąsiadami. –
Ile razy tata nie obsiałby pola,
to zawsze w zbożu była wydeptana ścieżka do Przybylskich –
wspomina córka Ewa. Pani Jadwiga dochowała się też dwóch,
obecnie nastoletnich już wnuków: Konrada i Huberta. Tego
drugiego właściwie wychowała, pomagając pracującej zawodowo córce Ewie.
W 2003 roku zachorowała.
Zmarła 27 września 2010 roku,
w wieku 63 lat, czyli podobnie
jak jej mąż, stanowczo za wcześnie. Mimo że od jej śmierci
minął rok, córki wciąż łapią się
na tym, że podnoszą słuchawkę telefonu, wykręcają numer
i chcą jej opowiedzieć, o tym co
przyniósł dzień.
ljs

„Byłaś taka zwyczajna...”
a jednak nadzwyczajna jako nauczyciel,
wychowawca i koleżanka.
Dobra i szlachetna, życzliwa i ciepła,
sumienna w pracy i bez reszty oddana ludziom,
pozostajesz wśród tych,
którzy „potrafią umierać i nie odchodzić”.

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Elżbiety Łukawskiej
wieloletniej nauczycielki
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu
Łączymy się w żalu z Rodziną
Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i
Obsługi,Uczniowie i Rodzice
Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Łowiczu
182900

ODESZLI OD NAS | 25.09.-3.10.2011
 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,
Mirosław Owczarek, l.61,
Łowicz.
 27 września:
Ignacy Pietrzak, l.87, Łowicz;
Jan Pawełkowicz, l.86.
 28 września:
Irena Słysz-Wądołowska,
l.77, Łowicz.

 29 września:
Anna Więcek, l.98,
Łaguszew;
Irena Ojrzańska, l.88.
 30 września:
Stanisław Graczyk, l.74,
Łowicz; Sabina Danych, l.52;
Stanisław Jakubowski, l.70.
 1 października:
Tadeusz Szymczak, l.91.
 2 października:
Grzegorz Wencel, l.71,
Łowicz; Marianna Wasiak,
l.81; Halina Foks, l.64.
 3 października:
Irena Rożniata, l.84.
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Łowicz | Efekty akcji łowickich przewodników PTTK

Stary grobowiec odzyska blask
TOMASZ
BARTOS
tomasz.bartos@lowiczanin.info

Prace rozpoczęły się przed
dwoma tygodniami. Pieniądze
na sfinansowanie robót pochodzą z ubiegłorocznej kwesty,
przeprowadzonej na łowickich
cmentarzach. Jej organizatorem był łowicki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Trwająca dwa dni – 1 i 2 listopada ubiegłego roku – kwesta, mimo że zorganizowana
po raz pierwszy, przyniosła
doskonały rezultat. 45 osób,
które brało w niej udział, zebrało 8.370,72 zł i 1 EURO. –
To bardzo dobry wynik – powiedział nam Jacek Rybus,
prezes koła łowickich przewodników PTTK – ale gdy
zaczęliśmy prowadzić rozeznanie, ile będzie kosztować
renowacja grobowców, pieniądze te okazały się zbyt małe,
by spełnić nasze założenie –
wyremontować dwa grobowce na obu cmentarzach, Emaus
i katedralnym, gdzie prowadzone były kwesty.
Według dokonanych wycen
przez specjalistyczne firmy,

które zajmują się takimi pracami, potrzebna byłaby wielokrotność tej kwoty. Ostatecznie
komisja kwestarska, w skład
której wchodzą m.in. przewodnicy PTTK, władze miasta
i proboszczowie parafii, do
których należą cmentarze, zdecydowała o renowacji jednego
grobowca na jednym cmentarzu. Wybór padł na cmentarz
katedralny i na grób Walentego Lilienheima, mieszkańca
Łowicza, który zmarł w 1886
roku w wieku 51 lat.
Grób Lilienheima wybrano dlatego, że uda się go wyremontować za zebraną kwotę – choć bez wątpienia troski
wymaga wiele grobów. Zadania tego podjąć się ma jedna
z firm, która zajmowała się renowacją łowickiej bazyliki.
Rybus podkreślił w rozmowie z nami, że prace nie będą
skomplikowane,
grobowiec
wykonany jest z cegły i pokryty tynkiem, który w wielu miejscach odpadł odsłaniając cegły, które pod wpływem
warunków atmosferycznych
zaczęły się rozpadać. Dlatego
tynk zostanie skuty, przestrzenie między cegłami wypełnione substancjami wzmacniającymi i wiążącymi, całość
zaimpregnowana i pokryta nowym tynkiem. – Będzie to od-

PRZEGLĄD PRASY
Półwolność gospodarcza
(...) Nie wykorzystujemy w pełni
ducha przedsiębiorczości, który
jest bodaj naszą największą
narodową zaletą. (...) Wciąż
jest on spętany absurdalnymi
przepisami i hamowany przez
biurokratyczną gnuśność.
Poza tym elity politycznie
coraz częściej obiecują
Polakom, że zaopiekuje
się nimi państwo. Trudno
wyobrazić sobie skuteczniejszą
metodę na zamordowanie
przedsiębiorczości nad Wisłą.
P0 i PiS działają na tym polu
ramię w ramię. W jednym ze
swoich tekstów Piotr Semka
zwrócił uwagę, że w programie
wyborczym PO ani razu nie
pojawiło się słowo ,,patriotyzm.
Warto dodać, że nie ma
tam też słowa ,,kapitalizm.
Jest za to sporo akapitów
poświęconych ,,znoszeniu
barier dla przedsiębiorczości.
Jesteśmy prawdopodobnie
jedynym krajem na świecie,
który od 20 Iat zajmuje się
głównie ,,znoszeniem barier dla
przedsiębiorczości. W dodatku
– bez większego efektu.
Według jednego z badań
Eurobarometru, aż 49 proc.
Polaków deklaruje chęć
założenia własnej firmy, więcej
niż w Wielkiej Brytanii (46 proc.)
czy w Niemczech (41 proc.).Ale

TOMASZ BARTOS

Prawdopodobnie jeszcze przed 1 listopada
– świętem Wszystkich Świętych, uda
się dokonać remontu zabytkowego XIXwiecznego grobowca na cmentarzu
katedralnym, w którym w 1886 roku został
pochowany Walenty Lilienheim.

Jacek Rybus, przewodnik PTTK, stoi przy nagrobku z końca XIX wieku, który zostanie odremontowany dzięki hojności łowiczan.

tworzenie stanu pierwotnego,
nic ponadto. Szczęśliwie grobowiec nie posiada żadnych
elementów
kamieniarskich,
które trzeba byłoby uzupełniać lub wymieniać – opisuje
Rybus.

W tym roku kwesta na łowickich cmentarzach zostanie
powtórzona, 1 i 2 listopada ponownie będzie można spotkać
na nich wolontariuszy z puszkami. Jacek Rybus powiedział
nam, że już trwają przygotowa-

nia, w których najbardziej mu
pomaga inny przewodnik Adam
Szymański. Osoby chcące zbierać pieniądze mogą się zgłaszać
do PTTK do 14 października.
Dochód z tegorocznej kwesty zostanie wykorzystany na

Łowicz | Pływalnia miejska
jednocześnie państwo
niezmiennie robi wszystko,
by utrudnić im zarabianie
pieniędzy. W tegorocznym
Wskaźniku Wolności
Gospodarczej Fundacji Heritage
i dziennika ,,Wall Street Journal”
Polska jest na 68. miejscu. (...)
Polska to wciąż kraj o
nieprzejrzystym systemie
podatkowym, w którym
urzędnicy skarbówki traktują
przedsiębiorców pogardliwie,
a niekiedy wręcz wrogo, choć
powinni pokornie im służyć.
Każdy list z urzędu skarbowego
wysłany do szarego
obywatela prowadzącego
zakład krawiecki czy sklepik
z zabawkami wygląda jak
wezwanie na przesłuchanie
do prokuratury. Każdy
najdrobniejszy błąd w
zeznaniu podatnika urasta do
karygodnej i celowej próby
oszustwa. Ludzie najbardziej
pracowici z pracowitych,
którzy powinni być hołubieni
i noszeni na rękach, są nad
Wisłą traktowani a priori z
chorobliwą podejrzliwością.
Przydałby się w Polsce premier,
który wreszcie zrozumiałby, jaki
potencjał stanowią prywatni
przedsiębiorcy. (...)
Marek Magierowski,
3-9 października 2011,
Uważam Rze.

Zmieścić się w 70 minutach
Sauna, basen i grota solna w jednym? Owszem. Ale
korzystający z tych usług łowiczanie muszą pamiętać
o czasie. W ramach 1 biletu na łączne korzystanie
z wszystkich trzech atrakcji mamy 70 minut. I to od
momentu odejścia od kasy.
Szatnia: rozbieranie, przebieranie – sauna. Potem dla umiejących pływać basen. Trzeba jednak intensywnie spędzić
w nim czas, bo minuty płyną nieubłaganie. Potem znowu szatnia, krótki prysznic

i osuszenie ciała ręcznikiem,
by móc wejść do groty solnej.
Z niej znowu do szatni, by ubrać
się – może starczy jeszcze czas
na krótki prysznic? Najważniejsze, by zmieścić się w 70
minutach. No właśnie. Dyrek-

tor Ośrodka Sportu i Rekreacji
Zbigniew Kuczyński podkreśla,
że nawet godzina zegarowa powinna wystarczyć na korzystanie z wszystkich atrakcji, a jeżeli ktoś chce korzystać dłużej,
może przecież zawsze dopłacić.
– Szkoda, bo dla mnie to już
nie jest żadna przyjemność, odpoczynek czy relaks, tylko wyścig z czasem – mówi jedna
z naszych czytelniczek, która
korzystała w ostatnich dniach
z miejskiej pływalni.
jr

Łowicz | Święto diabetyków

By wiedzieć więcej o cukrzycy
12 października od godz. 11 w sali kinowej Łowickiego
Ośrodka Kultury diabetolodzy z powiatu łowickiego będą
uroczyście obchodzić Światowy Dzień Walki z Cukrzycą,
który został ustanowiony w 1991 roku.
W programie uroczystości
zaplanowano przedstawienie
informacji na temat działalności miejsko-powiatowego koła
diabetyków w Łowiczu. Przewidziano również wykład dra
n. med. Zygmunta Trojanow-

skiego pt. „Samokontrola w leczeniu cukrzycy – cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego”.
W czasie spotkania uczestnicy
będą mogli obejrzeć również
krótką część artystyczną przygotowaną przez zespół Urzecze

i chór z Klubu Seniora Radość.
– Na spotkanie w sali kinowej
zapraszamy diabetyków z terenu miasta i powiatu, jak również członków ich rodzin i sympatyków diabetyków – zachęca
prezes koła diabetyków Bożena
Górczyńska.
Na zakończenie uroczystości
zaplanowano wspólny obiad dla
członków koła i zaproszonych
gości w restauracji Polonia na
Starym Rynku.
am

sfinansowanie w przyszłym
roku prac renowacyjnych grobowca na cmentarzu Emaus,
w którym spoczywa Maurycy
Klimecki, radca miejski, referent szkolnictwa, społecznik
i gorliwy patriota.
tb

Guźnia | Cmentarz

Renowacja
może w
przyszłym roku

Schodząca farba z ogrodzenia, niewidoczne napisy na niektórych krzyżach upamiętniających poległych – to można
zauważyć już w pierwszych
minutach, będąc na cmentarzu
wojskowym w Guźni. Poza tym
kostka brukowa jest pobrudzona od spadających na nią liści,
a część betonowych narożników wypchnięta została przez
korzenie pobliskich drzew.
– Cały czas myślimy
o cmentarzu w Guźni – zapewnia sekretarz gminy Łowicz
Beata Orzeł. – Może w przyszłym roku uda nam się pozyskać dotację i wtedy przeprowadzimy renowację tego
miejsca. Nie będzie to jednak
takie łatwe, ponieważ cmentarz jest wpisany do rejestru
zabytków, do wszelkich prac
musimy mieć więc zgodę konserwatora.
Sekretarz podkreśla, że cały
czas utrzymuje kontakt z Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, żeby – tak jak to było
w przypadku pomnika w Jamnie – za pomocą tej instytucji
pozyskać pieniądze.
jr
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Uczniowie z Dąbkowic
sprzątali

Punkt zapalny

swój świat. str. 11

Gospodarowanie odpadami | Ustawa śmieciową podpisana. Jakie będą konsekwencje

Podatek od śmieci – kiedy u nas?
W wakacje prezydent RP podpisał nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, przekazując tym samym gminom obowiązek zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nowe przepisy zaczną obowiązywać
od początku 2012 r. Od tego czasu gminy mogą zacząć wprowadzać jej zapisy w życie, czyli
uchwalać m.in. opłatę śmieciową. Od połowy 2013 roku będą już do tego zobligowane.
Jednym z kluczowych zapisów tego dokumentu jest wprowadzenie powszechnej opłaty
śmieciowej. Opłata śmieciowa
ma zapobiec nielegalnemu pozbywaniu się śmieci w lasach czy
rowach, bo nikomu nie będzie się
to już opłacać. Niezależnie od
tego, czy mieszkaniec przekaże śmieci firmie wywozowej czy
nie, podatek śmieciowy będzie
musiał zapłacić.
Gmina, która stanie się dysponentem odpadów, będzie zobligowana do wyłonienia w drodze
przetargu firmy, która odpady odbierze.
Opłata za gospodarowanie odpadami, którą ustalić ma rada
gminy lub rada miejska, stanowić będzie dochód gminy. Gmina
będzie mogła z niej finansować
koszty: odbierania, transportu,
zbierania, odzysku i unieszkoPŁATNE OGŁOSZENIA WYBORCZE

dliwiania odpadów, tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania
odpadami. Przy ustalaniu stawki opłaty śmieciowej rada gminy
będzie musiała wziąć pod uwagę
m.in. liczbę mieszkańców, ilość
wytwarzanych na swym terenie
odpadów, koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami, a ponadto będzie zobowiązana do uwzględnienia przypadków, w których właściciele
nieruchomości wytwarzają odpad. Zgodnie z wytycznymi ustawy rada gminy określić ma także
niższe stawki opłaty, gdy odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Pytaliśmy
przedstawicieli
wszystkich miast i gmin na naszym terenie o podatek śmiecio-

wy. Nic nie wskazuje na to, aby
samorządowcy na naszym terenie
uchwalili opłaty śmieciowe wcześniej, niż to będzie konieczne.
Łowicz: przybędzie
urzędniczej pracy
Z niepokojem na wprowadzenie w życie ustawy śmieciowej
patrzą urzędnicy łowickiego ratusza. Powodem do niepokoju jest
to, że nie ma regulujących zasady
jej obowiązywania rozporządzeń
wykonawczych. Ustawa kreśli
tylko zarys tego, jak problem odpadów ma zostać rozwiązany.
– Wprowadzając ustawę, będziemy musieli rozpocząć od
edukacji mieszkańców. Trzeba
przeprowadzić akcję informacyjną o wprowadzanych zmianach,
o wysokości podatku, zasadach
odbierania śmieci – powiedział
nam naczelnik Wydziału Spraw

Nic nie wskazuje na
to, aby samorządowcy
na naszym terenie
uchwalili opłaty
śmieciowe wcześniej,
niż to będzie
konieczne.
Komunalnych w łowickim ratuszu Paweł Gawroński.
Warto przypomnieć, że składowisko odpadów w Jastrzębi
będzie mogło przyjmować je do
2017 roku. Później ma być zamknięte, więc potrzebne będzie
inne miejsce, gdzie można byłoby je przewozić. Wciąż niepewne
jest powstanie zakładu zagospodarowania w Piaskach Bankowych. Wywożenie śmieci na
większą odległość może sprawić,
że podniesie to koszty. Gawroński przyznał jednak, że ewentualny przetarg na wyłonienie od-

biorcy odpadów z terenu miasta,
obejmowałby w pierwszym okresie korzystanie ze składowiska
na Górkach, które prowadziłaby prawdopodobnie zewnętrzna
firma. W Łowiczu można spodziewać się konkurencji w boju
o prawo do odbioru śmieci dwóch
działających od lat na rynku firm:
Zakładu Oczyszczania Miasta
i Eko Serwisu z Kutna.
Gmina Bielawy
– Na razie się jeszcze nad problemem nie zastanawialiśmy.
Jest jeszcze za wcześnie, za mało
mamy szczegółowych danych na
ten temat. Czekamy, jak w życie
wejdą określone rozporządzenia
i wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. W tej chwili śmieci są
odbierane przez kilka firm, głównie przez Eko Serwis i jesteśmy z
tej współpracy zadowoleni. Na razie nie ma potrzeby dokonywania
żadnych zmian – mówi wójt gminy Bielawy Sylwester Kubiński.
Gmina Bolimów
Wójt gminy Bolimów Stanisław Linart nie zamierza wpro-

wadzać ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie
w 2012 roku. – Będziemy chcieli
wprowadzić ustawę jak najpóźniej – przyznaje. Jego zdaniem
nowa ustawa zrzuca wiele obowiązków na gminę. – To my będziemy musieli teraz ogłaszać
przetargi i rozliczać mieszkańców, a obawiam się, że wraz z
wprowadzeniem nowej ustawy
pojawiają się problemy z płatnościami – mówi.
Gmina Chąśno
– Jeszcze się sprawie bliżej
nie przyglądaliśmy, nie spieszymy się z wprowadzaniem
nowych opłat dla mieszkańców – mówi Dariusz Reczulski,
wójt gminy Chąśno. – Na pewno nie będziemy w tym pierwsi i na pewno nie w tym roku.
Pomysł wprowadzenia opłaty
dla wszystkich wydaje się być
dobry, biorąc pod uwagę, że
być może pomoże to rozwiązać
problem z wywożeniem śmieci
do lasów i wyrzucaniem przy
drogach. Widzę jednak niedoskonałości tego rozwiązania.
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RYS. JACEK RUTKOWSKI

my oczywiście musieli wykonać wszystko, żeby dostosować
się do ustawy w odpowiednich
terminach. Te na razie nie gonią, pośpiech nie jest z tej kwestii potrzebny – powiedział nam
wójt gminy Łyszkowice Włodzimierz Traut.
Na terenie gminy Łyszkowice działają dwie firmy zajmującej się odbieraniem śmieci
z gospodarstw prywatnych: kutnowski Eko Serwis, który ma
oddział między innymi w Łowiczu, oraz skierniewicka spółka Ekoregion. Druga z tych firm
odbiera śmieci od większości
gospodarzy ze Stachlewa i okolic, czyli miejscowości położonych bliżej Skierniewic.

Niektóre samorządy mogą na
przykład dotować odbiór śmieci
i mieszkańcy będą ponosić niższe opłaty. Naszej gminy pewnie nie będzie na to stać.
Gmina Domaniewice
– Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach to
na pewno większe obciążenie dla
każdej gminy – mówi wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski. Podkreśla on, że gmina będzie zmuszona stopniowo
przygotowywać się do tej ustawy
i wprowadzać ją w życie. – Nie
mamy wyjścia, musimy dostosować się do wymogów, bowiem
od połowy 2013 będą nakładane
kary finansowe na gminy, które
nie wprowadzą ustawy – dodaje.
Kwiatkowski nie ma jeszcze
koncepcji, w jaki sposób zostanie to zorganizowane. Pewne jest
jedno, gmina na pewno nie zdecyduje się wcielić nowych przepisów w 2012 roku. W przyszłym
roku będą jedynie prowadzone
rozmowy z mieszkańcami i radnymi.
Kwiatkowski przyznaje, że dobrym rozwiązaniem byłoby spotkanie wójtów, by wspólnie mogli
się zastanowić i przedyskutować
nowelizację ustawę.

pracować stanowisko. Nasz rozmówca ma jednak obawy, że decyzja o wprowadzeniu podatku
będzie źle odebrana przez społeczeństwo, a gmina będzie miała problem z wyegzekwowaniem
podatku od niektórych mieszkańców. Zwłaszcza że spośród 1000
gospodarstw domowych istniejących na terenie gminy umowy z łowickim Eko Serwisem
ma podpisane ok. 500. A firma
ta jest jedyną na terenie gminy, która odpiera odpady stałe,
choć kilka lat temu gmina Kocierzew Pd. wydała też zezwolenia na działalność innej firmie,
z Piotrkowa Trybunalskiego.
Gmina Łowicz
– W tej sprawie nie podjąłem
jeszcze żadnej decyzji – mówi
nam Andrzej Barylski, wójt gminy Łowicz. – Byłem już wprawdzie na kilku szkoleniach w tej
sprawie, ale to wszystko wymaga jeszcze przemyśleń. Ustawa wchodzi w życie w połowie

2013 roku, więc jest jeszcze trochę czasu. Musimy się zastanowić wraz ze Związkiem Komunalnym Gmin, jak będzie to
przeprowadzane. Czy będziemy
robić przetargi razem czy osobno. Jasne jest, że to nie będzie
popularna rzecz, bo w końcu to
zwykły podatek, egzekwowany
jak opłata skarbowa, a nikt takowych nie lubi. Trzeba jednak
zdać sobie sprawę z tego, że to
pożyteczna ustawa. Ja np. mam
w domu dwa pojemniki, za których wywóz płacę teraz spore pieniądze, nawet dwa razy w miesiącu. Po wejściu ustawy będę mógł
za stałą opłatą 8-12 zł za osobę
w gospodarstwie domowym miesięcznie wywozić je tyle razy, ile
będzie potrzeba. Warto informować społeczeństwo na ten temat,
bo muszą być świadomi tego, jak
to ma funkcjonować.
Gmina Łyszkowice
– Jeszcze się nie zastanawialiśmy co dalej z ustawą. Będzie-

Gmina Nieborów
– Nie jestem entuzjastą tego
rozwiązania. W świetle nowego
prawa gmina będzie właścicielem wszystkich śmieci na swoim terenie i będzie musiała z
nimi zrobić porządek, czy ktoś
zapłaci podatek czy nie – powiedział nam wójt gminy Nieborów Andrzej Werle. Gmina
Nieborów nie wykonała w tej
chwili żadnych przygotowań do
wprowadzenia podatku. – Czekamy, tak jak pozostałe samorządy, na spotkanie, które zostało zapowiedziane przez Urząd
Marszałkowski i ma się odbyć
w październiku. Liczymy na
podpowiedzi rozwiązań, które będziemy mogli zastosować
na swoim terenie – powiedział
wójt.
Obecnie od mieszkańców
gminy Nieborów śmieci stałe odbierają dwie firmy Eko Serwis
z Kutna oddział w Łowiczu
oraz Ekoregion ze Skierniewic.
Jak podkreślił sekretarz gminy
Adam Janiak, na terenie gminy
ponad 80% mieszkańców ma
podpisane umowy z firmami. To
w jego ocenie dużo.
Wójt i sekretarz podkreślają,
że jest obawa, czy odbiór śmieci nie będzie dla mieszkańców
gminy zbyt poważnym obciążeniem finansowym. Po wprowadzeniu opłaty środowisko-

wej dwa lata temu opłaty te i tak
znacznie wzrosły. Jaka będzie
wysokość podatku, nie chcieli
spekulować, bo dotąd tego nie
oszacowano. – Na pewno znajdzie się grupa osób, która będzie unikała jego płacenia, dla
nas oznacza to, że dojdzie nam
papierkowej roboty, związanej
chociażby z wysyłaniem upomnień – powiedział nam wójt
Werle.
W ubiegłym roku gmina wysłała do swoich mieszkańców
1.171 upomnień spowodowanych zaleganiem w uiszczaniu
opłat podatkowych, na łączną
kwotę 232 tys. zł. W tym roku
do czerwca było ich 642 na
kwotę 106 tys. zł.
Ale to nie koniec, zazwyczaj większość osób reaguje po
upomnieniu i płaci, ale są tacy,
którzy dalej zwlekają. Gmina
występuje więc o tytuł wykonawczy na ściągnięcie należności, a następnie kieruje sprawę
do komornika.
– To nie są duże pieniądze,
które próbujemy odzyskać, ale
jesteśmy do tego zobligowani
przez prawo. Dodatkowo Regionalna Izba Obrachunkowa, która
opiniuje nasz budżet i politykę
finansową, zwraca na to szczególną uwagę – podkreśla Janiak.
Gmina Zduny
– To są jeszcze dalekie terminy, bo konieczność wcielenia tej
ustawy w życie to dopiero rok
2013. Na razie nie rozmawialiśmy praktycznie na ten temat.
Być może od września tego roku
zaczniemy się zastanawiać nad
tym problemem – powiedział
nam wójt gminy Zduny Jarosław
Kwiatkowski.
Głowno
W przypadku Głowna przepisy znowelizowanej ustawy
oraz opłata śmieciowa od każdego mieszkańca spójne są z
wynikiem przeprowadzone w
ubiegłej kadencji referendum
śmieciowego. Większość głownian opowiedziała się wtedy za
wprowadzeniem podatku śmie-
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ciowego od każdego mieszkańca. Zważywszy na wynik referendum, Głowno mogłoby
wprowadzić podatek śmieciowy już teraz, nie czekając na
to, aż ustawa zacznie obowiązywać. Dotychczas jednak władze miasta wstrzymywały się z
jakimikolwiek krokami w tym
kierunku, czekając na rozstrzygnięcie kwestii nowych przepisów ustawy. Na razie burmistrz
Głowna zlecił miejskim urzędnikom i kierownictwu Miejskiego Zakładu Komunalnego przygotowanie spójnych ze
znowelizowaną ustawą rozwiązań, które następnie przedstawione zostaną radnym. Szersza
dyskusja na ten temat planowana jest na forum rady jeszcze w
tym roku.
Gmina Głowno
Będziemy zmieniać gminny
plan gospodarki odpadami i regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy –
zapowiada inspektor Stanisław
Urbanowicz z Urzędu Gminy Głowno. W przyszłym roku
gmina ta zmierzy się z kalkulacją
stawki opłaty śmieciowej – najprawdopodobniej będzie się posiłkować firmą zewnętrzną.
Gmina Dmosin
Gmina zamierza proces dostosowywania się do zapisów znowelizowanej ustawy śmieciowej
rozpocząć od szkolenia pracowników Urzędu Gminy w tym zakresie. Więcej na ten temat będę
mogła powiedzieć za miesiąc –
zapowiada wójt Danuta Supera.
Miasto i gmina Stryków
Burmistrz Andrzej Jankowski
czeka z podjęciem jakichkolwiek
kroków na decyzję wojewody
łódzkiego w sprawie wyznaczenia miejsc składowania odpadów. Już dziś jednak zapowiada,
że przy ustalaniu stawki opłaty
chciałby wspólnie z lokalnym samorządem uwzględnić przelicznik, który nie obciąży zanadto
rodzin wielodzietnych.
am, jr, jl, mak, mwk, tb, rpm

Gmina Kocierzew Pd.
W gminie tej nie prowadzono
jeszcze dyskusji nad terminem
wprowadzenia podatku śmieciowego. Sekretarz Zbigniew
Żaczek uważa, że w związku z przynależnością gminy
do Związku Międzygminnego
Bzura wskazane byłyby wspólne jednolite działania w gminach, które do związku należą.
Wójtowie powinni się spotkać,
przedyskutować sprawę i wy-

TOMASZ BARTOS

Gmina Kiernozia
– Podatek od wywozu śmieci rozwiąże problem wyrzucania ich byle gdzie. To na pewno
jest zaletą tej ustawy – mówi Jarosław Bogucki, sekretarz gminy Kiernozia. – Jeśli ktoś zapłaci,
a będzie musiał, bo podatek będzie obowiązkowy, to wtedy sam
w swoim interesie będzie dbał
o wywóz śmieci. Martwi mnie
natomiast w tej ustawie coś innego. Choć jest to prawdziwa rewolucja w dotychczasowej gospodarce komunalnej, to uważam,
że poszczególne regulacje są w
niej nie do końca jasne. Podejrzewam więc, że od nas, urzędników, wdrażanie tej ustawy będzie
wymagało wiele pracy.

Zwolennicy zmian w przepisach uważają, że konieczność płacenia podatku od śmieci sprawi, że znikną dzikie wysypiska śmieci. Na razie jest ich wiele.
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Którzy uczniowie
otrzymają w tym roku

Aktualności

stypendia starosty. str. 27

Łowicz | Starostwo Powiatowe

30 września
pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska,
Rolnictwa Starostwa
Powiatowego
w Łowiczu zachęcali
łowiczan
do korzystania z toreb
ekologicznych podczas
zakupów.
Pod łowickimi sklepami
Polo i Tesco rozdawali bawełniane torby ekologiczne z łowickim nadrukiem.
Teresa Wicher z tego wydziału mówi, że powiat łowic-

Teresa Wicher dodaje, że
co roku w świecie produkowanych jest niemal bilion plastikowych torebek. Ilu łowiczan
z nich korzysta, tego dokładnie
nie wiemy. Wiadomo natomiast,
że tylko w Warszawie dziennie
wydawanych jest 1,8 mln torebek plastikowych. Wprawdzie
surowiec, z którego są one wykonywane, może być ponownie
odzyskany, ale w Polsce przetwarzanych jest jedynie 20% odpadów plastikowych. Pozostałe
80% zalega na składowiskach
odpadów, a czas ich rozkładu fachowcy szacują na 100-500 lat.
Torba wielorazowego użytku
może nam służyć około 2 lat,
a czas jej rozkładu jest znacznie
krótszy.
mwk

ki kolejny raz zamówił ekologiczne torby, ale w latach
poprzednich akcje były dofinansowywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z Łodzi. Tym razem powiat finansował to przedsięwzięcie.
Zamówiono 1200 sztuk toreb,
co kosztowało 7,5 tys. zł.
Podczas piątkowej akcji rozdano ich około 300, pozostałe
zostaną przekazane jednostkom podległym starostwu,
w tym szkołom oraz Centrum
Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej. Wszystko
po to, aby propagować korzystanie z toreb ekologicznych,
a do nich zalicza się te wykonane z bawełny i lnu.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU

Na zakupy z torbą ekologiczną

Teresa Wicher z Wydziału Ochrony Środowiska rozdawała ekologiczne torby m.in. pod marketem Tesco.

Powiat | Jak gospodarować odpadami

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Bezpłatne szkolenie

Obecnie Trakt Zielkowicki jest drogą rzadko uczęszczaną ze względu
na to, że nie jest utwardzony masą bitumiczną lecz tłuczniem.

Powiat łowicki | Trakt Zielkowicki

Planowany remont drogi
i zmiana właściciela
Gmina Łowicz jest wnioskodawcą dotacji z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na przebudowę gminnej drogi Zielkowice
– Bobrowniki, zwanej Traktem Zielkowickim. Do planowanych prac, których szacunkowy koszt wynieść może
1,2 mln zł, powiat łowicki dokłada 400 tys. zł, ponieważ
po remoncie planowana jest
zmiana kategorii tej drogi
z gminnej na powiatową.
Rada Powiatu Łowickiego na
sesji 28 września podjęła sto-

sowną uchwałę o przyznaniu
gminie dotacji. Gmina jest liderem tego wniosku, co oznacza,
że składa projekt do przyszłorocznego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, który potem realizuje i rozlicza.
Trakt Zielkowicki jest drogą
o długości 2550 m, szerokości
około 5 m. Planowana zamiana
własności dróg między gminą
a powiatem przewiduje, że stanie się on drogą powiatową,
na własność gminy przejść ma
obecna droga powiatowa przez
Placencję i Parmę.
mwk

Gmina Bolimów | Wniosek na schetynówkę

Droga z dziurami
Radni gminy Bolimów jednogłośnie
podjęli
decyzję
w sprawie przystąpienia gminy
do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw.
„schetynówek”. Urząd Gminy wraz z powiatem do projektu zgłosili przebudowę mocno
zniszczonej drogi publicznej kategorii gminnej Humin Mizerka
– Ziąbki – Kurabka, na odcinku
Ziąbki – Kęszyce-Wieś.
Warto przypomnieć, że nowy
etap schetynówek zakłada, że
samorządy chcące skorzystać
z dotacji budżetowej muszą

przeznaczyć 70% środków własnych na planowaną inwestycję,
a tylko 30% pochodzi ze środków budżetowych.
Droga nie zostanie wykonana w całości, bowiem koszt budowy prawie 3-kilometrowego
traktu jest bardzo wysoki. Radni
zdecydowali zatem zgłosić tylko
2/3 drogi do przebudowy. Szacowany koszt tej inwestycji to ponad
1 mln zł. – Jeśli nasz wniosek
zostanie odrzucony, będziemy
z własnych funduszy poprawiali 1/3 nawierzchni – dodaje Linart.
am

Warsztaty poświęcone problemom z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi odbędą
się 13 października o godzinie
10.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Szkiełka”
w Łowiczu.
Szkolenie jest skierowane
do pracowników odpowiedzialnych w samorządach za wdrażanie rozwiązań nowego systemu gospodarki odpadami oraz
dla przewodniczących rad gmin
i miast oraz radnych, którzy
są odpowiedzialni za stanowienie prawa miejscowego.
W programie m.in. informacja o przygotowywanym WoPŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

jewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami, o celach i zadaniach
do zrealizowania przez samorządy w zakresie gospodarki odpadami, o zmianach wprowadzonych w związku z nową ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Szkolenie poprowadzi dr inż.
Bolesław Maksymowicz, członek Państwowej Rady Ochrony
Środowiska.
Szczegóły na temat szkolenia można uzyskać w Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury przy ul. Pijarskiej 1
w Łowiczu lub pod nr. telefonu
46-83753-20.
td

Błędów | Powiat zrobi chodnik

Kostka kupiona,
prace w październiku
W drugiej połowie października powinna rozpocząć się budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2713 z okolic
Karnkowa w stronę Zespołu Szkół w Błędowie w gminie
Chąśno. Prace powinny zostać
zakończone jeszcze przed tegoroczną zimą.
Droga przebiega przez gminę i z chodnika, który wzdłuż
niej powstanie, będą korzystały
głównie dzieci uczęszczające
do podstawówki i gimnazjum
w Błędowie. Ponieważ droga
z Karnkowa do Błędowa ma
status drogi powiatowej, inwe-

storem będzie właśnie powiat
łowicki. – Zakupiona już została betonowa kostka na wykonanie tego ciągu pieszego.
Mamy nadzieję, że warunki
pogodowe będą nam jeszcze
sprzyjały i uda się wykonać
inwestycję przed tegoroczną zimą – mówiła radnym na
ostatniej sesji Rady Gminy w
Chąśnie dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu
Anna Gajek-Sarwa.
Jeśli powiat nie zdąży jednak wykonać inwestycji w tym
roku, ma być one przesunięta
na wiosnę roku przyszłego. mak
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Stary Waliszew | Jest plan odnowy miejscowości

Będzie kasa,
będą inwestycje
– Bielawy i Sobota przyjęły
podobne plany w poprzednich
latach. Nam jest teraz potrzebne przyjęcie takiego planu, żebyśmy mogli składać wnioski
o dofinansowanie, starać się
o pieniądze na zakładane przez
nasz cele – mówił podczas sesji prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic,
inicjator tego pomysłu,Cezary
Olejniczak. – To wynik konsultacji z mieszkańcami, które
trwały około dwóch lat. Takie
są potrzeby mieszkańców. Liczba planowanych zadań inwestycyjnych to kwestia pozyskania
środków unijnych, środków stowarzyszenia i pieniędzy z budżetu gminy – dodawał.

Nie wszyscy byli jednak za
takim pomysłem. – Nie jestem
przeciwko rozwojowi wsi, ale
musimy patrzeć obiektywnie
na rozwój tej gminy i szukać
oszczędności, zaciskać pasa.
Wieś Waliszew zajmuje zaledwie 3,5% naszej gminy, ma dobre drogi i oświetlenie. Przyjdzie zima, dobrze by było kupić
niezbędny sprzęt, żeby pomóc
nie tylko 140 mieszkańcom Waliszewa, ale blisko 6 tysiącom
mieszkańców naszej gminy –
mówiła radna Anna Miszczak.
– Rozumiem obawy, ale ten
plan tak naprawdę do niczego
nas nie zobowiązuje. Jak zaczną budować za fundusze z dofinansowania i im zabraknie, to

Guźnia | Dzikie wysypisko

Sprzątanie potrzebne od zaraz
Dzikie wysypiska śmieci
to zmora całej okolicy zbiornika Rydwan. Najwięcej widać je
wiosną, kiedy topniejący śnieg
odsłania śmieci sprzed wielu tygodni. Ale również w ciągu pozostałych miesięcy osoby sprzątające zatrudnione przez Urząd
Gminy Łowicz mają dużo pracy.
– Co roku zatrudniamy przez
Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych 2 osoby do sprzątania właśnie okolic
zbiornika Rydwan oraz przy-

drożnych rowów znajdujących
się na terenie naszej gminy –
mówi sekretarz gminy Łowicz
Beata Orzeł.
Dodaje, że tegoroczne prace,
wykonywane w ramach umów,
już się skończyły i nie ma de
facto kogoś, kto mógłby tereny
te posprzątać. – Dlatego wkrótce podejmiemy decyzję, czy nie
zatrudnić jakiejś osoby w ramach umowy o dzieło, by przez
cały rok był ktoś, kto będzie dbał
o porządek na terenie gminy. jr

my nie musimy im dać, wtedy
będą musieli sobie radzić sami.
Przegłosujmy tę uchwałę, gdyż
zamkniemy im furtkę do pozyskania jakichkolwiek pieniędzy
– apelował w odpowiedzi radny
Ireneusz Gralak. – Trzeba odróżnić przyjęcie planu odnowy
miejscowości od budżetu. Jeśli
gmina nie będzie miała pieniędzy, to po prostu ich nie da, ale
plan powinniśmy zatwierdzić –
dodawał wiceprzewodniczący
rady Wojciech Szcześniak.
– Przyjęcie planu wymusza
tylko kierunki rozwoju miejscowości, ale do niczego nie zmusza gminy – skwitował dyskusję wójt Sylwester Kubiński.
Ostatecznie przy jednym glosie

TOMASZ DĘBOWSKI

Budowa sali sportowej, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, wreszcie
budowa kanalizacji – to inwestycje, jakie znalazły się w Planie Odnowy
Miejscowości Stary Waliszew, których został zaakceptowany przez większość
radnych gminy Bielawy podczas sesji Rady Gminy 28 września.

Dzięki przyjęciu uchwały przez radnych można zacząć działać. Prezes stowarzyszenia Cezary Olejniczak nie
krył zadowolenia.

wstrzymującym i 10 za, uchwala została przyjęta.
To oznacza, że w latach 2011
– 2018 stowarzyszenie będzie
się starało pozyskać fundusze na budowę sali sportowej
(wniosek, ale bez projektu budowlanego, został już złożony
w Urzędzie Marszałkowskim),
remont i doposażenie świetli-

cy wiejskiej w budynku OSP,
remont pomnika poległych za
ojczyznę w latach 1918-1920,
dokładne oznakowanie miejcowości z opisem miejsc atrakcyjnych turystycznie, budowę sieci
kanalizacji sanitarnej oraz remont drogi gminnej od szkoły
do kościoła i utwardzenie placu parkingowego przy koście-

le czy budowę chodnika i remont nawierzchni asfaltowej na
drodze gminnej na odcinku od
Waliszewa do Skubik. Takie
są zamierzenia, które jeśli uda
się pozyskać niezbędne finanse,
a na całość potrzeba ok. 3 mln
zł, byłyby realizowane w rożnych okresach czasowych
do 2018 roku.
td

Gmina Chąśno | Odmulanie rowów

Ponad 2 km rowów zostaną oczyszczone
W październiku wzdłuż powiatowych dróg
przebiegających przez gminę Chąśno będą
oczyszczane i okopywane rowy.
Na początku października
rozpoczęły się prace koparkami
wzdłuż drogi powiatowej przebiegającej przez Mastki.
Odmulone będą również
odcinkami rowy wzdłuż dróg
powiatowych w okolicach

dawnej zlewni mleka w Chąśnie i wzdłuż drogi powiatowej w Wyborowie. Łącznie
do odmulenia, mechanicznego oczyszczenia i ponownego profilowania zostało zaplanowane około 2,3 km rowów.

W miejscach, gdzie przydrożne rowy są zarośnięte większymi krzakami, najpierw zostaną
one wycięte, z ziemi będą wyciągnięte korzenie i dopiero po
tych pracach rów zostanie odtworzony według istniejących
planów.
Roboty będą wykonywane
odcinkami – tam, gdzie stan
rowów jest najgorszy. Jednocześnie zapewnione mają zostać odpowiednie spadki, żeby

woda z rowów swobodnie odpływała i nie zatrzymywała się tam, gdzie nie były one
w tym roku oczyszczane.
Okopywanie rowów, m.in.
w Goleńsku, Niespuszy i Chąśnie, prowadziła również wiosną i latem tego roku gmina
wzdłuż swoich dróg. Samorząd
przeprowadził łącznie modernizację około 7 km rowów. Wykonawcą była firma Mirosława
Galińskiego z Wyborowa. mak

MARCIN KUCHARSKI

PŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

Stan drogi powiatowej pozostawia wiele do życzenia. Po ostatniej zimie
została naprawiana dopiero we wrześniu.

Przemysłów | Łatanie dziur na drogach

Drogi doraźnie poprawione
Łatanie największych dziur
na
drogach
powiatowych
z Przemysłowa w gminie Chąśno w stronę Złakowa w gminie Zduny oraz z Przemysłowa
w stronę Szkoły Podstawowej
w Mastkach przeprowadził Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu. Prace zostały
wykonane w ciągu kilku dni na
przełomie września i października.
Mimo łatania stan tych dróg
i tak pozostawia wiele do życzenia. W niektórych miejscach
należałoby bowiem przeprowa-

dzić asfaltowanie całą szerokością drogi nawet na kilkudziesięciometrowych
odcinkach.
Na taką inwestycję powiat jednak nie znalazł w tegorocznym
budżecie pieniędzy i dokonano
jedynie bieżącej naprawy największych dziur. – Będziemy
zwracali się do powiatu o zaplanowanie poważniejszego remontu między innymi i tych
dróg. Decyzje nie zależą od nas.
Wiadomo jednak, że już w tym
roku nie będą modernizowane dowiedzieliśmy się w Urzędzie
Gminy w Chąśnie.
mak
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Powiat łowicki | Wniosek o pieniądze na drogi powiatowe

2012: w gminach Kocierzew i Zduny

Powiat łowicki w ramach przyszłorocznych schetynówek, na które można będzie otrzymać
rządową dotację wynoszącą 30%, planuje kontynuację remontu i przebudowy ciągu dróg
wiodących przez gminy Kocierzew Pd. i Zduny i we współpracy z nimi. Tym razem
planowane są prace wartości ponad 3,2 mln zł na drogach o łącznej długości około 9,5 km.
Rada Powiatu Łowickiego jednogłośnie przegłosowała na ostatniej sesji 28 września uchwałę o zabezpieczeniu
w budżecie na 2012 rok kwoty
1.860.000 zł na realizację tego
zadania, przy czym gmina Zduny do realizacji projektu dołożyć ma 250 tys. zł, zaś gmina
Kocierzew Pd. zadeklarowała
20% ceny przetargowej, a więc

dotacja od niej wynieść może
około 200 tys. zł. Dotacja rządowa wynieść może niespełna
1 mln zł.
Projekt przewiduje wykonanie kilku odcinków dróg, które
nie zostały w tym roku uwzględnione, ponieważ w projektach
tego typu jest limit wartości zadania i możliwej do przyznania kwoty. W przyszłym roku

planuje się wykonać odcinek
o długości 1700 m przed Kocierzewem Południowym, 900 m
między Kocierzewem Południowym, a Północnym, 800-metrowy odcinek do skrzyżowania do
Wejsc i Konstantynowa.
Na terenie gminy Kiernozia
nie są planowane prace. W kolejnym miejscu rozpocząć się
one maja od granicy gmin Kier-

Domaniewice | Stołówka już gotowa

Zbierają zamówienia na gorący posiłek
Do połowy przyszłego
tygodnia rodzice dzieci,
które będą korzystały
z obiadów wydawanych
przez stołówkę szkolną
w Domaniewicach, mogą
zapisywać swoje dzieci
i wpłacać pieniądze do
dyrektorów szkół.
Od 17 października rusza bowiem stołówka w Szkole Podstawowej w Domaniewicach.
– Do końca miesiąca będzie
trwał okres próbny – zapowia-

da wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski. Chętni będą korzystać z obiadów za
symboliczną złotówkę, a więc
teraz należy wpłacić 11 zł. Nie
wiadomo jeszcze, czy koszt
obiadów wzrośnie od listopada. Wójt zapewnia, że jeżeli
tak, to maksymalna kwota za
zupę wyniesie 1,50 zł
Z obiadów, oprócz dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Domaniewicach i gimnazjalistów, będą mogli skorzystać także uczniowie ze szkoły
w Skaratkach. Obiady, przyrządzone w Domaniewicach,

Kocierzew Pd. | Drogi do modernizacji

W planach remont dróg
z Ostrowca do Płaskocina
W
ubiegłym
tygodniu,
29 września, Rada Gminy Kocierzew Pd. jednogłośnie podjęła uchwałę potrzebną do podjęcia starań o dotację w 2012
roku z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Planowany jest remont ciągu
dróg Ostrowiec – Sromów –
Płaskocin, o łącznej długości
6 km 465 m, który składa się
z dróg gminnych i odcinka drogi powiatowej.
Ciąg dróg Ostrowiec – Sromów – Płąskocin był już częPŁATNE OGŁOSZENIE WYBORCZE

ściowo remontowany w 2010
roku. Wykonano wówczas
nowe nakładki na drogach
przez Łaguszew i Płaskocin.
Na całej przeznaczonej do
modernizacji w przyszłym
roku długości, planowane jest
położenie nowej nakładki asfaltowej, wykonanie utwardzonych, choć nie bitumicznych
poboczy, odmulenie rowów
i wykonanie przepustów. Asfaltem zostanie też utwardzony odcinek drogi gminnej
w Ostrowcu, która prowadzi

zostaną bowiem dowiezione
do Skaratek. – Chcemy teraz
zorientować się, jakie jest zainteresowanie i jakie są potrzeby – mówi Kwiatkowski. Na
początku w menu znajdzie się
tylko ciepła zupa, jeśli będzie
zainteresowanie drugim posiłkiem, zostanie on być może
wprowadzony.
W stołówce zatrudnione zostaną trzy osoby: kucharka, pomoc kuchenna i intendentka,
która będzie odpowiadała za
menu oraz skład jakościowy
i ilościowy przygotowywanych
przez kucharkę potraw.
am

do nowego boiska sportowego.
W chwili obecnej jest to droga
gruntowa, utwardzona tłuczniem.
Liderem wniosku jest gmina
Kocierzew Pd., partnerem projektu jest powiat łowicki, którego droga uwzględniona do
remontu ma długość 2560 m.
Koszt remontu zarówno dróg
gminnych jak i powiatowych
szacowany jest na 1 mln 137 tys.
zł, a kwota dotacji, o jaką ubiega się gmina, to 341 tys. zł.
Odcinek powiatowy kosztować może 850 tys. zł i powiat
ma gminie przekazać na niego
dotację w wysokości 250 tys. zł.
Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta już przez
Radę Powiatu Łowickiego na
sesji 28 września.
mwk

RZUT OKIEM | STASIAK ROZŚMIESZAŁ

nozia i Zduny, gdzie przewidziany jest do remontu odcinek
731 m w kierunku Złakowa Borowego. Następnie w Złakowie
Kościelnym położona zostanie nowa nakładka na odcinku
444 m i pobudowany chodnik
na długości 683 m. W miejscowości Pólka remontowany będzie odcinek 1360 m (do torów
kolejowych). Projekt kończy się
w Bąkowie Górnym, w którym
prace planowane są na odcinku 2,9 km, od starego młyna do
skrzyżowania z drogą do Bielaw. Jeśli powiat dotacji rządowej nie dostanie, zakres prac na
drogach się zmniejszy.
mwk

Zduńska Dąbrowa

Zaproszenie
na Dzień Chleba

Obchody Dnia Chleba odbędą się 11 października w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie. Impreza jest otwarta dla
wszystkich zainteresowanych.
Obchody Święta Chleba
będą połączone z popularyzacją
mało znanych warzyw, szczególnie dyniowatych. Od godz.
9.00 będzie można oglądać wystawy i degustować potrawy
przygotowane przez uczniów
poszczególnych klas ze szkoły
w Zduńskiej Dąbrowie. Około godz. 10.50 rozpocznie się
się konkurs pod hasłem „Czy
Wiesz co jesz? Chleb – źródło
życia”. Dla zwycięzców przewidziano nagrody ufundowane
prze Agencję Rynku Rolnego,
która, obok szkoły, jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia.
td

TOMASZ DĘBOWSKI.
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Grzegorz Stasiak, aktor i artysta kabaretowy rodem ze Śląska,
rozśmieszał licznie zebraną publiczność podczas występu w Domu
Kultury w Zdunach, jaki miał miejsce 29 września. Około godzinny występ
został nagrodzony rzęsistymi brawami. td

Bielawy | Pierwszy samochodowy wyścig

Fani czterech kółek będą
się ścigać maluchami
dokończenie
ze str. 1NŁ i 2 WG
To jeden z najbardziej utytułowanych rajdowców w naszym kraju. Przygodę z tym
sportem rozpoczął w 1973 r.,
jeżdżąc Syreną 104. Od 1975
r. startuje jako pilot. Jeździł razem z Henrykiem Manderą, Andrzejem Lubiakiem i Krzysztofem Hołowczycem, z którym

w 1995 i 1996 r. zdobył Mistrzostwo Polski, a w 1997 r.
tytuł Rajdowego Mistrza Europy. Zaprezentuje on filmowe
fragmenty z wybranych rajdów
i pokaz pilotowania w swoim
wykonaniu. Zapisy do udziału
w zawodach przyjmowane będą
w tygodniu w sekretariacie UG
w Bielawach i tuż przed zawodami na stadionie w Bielawach,
od godziny 8.30.
td

Domaniewice | Budowa obiektu sportowego

Plac zabaw już prawie gotowy
Trwają prace wykończeniowe przy budowie obiektu
sportowego przed gimnazjum
w Domaniewicach.
Do końca października ma
on być gotowy i oddany w całości do użytku mieszkańców.
Na ukończeniu jest już budowa
placu zabaw, na którym dzie-

ci będą mogły korzystać m.in.
z równoważni, zestawu drążków do podciągania, ściany
wspinaczkowej i huśtawki.
– Do położenia pozostała jeszcze jedynie nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw
– mówi wójt gminy Domaniewice Paweł Kwiatkow-

ski. Siana jest także trawa.
W drugim etapie prac, który
rozpoczął się na początku lipca wybudowano również ogrodzenie, parking przy kompleksie i zamontowano oświetlenie.
Teren został także uporządkowany, posadzono drzewa i krzewy.
am
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Reportaż

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I PROMOCJI ZIEMI ŁOWICKIEJ

przed profesjonalnym jury. str. 28-29

Centrum Medyczne WSInf w Głownie. Pacjentka Beata Szczychowicz podłączona do KTG, a obok doktor
Joanna Walczak oraz położna oddziałowa Jolanta Budzyńska.

Pierwszym zabiegiem operacyjnym wykonanym 17 maja br. na bloku operacyjnym łowickiego szpitala
było cesarskie ciecie. Na świat przyszedł chłopiec o wadze 3680 g.

Medycyna | Rośnie ilość cesarskich cięć

Kobiety proszą o cesarki,
choć to powinna być ostateczność
– Gdybyśmy chcieli reagować na sugestie pacjentek,
to cięć cesarskich byłoby 80% – mówi Adam Skoneczny,
zastępca ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego
Szpitala Miejskiego w Łowiczu, ginekolog z 30-letnim stażem pracy.
Tę samą prawidłowość obserwują lekarze w szpitalu w Głownie.
Odpowiedź lekarza na pytanie
„dlaczego” jest krótka: „bo boli”.
– Oczekując cięcia, kobiety chcą
odciąć ból, jaki aktualnie czują.
Nie zastanawiają się nad tym, czy
później będzie je boleć.
Lekarze z łowickiego szpitala stoją jednak na stanowisku, że
poród fizjologiczny jest najlepszy dla kobiety i dziecka, ponieważ jest tym, co oferuje nam natura. – Dla dziecka jest to dobre,
ponieważ przy przechodzeniu
przez kanał rodny oczyszczenie
dróg oskrzelowych odbywa się
przez wyciśnięcie znajdującego
się w nim śluzu. Doświadczony
lekarz dodaje, że odsysanie dróg
oddechowych po cięciu nigdy nie
da takiego efektu. Dla kobiety
i dziecka ważne jest też to, że po
porodzie siłami natury pokarm
w piersiach matki pojawia się
wcześniej, a dla kobiety naturalny
poród wiąże się przede wszystkim z szybszym powrotem do
zdrowia, a więc także szybszym
powrotem do domu.
Przede wszystkim trzeba pamiętać jednak o tym, że cięcie nie jest zabiegiem kosmetycznym, lecz poważną operacją
z przecięciem powłok brzusznych. Zachodzi też ryzyko powikłań. Jak mówi dr Skoneczny,
najpoważniejszym powikłaniem,
do którego może dojść, jest zatorowość płucna. Po cięciu pacjentka przez kilka godzin musi leżeć,
w okresie ciąży jest zwiększona

krzepliwość krwi, zachodzi więc
większe niż zwykle ryzyko wystąpienia zatorów w naczyniach
krwionośnych, które mogą dostawać się do płuc.
Ciąż podtrzymywanych
jest coraz więcej
W rozmowie z naszym tygodnikiem Adam Skoneczny przyznaje, że w czasie swojej pracy
zawodowej obserwuje, że rośnie
ilość ciąż zagrożonych, podtrzymywanych
farmakologicznie.
Przyczyn tego zjawiska jest wiele, m.in. zmiany cywilizacyjne, tryb życia. Takie ciąże często kończą się cięciem cesarskim.
Decyzji o tym nie podejmuje się
jednak automatycznie, lecz zawsze przyjmuje się zasadę monitorowania pracy serca dziecka
przy pomocy ktg. Jeśli są przeciwwskazania do porodu siłami
natury, podejmowana jest decyzja o cięciu. W Łowiczu w 2008
roku na 497 urodzeń cięć było
127, w 2009 roku urodzeń było
539, z czego 139 cesarek, w 2010
roku na 500 urodzeń cesarki wykonywano w 131 przypadkach.
Cięć jest więc około 25-26%. Co
charakterystyczne, pierwszą operacją, która miała miejsce na nowym bloku operacyjnym łowickiego szpitala, 17 maja tego roku,
było właśnie cesarskie ciecie. Na
świat przyszedł chłopiec,
– Preferujemy porody siłami
natury, ale generalnie w medycy-

nie także rozszerzane są wskazania dotyczące wykonywania cięć,
i chyba dobrze. Nie chcemy ryzykować, aby w czasie porody doszło np. do niedotlenienia dziecka. Obecnie szybciej niż kiedyś
podejmuje się decyzję o cesarce.
Nasz rozmówca dodaje też, że
pierwszy poród przez cięcie nie
oznacza, że drugi i kolejny nie
ma szans odbyć się siłami natury. Ale jednak pierwsza cesarka
zwiększa prawdopodobieństwo
kolejnej. I znów pytamy „dlaczego” – Jest inna kurczliwość macicy. Poza tym jest ryzyko, że
w czasie porodu rozejdzie się blizna po pierwszej cesarce – mówi
doktor.
Poczuć dziecko na
piersi
Najważniejsze jednak przy
decyzji, jak ma się odbywać poród, jest to, aby nie robiły tego
pacjentki i ich rodziny, lecz lekarze. Lekarze lepiej znają argumenty za i przeciw i warto im
zaufać. Niestety – jak mówią lekarze – presja rodziny, aby dokonać cięcia jest nazbyt często silniejsza niż samej rodzącej. Jak
zatem przekonać pacjentkę do
porodu naturalnego? – Obecnie
cięcie cesarskie to operacja, która
trwa godzinę. Tylko godzinę i jest
„po sprawie” – mówi Adam Skoneczny. – Poród naturalny czasem trwa całą noc. To prawda, ale
na końcu, jak zmęczona pacjent-

W Łowiczu w 2008 r.
na 497 urodzeń cięć
było 127, w 2009 r.
urodzeń było 539,
z czego 139 cesarek,
w 2010 r. na
500 urodzeń cesarki
wykonywano
w 131 przypadkach.
ka poczuje ciepło swojego nowo
narodzonego dziecka na własnej piersi, to sama nam dziękuje
i mówi „wcale nie było tak źle”.
Po cesarce takich chwil nie ma.
W Głownie co czwarty
poród to cesarka
W Centrum Medycznym
WSInf w Głownie odsetek porodów zakończonych cesarskim cięciem jest jeszcze, choć
nieznacznie, wyższy: oscyluje wokół 28%. Ze statystyk tutejszego oddziału ginekologiczno-położniczego wynika, że
w ubiegłym roku przyjęto tu 388
porodów, z których 107 to cięcia
cesarskie. Dane te, podobnie jak
w przypadku szpitala w Łowiczu, rozbiegają się z wytycznymi
Światowej Organizacji Zdrowia
WHO, według której za pomocą cesarskiego cięcia rocznie na
świat powinno przychodzić nie
więcej niż 15% dzieci. I nikt tutaj ze wskazaniami specjalistów
nie dyskutuje, ale też nie jest tajemnicą, że uważane są one za
nieosiągalne. – Sam będąc ginekologiem położnikiem, jestem

zdecydowanym zwolennikiem
porodów naturalnych, przeciwnikiem cięć cesarskich na wszelki wypadek, ale takie zalecenia
są moim zdaniem niemożliwe
do wykonania. W niektórych sytuacjach ciąża po prostu musi się
zakończyć cięciem cesarskim
i tego nie zmienimy narzuconymi
odgórnie normami – mówi Amer
Houli, dyrektor głowieńskiego
centrum, a jednocześnie ordynator tutejszego oddziału ginekologiczno-położniczego.
Zwraca on jednocześnie uwagę, że na rosnący odsetek cięć
cesarskich wpływ ma sama nowoczesna medycyna, której osiągnięcia sprawiły, że cięcie cesarskie, co prawda, bezsprzecznie
będące nadal poważnym zabiegiem operacyjnym, nie trwa już
tak długo jak kiedyś i nie pozostawia tak dużej blizny, a kobiety
chcą właśnie tak rodzić.
Nie ma i nie będzie cięć
na życzenie
Z informacji, jakiej udzielił
nam dyrektor Houli, wynika jednak, że w Głownie nie wykonuje się i nie będzie w najbliższym
czasie wykonywać cesarskich
cięć na życzenie, czyli takich,
co do których nie ma medycznych wskazań, a są jedynie konsekwencją decyzji samej kobiety. Głowieński szpital, niebędący
póki co prywatną kliniką ginekologiczną, a działający na podstawie umowy z NFZ, który to płaci m.in. właśnie za „cesarki”, ma
zamiar trzymać się reguły, według której o wykonaniu takiego zabiegu decyduje sam lekarz
i tylko z powodu konkretnych
wskazań medycznych. Nie oznacza to jednak, że do głowieńskiego szpitala nie przychodzą
pacjentki, które na dzień dobry

nie chciałyby mieć cesarki. Takich kobiet, jak ocenia dr Houli,
jest nawet 15-20%. Przyczyn jest
kilka. Główna z nich – i to znowu Houli potwierdza obserwację dr Skonecznego – to obawa
o ból. Do tego dochodzą obawy
o ewentualne komplikacje i urazy w czasie porodu, podsycone przez lekturę forów internetowych czy rozmowy z innymi
kobietami, które rodziły naturalnie.
Spokój pomaga
Również już na samej porodówce lekarze i położne słyszą
z ust pacjentek prośby o wykonanie cesarskiego cięcia. Co więcej,
o cesarkę proszą nie tylko rodzące, ale nawet w ich imieniu sami
mężowie. – Zdarza się, że rodzące wpadają po prostu w panikę, uważają, że nie dadzą sobie
rady, że nie wytrzymają bólu. Jeśli z medycznego punktu widzenia wszystko jest w porządku,
wówczas rolą personelu jest tłumaczenie tego, co się dzieje, co
nastąpi później, udzielanie wskazówek, które zmniejsza napięcie.
U większości pacjentek to skutkuje, a po wszystkim zapominają, że w ogóle chciały cesarskie
cięcie, dziękują za cierpliwość mówi dyrektor Houli.
Naturalnym porodom w głowieńskim szpitalu mają sprzyjać
udogodnienia, jak wanna, piłki
oraz drabinki, na których kobieta
może wykonać ćwiczenia łagodzące ból. Nie wszystkie się jednak przyjęły, przykładowo miast
kładzenia się do wanny pacjentki
wolą ciepły prysznic, który mogą
stosować już we wczesnej fazie
porodu, a nie dopiero, kiedy nastąpi odpowiednie rozwarcie.
Lilianna Jóźwiak-Staszewska
Mirosława Wolska-Kobierecka
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Łódź – Łowicz | Powrót na trasę po 4 latach

Pociąg pękał w szwach

nej, a to oznacza, że pociąg
może jechać tędy z prędkością
90 km/h. – W godzinę dwadzieścia minut można dojechać
z Łodzi do Łowicza. I w tym
samym czasie mieszkańcy Łowicza mogą dotrzeć do Łodzi,
jest to już konkurencyjny środek lokomocji w stosunku do
samochodów, a i podróż jest
dużo przyjemniejsza – mówił Włodzimierz Fisiak. – Codziennie na tej trasie będzie
kursowało sześć par pociągów.
Będzie to jeden elektryczny
zespół trakcyjny, mogący przewieźć na raz około 200 osób
(miejsca siedzące – przyp.
red).
Wracamy na trasę po czterech latach i myślę, że zainteresowanie będzie, tym bardziej
że jesteśmy tańsi niż konkurencja. Cena normalnego bile-

Za darmo każdy chciał
jechać
Jak podróżuję się po zmodernizowanej trasie, mogli przekonać się ci, którzy tego dnia
postanowili przejechać się
pierwszym pociągiem z Łodzi
do Łowicza.
Takiej frekwencji nie spodziewał się jednak nikt. – Co
się nie wzięło gazety do ręki, to
wszędzie pisali, że będzie taki
przejazd, to się człowiek wybrał – można było usłyszeć od
pasażerów. Gdy zaplanowany
na start o godz. 9.37 – z kilkuminutowym opóźnieniem – pociąg nabierał powoli prędkości,
był wypełniony niemal po brzegi. Miejsc siedzących nie było
już od kilkudziesięciu minut.
Ludzie tłoczyli się w wagonach
na stojąco. – Jak jest za darmo,
to wszyscy jadą, a przecież w

Wracamy na trasę po
czterech latach i myślę,
że zainteresowanie
będzie, tym bardziej
że jesteśmy tańsi niż
konkurencja. Cena
normalnego biletu to
8,5 złotego.
tu to 8,5 zł, a do tego oferujemy
dużo zniżek, np. student zapłaci tylko 49% tej kwoty – mówił
zastępca dyrektora Przewozów
Regionalnych, odpowiedzialnych za wznowienie tych kursów, Andrzej Wasilewski.

programie jest jeszcze zwiedzanie Arkadii i Nieborowa. Nie
zna pan mentalności Polaka?
Za darmo to wszędzie pojedzie
– nie krył starszy mężczyzna.
Początkowo podróż nie
wszystkim jednak odpowiadała. Niektórzy narzekali na tłok
i duchotę. – Miała być rewelacja, a jest jak zawsze – tłoczno
i duszno – narzekała kobieta w
średnim wieku. Inni zapytani
przez nas pasażerowie podkreślali jednak, że podczas normalnych kursów z pewnością takiego tłoku nie będzie. Dla części
z nich była to podróż sentymentalna, gdyż przed laty jeździli tą
trasą do szkoły, na studia czy do
rodziny.
Podróż sentymentalna
– Jeździłam tędy, ale chyba
ze sto lat temu. Do technikum w

Łza w oku maszynisty
Jeszcze przed odjazdem pociągu z Łodzi na stacji spotkaliśmy starszego mężczyznę,
który z zaciekawieniem i łezką

TOMASZ DĘBOWSKI

Do Łodzi w 80 minut
Główny cel modernizacji został osiągnięty – udało się wrócić do prędkości konstrukcyj-

Za chwilę odjazd. Na peronie stacji Łódź Kaliska do pociągu wsiadają ostatni pasażerowie.

Łodzi i w innych celach. Różne
były losy. Nie wiem, jak będzie
w normalny dzień, ale patrząc
po tym, co jest dzisiaj, to niewiele się zmieniło. Jest ogromny tłok i nie ma czym oddychać,
więc jest tak samo, jak było wiele lat temu – nie ukrywała rozczarowania Kazimiera Raczyńska, dziś mieszkająca w Łodzi,
ale urodzona w Łowiczu.
Długo na powrót tego pociągu czekała Grażyna Kotynia,
także łowiczanka, od kilkunastu lat mieszkająca w Łodzi.
– Kiedyś jeździłam nim często, do rodziny do Łodzi. Jechał
długo, a czasami nawet bardzo
długo. Dwie godziny to była
norma, ale czasami to potrafił
jechać nawet i trzy godziny. Był
taki moment, że od Głowna to
on jechał chyba z pięć kilometrów na godzinę. To był duży
mankament, stąd, jak pojawiły
się szybko jeżdżące busy, to ludzi zaczęło jeździć coraz mniej
– opowiadała pani Grażyna, która po raz pierwszy jechała tą trasą ponad trzydzieści lat temu.
Rafał, który studiował w Łodzi, pamięta, jak pociąg wjeżdżał na stację Łowicz Przedmieście. – Tam on po coś stał, chyba
przepuszczał inne pociągi. Tego
czasu było tak dużo, że niektórzy wyskakiwali z pociągu i szli
załatwić potrzebę w pobliskie
krzaki – śmiał się.
Pociągiem
jeździł
także przed kilkoma laty Dariusz
Kazimierski z Głowna, aktualnie studiujący na Politechnice Łódzkiej. – Trochę czasu ten pociąg faktycznie jechał
i jestem trochę zawiedziony, po
po takiej modernizacji powinien
dojechać do Łodzi z Łowicza w
godzinę. Jest na pewno lepiej niż
było, ale ten czas jest i tak zbyt
długi – mówił, zaznaczając jednakże, że może teraz przesiądzie
się z busa do pociągu – dodawał.
– Jazda pociągiem daje większy
komfort, no i teraz cena będzie
też niższa – mówił.

TOMASZ DĘBOWSKI

– Po około czterech latach
pojawiła się okazja, żeby na
nowo uruchomić tę linię kolejową, bardzo wyczekiwaną,
bardzo potrzebną, gdyż mieszkańcy Łowicza, Głowna czy
Strykowa i innych miejscowości
będą mieli możliwość szybkiego dojazdu do Łodzi, do pracy,
do szkoły, do instytucji kultury
– mówił nam 1 października,
tuż przed wyjazdem pociągu
na trasę, były marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak.
Kilka lat temu zaprzestano
kursów tych pociągów, gdyż
tory kolejowe były w fatalnym
stanie, a dalsza jazda w niektórych miejscach mogłaby zakończyć się nawet wykolejeniem
pociągu. Do tego dochodził
czas przejazdu, który wynosił
grubo ponad 2 godziny. O modernizacji torów pisaliśmy na
łamach NŁ wielokrotnie. Remont zakończył się około miesiąca temu, a od tego momentu
na trasie wykonywano już tylko
drobne poprawki i roboty porządkowe. Kursowały tędy też
pociągi, tyle że towarowe.

TOMASZ DĘBOWSKI

O, pan jest już
kolejnym, który
pyta o ten pociąg.
Zainteresowanie
jest ogromne –
usłyszeliśmy w kasie
biletowej na dworcu
kolejowym Łódź
Kaliska w sobotę,
1 października, przed
odjazdem pierwszego
po kilku latach
pociągu do Łowicza.
Kasjerka nie kłamała,
kilkadziesiąt minut
po naszej rozmowie
pociągiem pojechało
około 400 osób.

Koniec podróży. Już na Dworcu Głównym w Łowiczu.

O bezpieczeństwo pasażerów i regulaminowe odjazdy ze stacji dbają łódzcy kolejarze.
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Jestem trochę
zawiedziony, bo po
takiej modernizacji
pociąg powinien
dojechać do Łodzi
z Łowicza w godzinę.
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Łowicz | Przewodnicy po ślubowaniu

w oku przyglądał się stojącemu na stacji pociągowi.
Był to Józef Majchrzak, który przez 38 lat był maszynistą pociągu relacji Łódź – Łowicz. – Od 1997 roku jestem
na emeryturze i cała ta fascynacja pociągami już trochę
minęła, jednak zaraz po zakończeniu pracy na kolei przychodziłem często na dworzec
i słuchałem turkotu kół pociągu
– wspomina. Pamiętam czasy,
jak praktycznie nie było jeszcze samochodów. Pociągi były
pełne ludzi, a ten jechał i jechał,
ponad dwie godziny. Turkotało
i było kupę dymu. Przyszedłem tu z sentymentu, w końcu
tę trasę znam na pamięć, tyle
lat się tu przejeździło – mówił.

Dziewięciu nowych
będzie oprowadzać

TOMASZ DĘBOWSKI

Jak na Dzikim
Zachodzie
Pasażerowie podkreślali także, że o ile sam wygląd i wyposażenie pociągu spełnia ich
oczekiwania, to to, co widać za
oknami, już niekoniecznie. Ładnych widoków, co prawda, nie
brakuje, bo pociąg w dużej mierze jedzie przez pola, łąki i lasy,
jednak mijane po drodze zdewa-
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Szczęśliwcy zdołali zająć miejsca siedzące. Ci, którzy przybyli później, musieli stać przez całą trasę.

stowane i nieremontowane od
lat dworce i przystanki wołają o
pomstę do nieba. – Mogliby coś
z tym zrobić, bo wygląda to jak
przejażdżka po Dzikim Zachodzie – mówił jeden z pasażerów.
Zaraz za Łodzią, w Smardzewie
– stoi coś na kształt przystanku autobusowego. Ledwo trzymające się ściany, zapadający
się dach i wszędzie niecenzuralne napisy i loga łódzkich
klubów sportowych. Do tego
obskurne, zniszczone dworce
w Domaniewicach i Głownie
czy rozlatujący się przystaneczek w Starych Grudzach, już

przed Łowiczem. – Pomyśleli o pociągach, to niech pomyślą i o pozostałej infrastrukturze, bo te widoki chwały nam
nie przynoszą – komentowali niektórzy podróżni. Warto jednak dodać, że samorząd
wojewódzki wraz z kolejami
planują odnowę przystanków
– przetarg został rozstrzygnięty w połowie września, pisaliśmy o tym.
Zmiany już za tydzień
W sobotę nie wiadomo było
jeszcze, jak będzie wyglądało zainteresowanie tą trasą

podczas normalnych kursów,
gdyż przed godziną 10 wydawano tylko darmowe bilety okolicznościowe i nie była
prowadzona sprzedaż biletów
miesięcznych. Kasjerka poinformowała nas natomiast, że rozkład niebawem ulegnie zmianie,
w związku z rozpoczęciem remontu dworca Łódź Fabryczna, co spowoduje wydłużenie
jazdy pociągów na terenie Łodzi i tym samym zmianę godziny dojazdu do Łowicza
i na wszystkie stacje pośrednie.
Obecny rozkład jest aktualny
tylko do 15 października.
td

Uwrażliwiać na piękno
i prawdę, strzec praw
turystycznego szlaku,
promować historię
regionalną
i kulturę ludową – to
przyrzekało dziewięciu
nowych przewodników
turystycznych
Polskiego Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego
w czasie ślubowania,
23 września na polanie
biwakowej Lasu
Miejskiego.
Przypomnijmy, że wiosną
tego roku odbył się egzamin na
przewodników turystycznych.
Na 17 osób, które ukończyły
trwający pół roku kurs i przystąpiły do niego, zdało 9 osób.
Komisji egzaminacyjnej przewodniczył Ryszard Bonisławski, znany regionalista, przewodnik, którego można często
zobaczyć w programach turystycznych dotyczących Łodzi i województwa łódzkiego.
W ocenie biorących w nim
udział – egzamin był trudny.
Uroczystość
ślubowania
miała dostojną oprawę, nowi

przewodnicy ślubowali na
sztandar Koła Przewodników
PTTK. Na polanie zgromadziła się liczna grupa członków PTTK i sympatyków koła,
wśród nich również ci, którym
nie powiodło się na pierwszym
egzaminie. Program poprowadzili przewodnicy Jacek Rybus
i Zdzisław Kryściak, którzy
podkreślili, że przewodnicy są
„ambasadorami” swojej małej
ojczyzny, uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i działaniach, które promują nie tylko
Łowicz, ale i wszystkie okoliczne gminy, m.in. poprzez organizację wycieczek dla mieszkańców miasta, uczestniczenie
w sesjach naukowych, publikację wydawnictw i działalność
społeczną. Część członków
koła przewodników, działając
w ramach klubu rowerowego
„Szprycha”, współorganizuje rajdy po Ziemi Łowickiej.
Tego też starsi, doświadczeni
przewodnicy oczekują od nowych osób.
Wszyscy „nowicjusze” otrzymali tzw. blachy, czyli odznaki
przewodnickie oraz charakterystyczne czerwone koszulki
z żółtym napisem Przewodnik.
Z tą chwilą stali się oni pełnoprawnymi członkami koła i już
niebawem będziemy mogli zobaczyć ich na szlakach turystycznych.
tb
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Za składanie fałszywych zeznań
też można zostać skazanym

Aktualności

O jednym takim przypadku - str. 37

Łowicz | 105. rocznica powstania „Ekonomika”

Grabski trafił przed gmach szkoły

Uroczystości
rozpoczęły
się od mszy świętej w intencji nauczycieli, uczniów i absolwentów szkoły odprawionej w bazylice katedralnej,
poczym przeniosły się pod szkołę
na ul. Kaliskiej, gdzie odsłonięto pomnik. Przypomnijmy,
że od roku 1996 pomnik stał
na pasażu noszącym jego imię,
pomiędzy Al. Sienkiewicza
a osiedlem Starzyńskiego.
Wcześniej, od 1994 roku, przez
2 lata pomnik był zlokalizowany na Starym Rynku, pomiędzy
dzwonnicą łowickiej katedry
i ratuszem. – Mam nadzieję, że
pomnik będzie tu stał do końca świata i o jeden dzień dłużej,
jak mawiał Jurek Owsiak, a ludzie wreszcie przestaną mówić
na niego „transformers” – śmiał
się w piątek prawnuk Władysława Grabskiego, Grzegorz, który przyjechał do Łowicza wraz
z małżonką Renatą z Warszawy. Radości z powodu przeniesienia nie kryła także dyrektor szkoły, Zofia Szalkiewicz.
– Czujemy się zaszczyceni
i dumni, że Władysław Grabski
jest tak blisko nas, w otoczeniu
naszej szkoły. Patrząc na twarz

naszego patrona, widzę w niej
spokój, optymizm i radość. Jestem przekonana, że cieszy się,
że jest właśnie w tym miejscu,
że jest wśród nas – mówiła podczas odsłonięcia pomnika.
Pomysł przeniesienia pomnika narodził się w lutym tego
roku podczas zebrania Stowarzyszenia Szkół Handlowych
i Ekonomicznych w Łowiczu.
Zyskał on akceptację zarówno
Zarządu Powiatu Łowickiego,
jak i dyrekcji ZSP 4. – Udały
się nasze starania o przeniesienie tego pomnika pod szkołę.
Z tej okazji zorganizowaliśmy
także II zjazd absolwentów,
na który przyjechało około
150 byłych uczniów tej szkoły
– mówił Ludomir Goździkiewicz, prezes stowarzyszenia.
Podczas uroczystości wręczono
także nagrody im. Władysława
Grabskiego. Otrzymali je: Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu
za działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na ziemi
łowickiej oraz Jacek Rutkowski za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

TOMASZ DĘBOWSK

105 lat minęło od powstania szkoły handlowej
w Łowiczu, dzisiejszego ZSP nr 4. Z tej okazji
30 września odbyły się uroczystości, którym
towarzyszył II zjazd absolwentów „Ekonomika”
i odsłonięcie pomnika patrona szkoły Władysława
Grabskiego. Rzeźba po latach tułaczki wreszcie
stanęła pod szkołą przy ul. Kaliskiej.

Odsłonięcie pomnika patrona szkoły. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z obchodami
jubileuszy szkoły.

Wspomnień czar
Byli absolwenci z chęcią
dzielili się wrażeniami z dawnych lat. Wspominali panujący w szkole rygor, nauczycieli
i lata swojej młodości. – Wspominam te czasy najlepiej, jak
można, bo to przecież były czasy naszej młodości. Do dziś pamiętam takich nauczycieli, jak
Tadeusz Nodzak, Czesław Sut,
Jolanta Przybysz. Byli oni charakterystyczni i przesympatyczni. W Łowiczu czasami fawo-
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ryzuje się inne szkoły, ale ta
szkoła jest i była bardzo dobrą
placówką – mówiła nam pani
Renata z Łowicza. – Jak ja chodziłam do szkoły, to były inne
czasy niż dzisiaj. Wtedy nie istniało pojęcie udzielania korepetycji, a nauczyciele byli z powołania. To nie był zawód do
zarabiania pieniędzy – opowiada Joanna Bolimowska, która
w 1965 roku ukończyła Technikum Ekonomiczne. – Jak
uczniowie wybierali się na stu-

dia, to byli dodatkowo edukowani przez swoich nauczycieli
i nikt nikogo nie pytał o kasę –
dodawała.
Część uczniów pamiętała
także, że w szkole panował spory rygor. – Nie można było się
malować, a kobiety musiały nosić spodnie. Chłopcy chodzili
w czapkach, a dziewczęta w beretach. Trzeba było być zawsze
skromnie ubranym – opowiada
Irena Kowalik z I Liceum Ogólnokształcącego, która uczyła się

w „Ekonomiku” w latach 19671971. Na wywiadówki chodziło
się razem z rodzicami. Oni siedzieli w naszych ławkach, a my
na końcu klasy i musieliśmy się
tłumaczyć ze wszystkich stopni,
jakie były po kolei wyczytywane z dziennika – dodaje.
Rygor panujący w szkole pamięta także Teresa Joachimek
z Liceum Ekonomicznego,
w którym uczyła się w latach
1971-1975. – Był taki nauczyciel, Stanisław Żak, który uczył
matematyki. Był rygorystyczny,
potrafił krzyknąć i zabraniał noszenia makijażu. Wtedy ten rygor mógł się nie podobać, ale po
latach widać, że uczył on pokory, odpowiedzialności – opowiada. – Pamiętam, że trzeba było
nosić tarczę i uczniowie byli
z tego powodu bardzo dumni,
czuć było tę przynależność do
szkolnej społeczności – dodaje.
W zjeździe wziął udział także najstarszy absolwent „Ekonomika”, Bronisław Sałuda,
który naukę rozpoczął tu jeszcze w czasie wojny. – Wtedy
nazwa szkoły była po niemiecku, bo to były czasy hitlerowskiej okupacji. Niemiecka była
też legitymacja i przepustka –
te dokumenty uniemożliwiały wzięcie na roboty. W szkole
jednak uczyliśmy się w języku
polskim. Niemiecki był jednym
z języków obcych – opowiada
Sałuda.
Dodajmy, że placówka,
do której nawiązuje dzisiejsza
ZSP 4, została powołana do życia 2 września 1906 roku pod
nazwą Szkoła Handlowa Polska
w Łowiczu i początkowo mieściła się przy ul. Dworcowej.
Od 1930 roku uczniowie pobierali naukę w budynkach przy
ul. Podrzecznej. W 1995 roku
szkoła została przeniesiona na
ulicę Kaliską.
td
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Chruślin | Odpust parafialny

– Dzięki zaangażowaniu
i pracy wszystkich
mieszkańców wsi udało
nam się zorganizować
dożynki parafialne –
chwali swoją miejscowość
sołtys Guźni Grzegorz
Grzyb.
Odpust połączony z dożynkami parafialnymi odbył się
w kościele pod wezwaniem Michała Archanioła w Chruślinie,
29 września. Przygotowania do
uroczystości rozpoczęły się jednak o wiele wcześniej.
Zaangażowani byli wszyscy.
Młodsze kobiety na to święto przystroiły kościół, a starsze upiekły ciasta, którymi częstowały wszystkich wiernych
po zakończonej mszy św. Dożynkowy chleb własnoręcznie
upiekła Justyna Deka. Pod koniec mszy św. rozdano chleb
z miodem wśród wiernych.

Starostami dożynek byli także mieszkańcy Guźni – Jerzy Bogusz i Edyta Sołtyszewska. Co roku bowiem inna wieś
z chruślińskiej parafii przygotowuje dożynki – w tym roku byli
to właśnie mieszkańcy Gużni.
Msza rozpoczęła się o godz.
12. Na czele uroczystego pochodu szły dzieci niosące komunikanty, za nimi starostowie
dożynek z chlebem i miodem.
dalej młodzież niosąca kosz
owoców i mężczyźni z dożynkowymi wieńcem. Pochód kończyły mieszkanki Guźni ubrane w łowickie stroje. Mszę św.
odprawił ks. kanonik Stanisław
Dusiło. Na jej koniec odbyła się
procesja wokół kościoła.
– Mam świadomość, że
ostatnie tygodnie upłynęły nam
w wirze przygotowań – dodaje
sołtys Grzyb – Ale dzięki temu
cała wieś zjednoczyła się przy
jednym dziele i mam nadzieję,
że ta integracja całej miejscowości zaprocentuje.
jr

ANETA IGIELSKA

Mieszkańcy Guźni
przygotowali dożynki

Starostowie dożynek Edyta Sołtyszewska i Jerzy Bogusz nieśli chleb i mód. Przed nimi szły dziewczynki ubrane w stroje łowickie.

Łowicz | W niedzielę piknik rodzinny na Błoniach

Bądźmy odpowiedzialni za naszych
czworonożnych przyjaciół
Łowickie Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt i Klub
Seniora Radość zapraszają w
niedzielę, 9 października, od
godz. 16.00 do parku Błonie
na piknik rodzinny z cyklu
„Nasze zwierzaki i my”.
Tym razem celem imprezy będzie propagowanie wśród
właścicieli zwierząt odpowieREKLAMA

dzialnego traktowania zwierząt,
dbałości o czystość w mieście
oraz sprzątania po swoich pupilach.
W czasie trwania imprezy
przewidziano pokaz psich umiejętności, wybór króla i królowej
balu – dla zwierząt, konkursy na
największe i najmniejsze zwierzę biorące udział w imprezie
oraz na podobieństwo zwierzaka
do właściciela.

Prezes stowarzyszenia Grażyna Wołynik zapowiada, że
na imprezie można będzie też
zobaczyć, jak należy sprzątać
po zwierzęciu. Na razie w Łowiczu trudno byłoby szukać
osoby, która sprząta po swoim psie w miejscu publicznym. Aby ukazać łowiczanom
skalę problemu, przed imprezą planowane jest oznakowanie
w parku Błonie i jego otoczeniu

miejsc najbardziej zabrudzonych przez zwierzęta. Zostaną
w nich umieszczone patyki, na
których zawiązane zostaną białe kokardki.
W programie imprezy przewidziano również grilla, występ
zespołu Jarzębinki z Zielkowic
oraz wokalny występ Władysława Jareckiego, który jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt.
mwk

Łowicz | ARiMR informuje

Wypłata dopłat dla rolników
Od 17 października Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa rozpocznie wypłacanie pieniędzy rolnikom prowadzącym działalność na terenach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania czyli tzw. dopłaty ONW. Płatność za 1 ha gruntu na terenie powiatu łowickiego
wyniesie, podobnie jak w poprzednich latach, 179 zł.
W tym roku do agencji wpłynęło ponad 2100 wniosków.
O płatności z tego tytułu mogli
ubiegać się rolnicy z gmin Łowicz i Domaniewice oraz z niektórych sołectw z terenu gmin

Łyszkowice, Bielawy i Nieborów. – Na tych terenach występują ograniczenia w produkcji
rolniczej wynikające z niskiej
jakości gleb – tłumaczy kierownik łowickiego oddziału
ARiMR Michał Śliwiński. Wysokość przyznanych rolnikowi
płatności zależy od wielkości
powierzchni gruntów leżących
na obszarach ONW. Do tej pory
łowicki oddział wydał około
70% decyzji o przyznaniu płatności, na kwotę 2.100.000 zł. –
Przez październik powinno nam
się udać wypłacić wszystko – zapewnia Śliwiński.
am
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Łowicz | 31. rocznica powstania NSZZ Solidarność

Łowicki sztandar
ma już 25 lat
Marta Kroc nie kryła wzruszenia i radości podczas uroczystości
rozpoczęcia roku akademickiego, kiedy oficjalnie objęła stanowisko
dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich.

Łowicz | Kolegia nauczycielskie

Inauguracja roku
z nową dyrektor
123 słuchaczy
Zespołu Kolegiów
Nauczycielskich
w Łowiczu rozpoczęło
3 października rok
akademicki. 29 osób to
studenci I roku sekcji
języka angielskiego.

TOMASZ DĘBOWSKI

W uroczystościach brał udział m.in. chrzestny sztandaru Andrzej Słowik (od lewej). Obok stoją:
współtwórca Solidarności w Łowiczu Wojciech Gędek i szefowa NSZZ Solidarność Teresa Kowalska.

dopisać „Imienia Księdza Jerzego Popiełuszki” – pisze
w ulotce Gędek. Jak czytamy
dalej, zmiana była spowodowana faktem, iż w czasie pogrzebu ks. Jerzego w tymże kościele
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu sztandar ten był jednym
z dwółh sztandarów Solidarności, które udało się tam przemycić i rozwinąć. Drugi należał do
hutników. Łowicki sztandar na
moment przykrywał trumnę ks.
Popiełuszki i wtedy narodził się
pomysł poprawienia sztandaru.

Sztandar został poświęcony w ostatnią niedzielę sierpnia 1986 podczas mszy w kościele pw. św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu w Warszawie przy
mogile ks. Popiełuszki, przez
ks. Wiktora Glińskiego, który
świętował wtedy 50-lecie kapłaństwa. Matką chrzestną została nieżyjąca już Barbara Sadowska, matka zabitego przez
przez milicjantów Grzegorza
Przemyka, a ojcem chrzestnym ówczesny przewodniczący NSZZ Solidarność Ziemi

Łódzkiej Andrzej Słowik. –
Kiedy tworzyła się Solidarność,
te mocne więzi między Łowiczem a Łodzią były naturalne.
Jak tylko zostałem poproszony,
żeby zostać ojcem chrzestnym
sztandaru, nie zastanawiałem
się ani chwili – wspomina po
latach Andrzej Słowik. – Fakt
świecenia sztandaru organizacji
był wtedy nie do przecenienia
i trze było nadać mu jak największy rozdźwięk. Nie można
było odmówić zostania chrzestnym – dodaje.
td

ZASŁUŻENI DZIAŁACZE I NOWI CZŁONKOWIE
Około tysiąca członków liczy
obecnie NSZZ Solidarność
Ziemi Łowickiej. Szefowa
związku Teresa Kowalska
szacuje, że około 20% stanowią
starzy działacze, jeszcze z lat
80. Ona sama przyznaje, że do
nich nie należy, bo rozpoczęła
pracę w 1989 roku. W ostatnich
latach daje się zauważyć
napływ nowych związkowców,
nieraz młodych ludzi.
– Coraz więcej osób widzi
potrzebę zrzeszania się.
Najczęściej wynika to z chęci
przeciwdziałania niezgodnym
z prawem praktykom
pracodawców. Trudno

W tym roku nie udało się
więc utworzyć zarówno sekcji języka niemieckiego, jak
i
wychowania
fizycznego
z gimnastyką korekcyjną. Powodem była za mała liczba kandydatów na te kierunki.
– Zamierzamy w tym roku
jeszcze bardziej zaangażować
się w promocję naszego kolegium – zapowiada nauczycielka
Ewa Rogowska-Tylman – tak by
w przyszłym roku utworzyć sekcję języka niemieckiego. Trzeba

przecież wykorzystać naszą kadrę i budynek, który pomieści
jeszcze wielu studentów.
Na uroczystości inauguracji roku akademickiego była
obecna m.in. dyrektor departamentu edukacji w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi Mariola Mirecka. Przyjechała
z kwiatami dla Bogdana Talarowskiego, który z końcem
września przestał być dyrektorem Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Nie był jednak
obecny na uroczystości 3 października, kwiaty więc przekazano na ręce jego córki pracującej
jako
nauczycielka
w kolegium.
Teraz od 1 października,
o czym już pisaliśmy, kolegiami zarządza nowa dyrektor –
Marta Kroc, która wcześniej
pracowała w tej placówce jako
nauczyciel.
jr

takim działaniom samemu
się przeciwstawiać – mówi
Kowalska. – Boli nas, że choć
minęło 31 lat od powstania
Solidarności, to wciąż
szargana jest godność ludzi.
Jako związkowcy, jako ludzie
Solidarności nigdy się z tym nie
pogodzimy.
Do łowickiej Solidarności
należą organizacje zakładowe
z następujących firm: Zakład
Energetyczny Łowicz, Agros
Nova, Opakomet, Dom Pomocy
Społecznej w Borówku,
Państwowa Straż Pożarna,
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska, Fabryka

Farmaceutyczna Nycomed
w Łyszkowicach, Zespół Opieki
Zdrowotnej, PKS, Solidarność
nauczycieli oraz Zakładu
Przemysłu Spożywczego w...
Janowie Podlaskim.
W ostatnim czasie rozpadły
się organizacje związkowe
w dwóch łowickich firmach
– Przedsiębiorstwie Robót
Inżynieryjno-Drogowych
i w Zakładzie Usług
Komunalnych. W przypadku
ZUK ze związku w ubiegłym
roku wystąpiło zbyt dużo
pracowników, aby organizacja
miała szansę przetrwać. Do
tego potrzeba minimum 10

członków. Ponieważ jednak
z Solidarności nie wypisały się
2 osoby, zostały one włączone
do komisji międzyzakładowej,
do której należą pracownicy
z różnych podmiotów
gospodarczych. Co to oznacza
dla pracowników ZUK? To,
że związek zawodowy nadal
będzie partnerem
w rozmowach z pracodawcą
dotyczących zbiorowych
spraw pracowniczych, jak np.
dotyczących bezpieczeństwa
pracy, wynagrodzeń, funduszu
socjalnego. Wynika to z
zapisów ustawy o związkach
zawodowych. mwk

Łowicz | Platforma Obywatelska

Danuta Zakrzewska
spotkała się z wyborcami
Przedwyborcze spotkanie
z kandydatką do sejmu
RP z ramienia Platformy
Obywatelskiej Danutą
Zakrzewską odbyło się
1 października
w restauracji Szkiełka
w Łowiczu.
Danuta Zakrzewska mieszka
w Łowiczu. Od 2008 roku jest
dyrektorem Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Łodzi. Była
także dyrektorem SP w Mastkach i ZSL w Zdunach. Oświatą zajmuję się od 30 lat. Podczas
spotkania sporo miejsca poświeciła właśnie szkolnictwu.
– To jest najważniejsza sprawa. Trzeba kształcić ludzi, żeby
przyszłość, którą chcemy mieć,
była dobrą przyszłością dla nas
wszystkich – mówiła. – Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają?
Bo nie ma tu miejsc pracy. Bo
nie można tu się kształcić. Trzeba rozwinąć szkolnictwo wyższe, ale też szkolnictwo zawodowe – kursy. To wielka szansa,

TOMASZ DĘBOWSKI

Uroczystości
poprowadziła szefowa NSZZ Solidarność
w Łowiczu Teresa Kowalska.
Członkowie i sympatycy Solidarności zapalili symboliczne
znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem Solidarności na skwerze Solidarności, pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki
przed kościołem oo. Pijarów
i pod pomnikiem Jana Pawła II
na Starym Rynku. Wzięli także udział w mszy świętej celebrowanej przez biskupa seniora Alojzego Orszulika, podczas
której modlili się za ojczyznę.
Sztandar został zaprojektowany i sfinansowany przez
członków Solidarności w Rejonie Dróg Publicznych w Łowiczu i wykonany przez siostry
bernardynki. Jego pierwowzorem jest sztandar łowickich
drogowców z 1931 roku. Jak
wspomina w specjalnie przygotowanej z okazji rocznicy ulotce
jeden z współtwórców łowickiej
Solidarności, Wojciech Gędek, strona sztandaru, na której jest napis „Błogosław nam
w pracy” z wizerunkiem Matki
Boskiej Częstochowskiej, jest
identyczna jak ta z 1931 roku.
Druga strona była natomiast
wykonana i projektowana dwukrotnie – w 1981 roku, gdzie był
umieszczony tam znak drogowców, i 5 lat później w podziemiu. – Zdecydowałem się wtedy na wyprucie znaku, by w to
miejsce umieścić orła z koroną
i herb Łowicza, jednocześnie

JOANNA RUDAK

NSZZ Solidarność
w Łowiczu ma już
31 lat. Tę rocznicę
połączoną
z 25-leciem nadania
i poświęcenia
sztandaru
świętowano
2 października
w Łowiczu.
Gościem obchodów
był Andrzej Słowik,
chrzestny sztandaru.

Czy udało się przekonać
potencjalnych wyborców –
dowiemy się w niedzielę.

żeby móc potwierdzić swoje
umiejętności, swoje kwalifikacje – dodawała.
Zakrzewska swoje wypowiedzi odnosiła głównie do Łowicza i regionu i zapowiedziała,
że gdyby została wybrana, będzie wspierać wszelkie działania służące rozwojowi tego
miasta i powiatu.
td
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Łowicz | Łowickie Zawiszaczki chcą stworzyć drużynę

Stypendia
wręczone

TOMASZ DĘBOWSKI

Osiem łowickich harcerek spotkało się
1 października w łowickim lasku miejskim
na pierwszej zbiórce nowo tworzonej 2 Żeńskiej
Drużyny Łowickiej Skautów Europy, czyli
harcerek Harcerstwa Katolickiego Zawisza.
wych osób, gdyż jesteśmy harcerstwem europejskim. Z drugiej
uczymy się tu pozbywania egoizmu, przełamywania lenistwa,
bo trzeba rano wstawać, i odpowiedzialności, gdyż samemu
przygotowuje się różne rzeczy
i jedna za drugą jest odpowiedzialna. Przez harcerstwo można się dużo nauczyć, ja śmieję
się, że tu nauczyłam się gotować
– mówiła Marcelina Waligórska.
Drużynowa podkreślała także silne związki tej grupy harcerskiej z chrześcijaństwem.
– To jest harcerstwo katolickie, gdzie jest dużo miejsca dla
Boga. Naszym celem jest także
przekazywanie wiary, stąd także udział w apelach ewangelicznych. – Podczas takich apeli,
które są nieodłącznym elementem naszych zbiórek, czytamy
fragment Ewangelii na niedzielę i potem we wspólnym gronie rozważamy te fragmenty –
mówi Marcelina.
td
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Powiat łowicki

W tym harcerstwie
jest dużo miejsca dla Boga
– W tej chwili tworzymy jeden samodzielny zastęp, ale
naszym celem jest stworzenie
w Łowiczu drużyny, w skład
której wchodziłyby dwa, trzy
takie zastępy. By tak jednak się
stało, musi być nas około dwunastu – piętnastu. Oczywiście
same dziewczyny – mówiła tuż
przed sobotnią zbiórką drużynowa Marcelina Waligorska.
W pierwszej zbiórce uczestniczyło 8 dziewcząt w wieku
od 11 do 16 lat. Dziewczęta brały udział w zabawach rekreacyjnych i w apelu ewangelicznym
oraz samodzielnie gotowały. –
To jest jedna wielka przygoda
i jest naprawdę super – mówiła Patrycja Dudkowska. – Super, super, super – wtórowała jej
Gosia Karczewska.
Zdaniem drużynowej to nie
jest jednak tylko przygoda.
– Z jednej strony faktycznie jest
to wspaniała przygoda, możliwość poznania nowych, cieka-
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Harcerstwo to super zabawa, ale także nauka odpowiedzialności – mówią harcerki. Chcesz do nich dołączyć?
– zadzwoń: 792 416 110.

200 zł miesięcznie otrzymywać będą w obecnym semestrze
stypendyści starosty łowickiego. Stypendia tego typu mogą
otrzymać tylko ci uczniowie,
którzy w technikach i liceach
osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5, a w szkołach zawodowych – 4,0 oraz mają wzorowe zachowanie. Dodatkowym
autem są sukcesy w konkursach
przedmiotowych i olimpiadach.
Do starostwa wpłynęło
10 wniosków o przyznanie stypendiów, Zarząd Powiatu przyznał stypendia 8 osobom. Są
nimi: Marta Nowak z klasy IIIb
matematyczno-fizycznej i Jarosław Golis z klasy II c biologiczno-chemicznej – oboje
z I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, Monika Igielska i Marcin Iwański – oboje
z klasy III b matematyczno-informatycznej II LO w Łwoiczu,
Katarzyna Rolewska z klasy
III Technikum Agrobiznesu
i Wojciech Lesiak z klasy IV
Technikum Informatycznego –
oboje uczniowie ZSP nr 2 w Łowiczu, Sylwia Doroba z klasy
III Technikum Ekonomicznego
w ZSP nr 4 oraz Mariusz Głowacki z klasy II, wielozawodowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP nr 1 w Łowiczu,
w której zdobywa zawód rzeźnik
- wędliniarz.
Podobnie jak w latach poprzednich uroczyste i symboliczne wręczenie stypendiów
odbyło się na sesji Rady Powiatu Łowickiego, 28 września.
mwk

Łowicz | Kanapka dla Afryki

Uczniowie ze szkoły pijarskiej
pomagają rówieśnikom z Kamerunu

Hubertus 2011. Lisa wiózł organizator gonitwy Robert Sikorski.

Stare Grudze | Skromne zakończenie sezonu konnego

Kilkunastu jeźdźców ganiało za lisem
Około 20 jeźdźców wzięło
udział w gonitwie za lisem,
która 1 października odbyła
się w Starych Grudzach
w gminie Łyszkowice.
Impreza „Hubertus 2011”,
zorganizowana przez mieszkańca tej miejscowości i miłośnika koni Roberta Sikorskiego, była zakończeniem
tegorocznego sezonu konnego.
Kilkunastu
uczestników
od posesji Sikorskiego konno

i w wagonetce pojechało na
pobliskie pole gonitwy, gdzie
z lasu wyjechał jeździec na koniu, wiozący sztucznego lisa.
Trwająca kilkanaście minut
zabawa polegała na tym, że
uczestnicy gonitwy musieli dogonić jeźdźca i „wyrwać” mu
lisa. Potem jeźdźcy gościli się
przy ognisku i słuchali muzyki
serwowanej przez DJ Johnego
z Łowicza.
– Trochę jestem zawiedziony frekwencją, jaka towarzyszyła tej imprezie. Widzów

było mało, a przecież była to
dobra okazja, żeby zobaczyć
coś innego. Może nie wiedzieli, co to za impreza – ubolewał
Sikorski.
– Zawiedli też trochę jeźdźcy, których miało być ponad
dwa razy więcej. Przyjechali
ludzie z Łódzkiego – na przykład z Moszczenicy, przyjechali spod Warszawy, a z Łowickiego nie było nikogo.
Trochę szkoda, bo przecież
osób jedzących na koniach tu
nie brakuje – dodawał.
td

Pieniądze tak uzyskane trafią do Kamerunu na dożywianie dzieci z tamtejszych szkół
pijarskich.
Akcja „Kanapka dla Afryki”
odbywa się w pijarskiej szkole po raz drugi z rzędu. W zeszłym roku przeprowadzano ją
raz w miesiącu przez 7 miesięcy, sprzedając za każdym razem
około 350 kanapek po 1,50 zł za
sztukę. W efekcie do Kamerunu
trafiło blisko 3,2 tys. zł.
– W tym roku jest to pierwsza taka akcja. Na początek
zrobiliśmy 250 kanapek, żeby
zobaczyć, jakie będzie zapotrzebowanie. Za dwa tygodnie
będzie ich już około 300 – 350
– zapowiada koordynator tej akcji, ojciec Piotr Różański. Kanapki – bułki z warzywami, serem, wędliną, dżemem i nutellą,
także wegetariańskie, zostały
przygotowane w godzinę przez
28 osób. Pod koniec roku akcja,
która będzie przeprowadzana
2 razy w miesiącu, zostanie
podsumowana, a zebrane fundusze trafią do Afryki.
td

TOMASZ DĘBOWSKI

TOMASZ SIKORSKI

Długa przerwa lekcyjna
wystarczyła,
by wolontariusze grupy
„Calasanz” w szkole
pijarskiej w Łowiczu
sprzedali 250 kanapek
w cenie 2 złotych od sztuki.

Młodzież chętnie sięgała po 2 złote. W zamian otrzymywali smakowite
bułki i satysfakcję z pomocy innym.
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Jak Jerzy Borecki
wyśmiał sztuczne,

Ludzie

przedwyborcze uśmiechy. str. 34

Młode talenty | Z Bednar przed kamery w Must Be The Music

Piosenka z Titanica
przyniosła jej szczęście
Marcelina Olak, czternastoletnia uczennica
Gimnazjum nr 2 w Łowiczu, mieszkanka Bednar,
zaśpiewała w niedzielę, 18 września, w emitowanym
w Polsacie programie Must Be The Music, w którym
młodych artystów ocenia bardzo wymagające jury.
Występ Marceliny spodobał się, ma ona szansę wystąpić
w półfinałach w październiku, już na konkursowej scenie,
w świetle reflektorów.
W programie ocenia jury,
w którym zasiada Kora –
wokalistka rockowej grupy
Maanam, Elżbieta Zapędowska – specjalistka od emisji głosu, Adam Sztaba – kompozytor,
aranżer i dyrygent, Wojciech
Łozowski – wokalista zespołu Afromental. W poprzednich
odcinkach show potrafili oni
„zjechać” występujących, nie

pozostawiając na nich suchej
nitki i złudzeń, że potrafią śpiewać.
Z Marceliną było inaczej,
choć nie było jej wcale łatwo.
– Na występ, który odbył się
21 lipca w Teatrze Roma
w Warszawie o godz. 22 czekaliśmy już od 8 rano. Noc spędziliśmy w hotelu, który zapewnili
nam organizatorzy. Było fajnie
i ciekawie, bo czekaliśmy w towarzystwie kolorowego tłumu,
na jego tle wyglądaliśmy raczej
dość nienormalnie – opowiada
nam Marcelina.

Przy okazji dodaje, że występ w castingu przed telewizyjnym jury poprzedza precasting,
w czasie którego prowadzona jest wstępna selekcja. W jej
przypadku odbył się on w Pałacu Prymasowskim w Warszawie w czerwcu. Tam Marcelina
zaśpiewała My heart will go on
Celine Dion i Dziwny jest ten
świat Czesława Niemena, wypowiadała się też do kamery.
Dopiero po kilku tygodniach
dostała zaproszenie na właściwe nagranie.
Tylko Kora
była przeciw
Marcelina, co było widać na
ekranach telewizorów, wyszła
na scenę dość nieśmiało, przedstawiła się, a gdy powiedziała
ile ma lat – 14 i co będzie śpiewać – My heart will go on Celi-

ne Dion, po twarzach członków
jury widać było, że nie spodziewają się oni niczego nadzwyczajnego. Po kilku dźwiękach
miny jurorów wyraźnie się jednak zmieniły, a Adam Sztaba
otworzył szeroko oczy.
Gdy po występie zapadła cisza, okazało się, że na nie zagłosowała tylko Kora, która
skomentowała, że Celine Dion
jest piosenkarką, której nie da
się w inny sposób zinterpretować niż ona sama śpiewa. – Celine Dion może śpiewać tylko
Celine Dion – powiedziała.
Pozostali jurorzy wypowiedzieli się w odmiennym tonie.
– Marcelina, wyzwanie potworne sobie obrałaś, i jak na
twój wiek, to to, co się dzieje
w twoim gardle, jest po prostu
godne podziwu. Wielkie brawa – powiedział Adam Sztaba.

Nie myślałam
o głównej wygranej.
Mam jednak nadzieję,
że jeszcze czegoś
dowiem się o swoim
śpiewaniu,
bo jest to rzecz którą
uwielbiam robić.
Elżbieta Zapendowska zaś
stwierdziła, że Marcelina bez
wątpienia potrafi śpiewać
i ma głos, miała tylko uwagi do
jej stroju. Wojciech Łozowski
podsumował ją, że ma głos jak
dzwon.

Chwilę po zejściu ze sceny
po Marcelinie widać było, że
jest szczęśliwa, że stres minął,
choć jeszcze w jej oczach szkliły się łzy. W rozmowie z prowadzącą program Pauliną Sykut
w kuluarach, w towarzystwie
rodziców i brata, przyznała, że
nie spodziewała się tak pozytywnego wyniku głosowania
i tak pozytywnych wypowiedzi
na temat swojego występu.
Szansa na kolejne
występy
W rozmowie z nami Marcelina przyznała, że cieszy się
z tego, co przeżyła, czeka teraz na informację, czy zaśpiewa
w czasie półfinałów. Jury będzie bowiem prowadzić jeszcze
selekcję wśród uczestników,
których oceniło pozytywnie.
– Cieszę się, bo dwa razy
mieliśmy ochotę zrezygnować,
najpierw gdy jechaliśmy na precasting, potem już w dniu castingu, gdy czekałam na występ, ale
wówczas jedna z uczestniczek,
Nikola Pustała, która zaśpiewała
ze swoją mamą piosenkę Abby,
powiedziała mi, bym nie przejmowała się stresem, który mnie
dopadł, gdy widziałam jak kolejni przesłuchiwani dostają negatywne noty i żebym koniecznie spróbowała. Stwierdziła, że
gdy wyjdzie się na scenę, stresu nie czuć. Dodała mi odwagi
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£OWICZ ul. Armii Krajowej 61 tel. (046) 837-93-20

materia³y budowlane
 WYROBY HUTNICZE
- PEŁEN ASORTYMENT

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

W ofercie ponadto:

ROLETY, ŻALUZJE, MOSKITIERY oraz PARAPETY

PRODUCENT ROLET
Głowno, ul. Sikorskiego 51/57
tel. 42/710 73 73, 600 876 047
176592

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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Łódź

i w sumie się sprawdziło to, co
powiedziała.
– Na pewno przeżyłam fajną
przygodę, jak będzie dalej zobaczymy. Jadąc tam, nie myślałam
o głównej wygranej, czyli o 300
tysiącach złotych i dalej na nią
nie liczę. Mam jednak nadzieję, że jeszcze czegoś dowiem
się o swoim śpiewaniu, bo jest
to rzecz, którą uwielbiam robić,
no i przeżyję jeszcze coś ciekawego – zwierza się Marcelina,
która dodaje, że dotąd, mimo
startu w różnych konkursach,
nie udawało się jej w żadnym
niczego wygrać. W powiatowym konkursie w Zdunach, jak
i w konkursie piosenki Kumak
w Pabianicach, otrzymywała
jedynie wyróżnienia. Dopiero
w tym roku nastąpił przełom:
w czasie szkolnego Dnia Wagarowicza w Gimnazjum nr 2
wygrała w trzech kategoriach
w czasie szkolnego przeglądu
talentów, uzyskując pierwsze
nagrody: publiczności, Grand
Prix – Talent Talentów i nagrodę w kategorii śpiewu. Trzy statuetki trzyma na szafie w pokoju i zawsze, gdy na nie patrzy,
czuje radość.
Córka śpiewa
od dziecka
Jej mama, Anna Olak, opowiada, że córka śpiewa od
dziecka. Jej głos został zauważony w czasie uroczystości
I Komunii Świętej, od tego czasu ćwiczyć go pomagał organista w parafii w Bednarach, Marek Wilanowski. W 2009 roku
w czasie nadania imienia Jana
Pawła II Szkole Podstawowej
w Bednarach Marcelina zaśpie-
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Warsztaty
z angielskiego

TOMASZ BARTOS

– Nie miałam problemów
ze zrozumieniem –
mówi uczennica I klasy
matematyczno – fizycznej
pijarskiego LO Maria
Karczewska.

Marcelina Olak z Bednar zaśpiewała w Must Be The Music, dostała pozytywne oceny jury, możliwe, że zobaczymy ją w półfinałach programu,
już w październiku.

wała psalm i Wadowice, uwagę na jej głos zwrócił biskup
łowicki Józef Zawitkowski, co
dla mamy było kolejnym impulsem, by rozwijać umiejętności córki. Dlatego Marcelina
uczęszcza do szkoły muzycznej drugiego stopnia, gdzie jest
w klasie śpiewu, ale uczy się też
gry na fortepianie. Głos poma-

gała jej też kształtować wokalistka i instruktorka śpiewu Ewa
Szcześniak, pomogła ona także
dokonać nagrań, które potem
Marcelina umieściła na serwisie Wrzuta.pl, otrzymując dużo
pozytywnych komentarzy.
– Jedna ze znajomych wysłuchała tych nagrań i była zachwycona. Poddała nam po-

mysł,
byśmy
spróbowali
z Marceliną powalczyć. To ona
nas pchnęła do tego, że cztery
dni później pojechałyśmy na
precasting do Must Be The Music – opowiada Anna Olak.
Marcelina nie wie jeszcze,
co zaśpiewa, gdyby miała wystąpić w półfinałach. Ma przygotowanych kilka piosenek.

Na co dzień lubi słuchać popu,
piosenek Adele, Rihanny, Celine Dion, a wybór piosenki do
programu – My heart will go
on spowodowany był tym, że
uwielbia film Titanic. – Córka
może go oglądać w koło, zresztą ja też – i razem płaczemy zawsze w tych samych momentach – przyznaje mama.
tb

Pierwszoklasistka
razem
z innymi uczniami I i II klasy pijarskiego liceum oraz
III klasy pijarskiego gimnazjum
w Łowiczu wzięła udział
w wykładzie i przedstawieniu zorganizowanym w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi
28 września przez wydawnictwo Longman. Wyjazd odbył się dzięki inicjatywie nauczycielki języka angielskiego
Iwony Jóźwiak. Zarówno
przedstawienie jak i wykład,
odbyły się w języku angielskim i dotyczyły postaci Oscara
Wilde’a. – Można było bez
problemu wszystko zrozumieć, ponieważ język wykładu
i spektaklu dostosowany był
do naszego poziomu – mówi
uczennica I klasy humanistycznej pijarskiego liceum Karolina
Beta.
Licealistki dodają, że takie
wyjazdy są dobrym sposobem
na podszkolenie wiedzy o języku. Na co dzień Karolina uczy
się języka angielskiego z piosenek. – Rozmowa to najlepszy
i najszybszy sposób, by dobrze
posługiwać się językiem obcym
– mówi z kolei Maria.
jr
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Kultura
Pieńkowski
opowie
o początkach
komedii
10 października o godz. 11
Łowicki Ośrodek Kultury i Dyskusyjny Klub Filmowy „Bez
Nazwy” rozpoczynają 4 sezon
projektu edukacyjnego pt. X
muza – początki gatunków filmowych. Projekt nie jest, tak
jak dotychczas, skierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjanych, ale do członków Łowickiego Uniwersytetu III Wieku
oraz Klubu Seniora w Łowiczu.
Cykl spotkań prowadzonych
przez Grzegorza Pieńkowskiego, filmoznawcę, wykładowcę Akademii Filmu i Telewizji
w Warszawie ma na celu zapoznanie uczestników wykładów
z mało obecnie znanym okresem historii kina, czyli czasem
do wybuchu II wojny światowej
i jego uwarunkowaniami.
Podczas pierwszego wykładu zaprezentowane zostaną europejskie początki komedii, najstarszego gatunku filmowego.
Grzegorz Pieńkowski przypomni m.in. jednego z głównych
pionierów kina, święcącego największe triumfy w latach poprzedzających I wojnę światową – Maxa Lindera. Opowie
o pierwszych słynnych aktorach
komediowych Charlie Chaplinie i Buster Keatonie. W trakcie
wykładu przypomniani zostaną ulubieńcy widzów i piewcy
absurdu, czyli Flip i Flap. Na
zakończenie pokazani zostaną pierwsi komicy dźwięku –
bracia Marx, których dialogi
w filmach skrzą się zabawnymi
grami słów i dowcipnymi humorami.
am
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Łowicz | Kino Fenix

Cud nad Wisłą na ekranach kin
Tysiące statystów, pancerny
pociąg Trockiego, polskie
szwadrony Marszałka,
armia Busionnego
i Warszawa z lat 20.,
a wszystko na ekranach
łowickiego kina Fenix
od 14 do 20 października
w filmie pt. „1920 Bitwa
Warszawska”.

Reżyserem filmu jest Jerzy Hoffman, wielbiciel sienkiewiczowskiego modelu powieści historycznej, który sam
podjął się napisania scenariusza. Do współpracy zaprosił
scenarzystę Jarosława Sokoła.
W jednym z wywiadów Hoffman powiedział, że „1920 Bitwa
Warszawska” ma się odwoływać
do pewnej świadomości historycznej, do wydarzeń, które nie
powinny ulec zapomnieniu. Dla
niego jest to realizacja marzeń,
z którymi nosił się bardzo długo.
Tłem historycznym filmu jest
jedna z ważniejszych operacji
militarnych w historii Europy –
bitwa warszawska. Przez historyków uznana jest ona za jedną z
18 najważniejszych bitew w dziejach świata. Tytułowa bitwa rozegrała się w dniach 13-25 sierpnia
1920 roku i zatrzymała pochód
Armii Czerwonej na Europę.
Kluczowym wątkiem jest
historia miłosna Oli – aktorki warszawskiego teatru kabaretowego – i Jana – poety
i ułana. Akcja filmu rozpoczyna
się w maju 1920 roku, podczas
tzw. wyprawy kijowskiej, kul-

KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI/FORUM FILM POLAND

Łowicz

Ksiądz Ignacy Skorupka prowadzący wojsko do walki z bolszewikami i broniący honoru Kościoła.

minację zaś osiąga w przełomowych dniach sierpnia, gdy wojska bolszewickie nacierają na
Warszawę.
W filmie zobaczymy najważniejsze postacie historyczne. Ze
strony bolszewików są to Lenin,
Trocki, Tuchaczewski, Budionny i Stalin oraz członkowie PolRewKomu (Polskiego Komitetu
Rewolucyjnego) – Marchlewski,
Dzierżyński. Postacie historyczne ze strony polskiej to oczy-

Hoffman powiedział,
że „1920 Bitwa
Warszawska” jest to
realizacja marzeń,
z którymi nosił się
bardzo długo.

wiście Piłsudski, generałowie
Rozwadowski, Haller, Sikorski,
premierzy Grabski i Witos, przywódca endecji Dmowski oraz
ksiądz Ignacy Skorupka.
W rolach głównych zobaczymy Nataszę Urbańską i Borysa Szyca. Obok nich wystąpią
gwiazdy polskiego kina: Daniel Olbrychski, Bogusław Linda, Jerzy Bończak, Adam Ferenc
i inni. Na planie filmu pojawili
się członkowie grup rekonstruk-

cyjnych z czasów I wojny światowej i okresu międzywojennego,
którzy posiadają własne mundury oraz broń. Na potrzeby filmu
zbudowano repliki dwóch czołgów z tamtej ery, komputerowo
wykreowano słynny pociąg pancerny Trockiego. Do współpracy
zaproszono również grupę Białorusinów i Rosjan, którzy wydawali autentyczne okrzyki bitewne. Jaki jest efekt tych starań
- warto będzie zobaczyć.
am
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Łowicz | Trwa remont w muzeum

Część wystaw już ponownie czynna

REKLAMA

Taniej
dla turystów
Na początku października
część muzeum została udostępniona dla zwiedzających.
W 3 salach, które do tej pory
były przeznaczane na wystawy czasowe, znajdzie się spora część wystawy etnograficznej.
– Przeniesiemy tu większość strojów ludowych, wycinanki, rzeźbę, ceramikę, tkaniny, eksponaty z dziedziny
papieroplastyki, jak: bukiety
czy pająki – opowiada dyrektorka muzeum Marzena Kozanecka-Zwierz.
Odremontowany został także hol główny, na którym
prawdopodobnie przeprowadzane będą działania oświatowe, jak chociażby lekcje
muzealne dla uczniów z łowickich szkół. Będzie można
także zwiedzać salę barokową.
Z racji tego, że muzealne wystawy są w mocno okrojonym
stanie – zmniejszy się cena za

Większość muzealnych eksponatów musi jeszcze poczekać na turystów. Aktualnie robotnicy wymienili m.in
stolarkę okienną w gmachu głównym.

bilet. Za wejściówkę normalną zapłacimy 7 zł, a za ulgowy 4 zł, do tej pory płaciło się
9 i 5 zł.

Jeszcze dużo
do zrobienia
Remont jest przeprowadzany w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Ok.
50% to pieniądze unijne, a
połowa to środki własne pla-

cówki, która podlega samorządowi powiatu łowickiego i
pieniądze ze starostwa.
Cały projekt zakłada nie
tylko wspomnianą wymianę
okien, instalacji elektrycznej i
założenie nowego centralnego
ogrzewania, ale także remont
elewacji, dachu i nowe zagospodarowanie przestrzeni wystawowej zarówno dla ekspozycji stałych, jak i czasowych.
Te remonty przewidziano jednak w kolejnych latach.
Przypomnijmy także, że
w czerwcu w muzeum rozbudowany został o kilkanaście kamer system monitoringu. Wcześniej obejmował on
swym zasięgiem tylko wnętrze budynku. Teraz kamery pojawiły się także na zewnątrz budynku, w okolicach
przymuzealnego skansenu i na
dziedzińcu. Cały system nadzoruje wartownik, który jest
w muzeum 24 godziny na
dobę. System posiada także
zabezpieczenia antywłamaniowe.
Podczas zakładania dodatkowych kamer usprawniono
także system przeciwpożarowy, istniejący tu od 1997 roku,
który doposażono w kilkanaście nowych czujników przeciwpożarowych. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 90 tys.
zł.
td

RZUT OKIEM | ODZNACZENIE DLA DR. MALANGIEWICZA
Maciej Malangiewicz,
(na zdjęciu drugi z prawej)
dyrektor Łowickiego Ośrodka
Kultury, otrzymał 28 września
w Filharmonii Łódzkiej
podczas inauguracji Sezonu
Kulturalnego 2011/2012
Województwa Łódzkiego
wyróżnienie „Zasłużony dla
Kultury Polskiej”, przyznane
przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. –
To dla mnie wielkie wyróżnienie
– powiedział w rozmowie
z NŁ Malangiewicz. Nagrodę
dostał za całokształt pracy,
za podejmowanie licznych
inicjatyw, a w szczególności
za szereg działań związanych
z projektami realizowanymi ze
środków zewnętrznych. am
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Przypomnijmy, że wart ponad 8 mln zł remont rozpoczął się na początku lipca.
To największy remont w historii łowickiego muzeum,
który zakończy się w 2013 r.
W gmachu głównym budynku wymieniono już stolarkę
okienną, zainstalowano także
instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.
Od października remont objął także południowe skrzydło, gdzie mieszczą się Powiatowa Biblioteka Publiczna
i Archiwum Państwowe. Obydwie instytucje na czas remontu, czyli przez cały październik, będą nieczynne.
Przez cały listopad remont
będzie natomiast przeprowadzony w części, gdzie znajdują się biura muzeum (wejście
od ul. Mostowej – przyp. red).
Muzeum remontuje firma
Budowa Łowicz Janusza Mostowskiego. Koszt już wykonanych prac wyniósł ok. 1,5
miliona zł.

TOMASZ DĘBOWSKI

Od 4 października w łowickim muzeum,
w którym cały czas trwa remont budynku,
zostanie udostępniona dla zwiedzających część
ekspozycji. Na parterze będzie można oglądać
wystawę etnograficzną. Udostępniona do
zwiedzania zostanie także sala barokowa.
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Domaniewice

Patriotycznie
na 11 listopada
Żeby Polska była Polską – pod
takim tytułem Gminny Ośrodek
Kultury w Domaniewicach i Starostwo Powiatowe w Łowiczu
organizują I Powiatowy Festiwal
Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
Mogą wziąć w nim udział soliści i zespoły z powiatu łowickiego, brzezińskiego, zgierskiego
i skierniewickiego w wieku od
10 do lat 24.
Wykonawcy, którzy wyślą
swoje zgłoszenie do 25 października na adres Gminnego
Ośrodka Kultury w Domaniewicach, zostaną zaproszeni na
przesłuchania, które będą się
odbywały się w dniach 3-4 listopada w GOK Domaniewice.
Koncert laureatów zaplanowano
natomiast na 11 listopada. Zgodnie z regulaminem, wykonawca
podczas przesłuchań może zaprezentować tylko jeden utwór
w języku polskim o treści patriotycznej.
Dyrektor GOK Barbara Szymajda tłumaczy, że celem konkursu jest przede wszystkim
popularyzacja wśród młodego
pokolenia twórczości o tematyce
patriotycznej, a przez to edukacja historyczna.
am

Sanniki

Zabrzmiały
piosenki Bułata
Okudżawy
Pieśni autorstwa m.in. Bułata Okudżawy rozbrzmiewały
2 października w sali koncertowej Urzędu Gminy w Sannikach. Na koncert w wykonaniu
zespołu S-ART z Wrocławia
przybyło kilkudziesięciu miłośników muzyki. Zespół prowadzony przez lidera i wokalistę
Aleksieja Susłówa, który popisywał się także grą na fortepianie i akordeonie, zaprezentował
takie znane utwory Bułata Okudżawy, jak: Gruzińska Pieśń,
Modlitwa, O Papierowym Żołnierzyku czy O Arbacie.
Zespół w swoim repertuarze
miał także utwory takich wykonawców, jak Alexander Petrov – Za Cygańską Gwiazdą
i Oczy Czarne, Piotr Czajkowki
(utwór – Taniec), czy piosenka
Na Wzgórzach Mandżurii autorstwa Ilja Szatrowa.
td
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Łowicz | Premiera na amatorskiej scenie

Sen nocy letniej w wykonaniu
młodych artystów
– To opowieść
o szaleństwie i miłości,
zakazanej żądzy
i pożądaniu, o ekstazie,
metafizyce i prawdzie –
mówi o swoim nowym
przedstawieniu reżyser
spektaklu pt. „Sen nocy
letniej” Karol Gromek.
Około 170 osób zebrało się
29 września w sali kinowej Łowickiego Ośrodka Kultury, by
obejrzeć premierę spektaklu
przygotowanego przez łowicką grupę Nongrata Group. Do
grupy należą uczniowie łowickich szkół średnich i studenci.
Inspiracją dla młodzieży stała
się historia opowiedziana przez
angielskiego dramaturga, poetę
i aktora – Williama Szekspira
– pt. „Sen nocy letniej”. – Nie
korzystamy z tekstu Szekspira. Spodobała nam się historia
opowiedziana przez dramaturga, dlatego ją wykorzystaliśmy
– mówi Karol Gromek, reżyser.
Tematyka przedstawienia doty-

Jesteśmy grupą
znajomych, którzy
lubią teatr. Teatr
jest dla nas niczym
jak laboratorium, to
miejsce wolności
twórczej.

ANETA MARAT
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Bogusława Kukieła i Dominik Stuldych wystąpili jako Hermia i Lizander.

czyła bowiem przede wszystkim miłości, jej różnych rodzajów. Pokazane zostały również
problemy, jakie się z nią wiążą. Sztuka opowiada historię
trzech par: Hermii i jej narzeczonego Lizandra, Demetriusza i zakochanej w nim Heleny
oraz króla elfów Oberona i nieposłusznej królowej elfów Tytanii. Ojciec Hermii nie zgadza
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się na jej małżeństwo z Lizandrem. Zrozpaczeni kochankowie uciekają do lasu. W ślad za
nimi podąża zazdrosny o Hermię Demetriusz i zrozpaczona z miłości Helena. Aktorzy
wcielają się w rolę bohaterów,
przenoszą historię w czasy
współczesne.
Autorem scenariusza jest
cała grupa. – Podczas czerwcowych prób improwizowaliśmy, każdy przedstawiał tekst,
tak jak czuł, a ja zapisywałem

i tak powstał nowy scenariusz
– dodaje Gromek.
Podczas premiery zagrało
11 osób. W rolach głównych wystąpili: Anna Blus (Hipolita),
Magdalena Rucińska (Helena),
Monika Szymańska (Tytania),
Bogusława Kukieła (Hermia),
Dominik Stuldych (Lizander),
Karol Matuszak (Demetriusz)
i Kamil Gawęcki (Tezeusz). Jedną z ról w przedstawieniu zagrał również Henryk Julian Gołębiewski, polski aktor filmowy

i telewizyjny. – Kiedyś spotkałem się z panem Henrykiem, zainteresował się naszym przedstawieniem i zgodził się w nim
wystąpić – mówi Gromek. Gołębiewski znany jest m.in z takich filmów, jak: „Edi”, „Koniec
wakacji” czy „Ryś”. Grał również w wielu polskich serialach:
„Klan”, „Niania”, „Mamuśki”, „Podróż za jeden uśmiech”
i „Stawiam na Tolka Banana”.
W czasie przedstawienia
przypomniane zostały również

stare i niezapomniane piosenki o miłości, a wśród nich m.in.
„Reinkarnacja” Republiki, „Zapatrzeni” zespołu Maanam czy
„Tomaszów” Ewy Demarczyk.
Piosenki, które wybrał Karol
Gromek, wykonał jeden z młodzieżowych łowickich zespołów,
w skład którego wchodzą: Paweł Piorun, Michał Fiałkowski,
Maciej Jagoda, Natalia Woźniak
i Marta Kosiorek.
– Jestem bardzo szczęśliwy.
Nie było wpadek tekstowych
i wszystko tak wyszło, jak było
zaplanowane. Aktorzy dali z siebie wszystko – mówi reżyser.
– Cieszę się również z tego, że
były odpowiednie reakcje publiczności – dodaje. Publiczność reagowała bowiem bardzo
żywiołowo. Gromkimi brawami nagradzała zespół muzyczny
i wchodziła w dialogi z aktorami, choć nie zawsze rozumiała
przekaz przedstawienia.
Opinie publiczności są bardzo podzielone, jedni zrozumieli
przekaz spektaklu, inni mówili,
że to zbyt mocne. – Nie do końca wiedziałem, o co chodzi, ale
aktorzy pokazali swoje talenty.
Miło się na nich patrzyło – podsumował jeden z widzów.
Ze swojej kreacji zadowolona
nie była Magdalena Rucińska,
odtwórczyni roli Heleny. – Starałam się skupić tylko na swoich scenach i zagrać najlepiej
jak potrafię, ale myślę, że mogło
być jeszcze lepiej – podsumowała tuż po zakończonym przedstawieniu.
Próby do spektaklu rozpoczęły się trzy miesiące temu. Odbywały się one przede wszystkim w ŁOK. 11-osobowa grupa
młodzieży ćwiczyła przez cały
czerwiec i wakacje. Spotykali
się dwa razy w tygodniu na dwie
godziny, by przygotować przedstawienie. – Jesteśmy grupą znajomych, którzy lubią teatr. Teatr
jest dla nas niczym jak laboratorium, to miejsce wolności twórczej – mówi Gromek. To pasja, możliwość wyrażenia siebie,
swoich uczuć i przekazania innym swoich emocji – dodaje Rucińska.
am
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Aktualności

rogatkami – i płacili mandaty. str. 37
Łowicz | Problemy miejskiego budżetu

Przy jednym głosie wstrzymującym się i 19 za, radni
miejscy przegłosowali na ostatniej sesji, 29 września zmiany
w budżecie. Zniknęła, niestety, część inwestycji,
a niewykorzystane fundusze zwiększyły rezerwę, która
w razie konieczności posłuży do ewentualnego zwrotu
części dotacji, otrzymanej rok temu na zakup autobusów
MZK. Dlaczego tak musiało być?
– Nowelizacja ustawy jest
sprawą normalną, oczywistą,
czasem nawet konieczną. W rezerwie mamy prawie 500 tys. zł.
Domyślam się na co to jest, ale
chciałem pana burmistrza zapytać: Jaki jest stan tej sprawy na
dzień dzisiejszy? – pytał radny
Ryszard Szmajdziński.
Burmistrz Krzysztof Kaliński
przyznał, że rezerwa po zmianach w budżecie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne wynosi 759.871 zł. Częściowo będzie
ona zabezpieczeniem na ewentualny zwrot dotacji. Ratusz
być może będzie musiał zwrócić 12,5% kwoty, którą otrzymał
jako częściową refundację zakupu autobusów dla MZK. Chodzi
o ponad 486 tys. złotych. – Kontrola Urzędu Marszałkowskiego
wykazała, że popełniłem błąd
w ogłoszeniu przetargu na autobusy. Nie było w przetargu
oprócz ceny w złotówkach podanej kwoty w euro. Odwołaliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego. Wystąpiliśmy również do

Aerobik
w Bełchowie
6 października, o 19. GOK w
Bełchowie, instruktorka tańca
Beata Tyburowska poprowadzi
darmowe zajęcia aerobiku. Kolejne zajęcia, już płatne odbywać
będą się we wtorki i czwartki zawsze o 19.
tb
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Urzędu Zamówień Publicznych
w Warszawie, przesłaliśmy stosowane dokumenty i mamy opinię z urzędu zamówień, w której
jest informacja, że nie zrobiliśmy nic złego. Prowadzimy w tej
chwili korespondencję z Urzędem Marszałkowskim, rozmawiamy – tłumaczy burmistrz.
Dodaje, że w razie konieczności zwrotu dotacji zabezpieczona
została już stosowna kwota, czyli
prawie 500 tys. zł.
Przypomnijmy, że miasto na
ubiegłoroczny zakup sześciu autobusów dla Miejskiego Zakładu
Komunikacji otrzymało dotację
w ponad 4 mln zł. Jednakże po
kontroli, której dokonali pracownicy wydziału ds. kontroli projektów, okazało się, że ogłoszony
w kwietniu ubiegłego roku przez
władze Łowicza przetarg odbył
się z naruszeniem prawa.
Zmiany w budżecie
W związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty na
zwrot dotacji dokonano zmian
REKLAMA

w budżecie. I tak w tym roku
nie powstanie w całości chodnik na ul. Papieskiej w Łowiczu. Chodnik jest realizowany na odcinku 100 m. Pozostała
część będzie wykonana w 2012 r.
w związku z możliwością pozyskania środków z budżetu państwa z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Pozwoli to zaoszczędzić 40 tys.
zł.
Miasto zrezygnowało także
w tym roku z zadania pod nazwą
Utwardzenie ciągu handlowego
Targowica Miejska, zaoszczędzając w ten sposób 60 tys. zł.
Zadanie to zostanie ujęte w budżecie na 2012 rok. W przyszłym
roku realizowana będzie również
budowa kanalizacji w ul. Medycznej. Umożliwi to skorzystanie z umorzeń zaciągniętych
pożyczek z WFOŚiG w Łodzi.
W tym roku zostanie opracowana jedynie dokumentacja techniczna. Koszt całego zadania to
120 tys. zł.
Z budżetu zniknęła również
budowa kanalizacji sanitarnej
na ul. Łęczyckiej. Ze względu
na fakt, że część kanału musi
być ułożona w ciągu drogi wojewódzkiej, przedłużony został
czas projektowania i uzgadniania z Zarządem Dróg Krajowych
i zakończenie inwestycji planowane jest na 2012 r. Zadanie to
kosztuje 42 tys. zł. O 150 tys.

zł zmniejszone zostały wydatki majątkowe z zadania „Składowisko odpadów”. Ze względu
na długie okresy przygotowania
i zatwierdzenia raportów oddziaływania na środowisko, w tym
roku wykonane zostaną tylko
prace projektowe. Przypomnijmy, że na składowisku odpadów
w Jastrzębi pod Łowiczem ma
zostać wykonane odwodnienie
i odgazowanie terenu.
Poza tym o 126.700 zł zmniejszone zostały wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Od
września miały bowiem powstać nowe niepubliczne przedszkola, których nie ma. Zmniejszono także wynagrodzenia
o kwotę 74.800 zł w Gimnazjum nr 1 i o kwotę 39.800 zł
w Gimnazjum nr 2. Są to
oszczędności z absencji chorobowej pracowników oraz urlopów macierzyńskich.
W budżecie zwiększono również wydatki, a wśród nich 100
tys. zł przeznaczono na szkolenia pracowników szkół w zakresie obsługi zakupionego w
ramach e-urząd oprogramowania – Vulkan do obsługi oświaty. Szkoleniem zostaną objęci
pracownicy łowickiej oświaty,
a więc dyrektorzy wszystkich
szkół, nauczyciele i pracownicy
administracji, łącznie 224 osoby.
am
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Rezerwa potrzebna
na zwrot dotacji

Niektórzy z mieszkańców Łowicza chętnie przychodzili na giełdę
staroci. Następna taka okazja dopiero w przyszłym roku.

Łowicz | Giełda staroci

Ostatni jarmark
w tym roku
Po raz ostatni w tym roku
2 października odbył się na łowickim Nowym Rynku jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego,
potocznie nazywany przez mieszkańców giełdą staroci. Kolejne
giełdy zapowiedziano na przyszły rok.
Jarmark staroci odbywał się
od kwietnia, w jedną niedzielę
w miesiącu. W każdym jarmarku prezentowało się kilkudziesięciu wystawców z całej Polski
oferujących do wymiany i sprzedaży stare monety czy zabytko-

we przedmioty użytku domowego. Sprzedawano także imitację
zabytkowych przedmiotów i wyroby sztuki ludowej. Giełdy cieszyły się różnym zainteresowaniem mieszkańców Łowicza
– raz większym, innym razem
mniejszym, w zależności od
miesiąca.
Jak powiedział nam współorganizator jarmarków Ignacy
Baliński z Urzędu Miejskiego
w Łowiczu, w przyszłym roku
miłośnicy antyków znów wrócą
do Łowicza.
td
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Łowicz | Plakaty Jerzego Boreckiego każą się uśmiechnąć

Łowicz | Kongres Odnowy w Duchu Świętym

Nie kandyduję, za to pozdrawiam

Czego nauczał JP II
7 i 8 października w diecezji
łowickiej odbywać się będzie
XIV Kongres Odnowy
w Duchu Świętym. Tematem
przewodnim tegorocznego
kongresu jest nauczanie
Jana Pawła II.

Plakaty mają format A2 i fotografik zlecił wykonanie 50
sztuk. Od kilku dni widać je
na witrynie jego zakładu fotograficznego przy ul. Zduńskiej,
w kilku innych witrynach na tej
samej ulicy, ale też na Browarnej, Nowym Rynku, 3 Maja.
Zlecił też umieszczenie ich na
14 miejskich słupach ogłoszeniowych.
Skąd wziął się pomysł na takie plakaty? W odpowiedzi na
to pytanie Borecki mówi, że od
kilku lat odrzuca go widok osób
kandydujących w wyborach, jakie widzi na plakatach. Twarze
są zwykle uśmiechnięte, ale nie
są to uśmiechy naturalne, poza
tym widoczne są takie zabiegi na fotografiach jak wybielanie zębów i wygładzenia twarzy. Drażnią go też hasła, które
są sloganami i nic nie mówią
o osobie.
Fotografik dodaje też, że
również po wyborach, politycy nie zadają sobie zwykle trudu, aby podziękować swoim
wyborcom, a wydawałoby się,
że nie byłby to duży wysiłek
z ich strony, aby np. wydrukować plakat i na nim napisać,
ile zdobył głosów i że będzie
się czuł odpowiedzialny za powierzoną mu funkcję. A nawet, gdyby kandydat nie zdobył

MIROSŁAWA WOLSKA-KOBIERECKA

Łowicki fotografik Jerzy
Borecki w gorącym
okresie przedwyborczym
wydrukował plakaty ze
swoim zdjęciem, które na
pierwszy rzut oka sugerują,
że kandyduje do Sejmu.
Dopiero po przeczytaniu
informacji na nich zawartej
dowiadujemy się, że
Borecki nie kandyduje,
a jedynie pozdrawia
wyborców.

Przemysław Patos z salonu Orange przy ul. Zduńskiej umieścił plakat w oknie swojego samochodu, bo
podobał mu się pomysł fotografika na wywołanie uśmiechu u ludzi.

mandatu, to też cenne byłoby podziękowanie za zdobyte głosy i deklaracja, że będzie
się starał dalej dobrze działać
na swojej niwie. – Na żadnym
plakacie nie widziałem cienia
sympatii do wyborców. Robiąc
te plakaty chciałem pozdrowić
i wyrazić do nich szacunek, do
wszystkich ludzi, także nieznajomych, którzy przed nimi staną.
Dziękuję za
pozdrowienia
Niewyborcze plakaty nie
są pierwszym nietuzinkowym
sposobem Jerzego Boreckiego na wyrażenie swoich poglądów. Witryna jego zakładu nie
raz była miejscem prezentacji
wystaw, które zjednywały mu

sympatyków lub przeciwników,
bo trudno było przejść przy nich
obojętnie. Były tam np. pokazywane zaniedbane miejsca w Łowiczu lub ulice noszące nazwy
znamienitych łowiczan, których
stan urągał godności tych osób.
Obecne plakaty wiele osób
przyjmuje z uśmiechem i życzliwością. Znajomi i nieznajomi wchodzą do zakładu i mówią, że chcieli podziękować
za pozdrowienia. Świadkiem
kilku takich wizyt był wczoraj nasz reporter. – Chciałem
życiorys do tego zdjęcia, bo
chcę głosować – powiedział
z uśmiechem na twarzy Stanisław Wielec, były wicedyrektor
szkoły na Blichu, obecnie kierownik zespołu Mazovia, witając się z Jerzym Boreckim. Jak

Kongres, pod hasłem Bądźmy Przyjaciółmi Chrystusa, rozpocznie się jutro o godz. 17.30
wspólnym różańcem w kościele
w Wiskitkach. Tuż po różańcu
nastąpi zawiązanie wspólnoty
i wspólna eucharystia. W trakcie mszy świętej pierwsze nauczanie do zgromadzonych
wygłosi gość kongresu ksiądz
Marek Wasąg, koordynator ruchu charyzmatycznego diecezji
przemyskiej. „Praca nad sobą
na podstawie nauczania Jana
Pawła II” będzie tematem homilii. Tuż po eucharystii ksiądz
Wasąg wygłosi kolejną konferencję pod nazwą „Modlitwa

osobista w życiu Jana Pawła II”.
W sobotę, 8 października, kongres odbędzie się tradycyjnie
w seminarium duchownym
w Łowiczu. Początek o godz.
9.30. W programie zaplanowano m.in. trzy konferencje. Pierwsza dotyczyć będzie
współczesnych zagrożeń, druga pt. „Ewangelizacja walką
o człowieka”, trzecią wygłosi
ks. biskup Andrzej Franciszek
Dziuba, przybliży ona uczestnikom postać Jana Pawła II
jako ewangelizatora. Biskup
przewodniczyć będzie także
mszy świętej, odprawionej na
zakończenie kongresu.
W trakcie kongresu uczestnicy wysłuchają również świadectw osób świeckich. – Świadectwo małżeńskie wygłoszą
Agnieszka i Marek ze Skierniewic. Będą oni zachęcali innych
do tego, by tworzyć wspólnoty
małżeńskie – mówi gość kongresu ks. Witold Okrasa. Wstęp
na kongres jest wolny.
am

Łowicz | Wybory parlamentarne

sam przyznał, od osób trzecich
dowiedział się, że jego znajomy Borecki startuje w wyborach. Próbował wyjaśnić, że na
pewno nie, ale osoba która widziała plakat była przekonana,
że to plakat wyborczy, bo... widziała Boreckiego na zdjęciu.
– To fajny pomysł i gdybym na
to wpadł, sam bym wydrukował
takie plakaty i pozdrowił rodzinę, znajomych i wychowanków
– mówi Wielec.
W swoim zdaniu nie jest odosobniony. Kierownika salonu
Orange na Zduńskiej Przemysława Patosa tak rozbawiły plakaty, że sam zaproponował Boreckiemu, że umieści jeden z nich
w szybie swojego samochodu,
aby był lepiej widoczny i wzbudzał uśmiech na twarzach. mwk
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KDK - firma grzewcza
z wieloletnim doświadczeniem
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182185

FOR zachęca
do pójścia do urn
Łowicki Klub Forum Obywatelskiego Rozwoju namawia
łowiczan do pójścia na wybory
parlamentarne, które odbędą się
już 9 października.
FOR przypomina, że w okręgu wyborczym nr 11, do którego należy Łowicz do zdobycia
jest 12 mandatów poselskich,
a kandydatów jest 200. O jeden mandat ubiega się blisko
16 osób. – Chcemy zwiększyć
obywatelskie
zaangażowania
w naszym społeczeństwie. Przeprowadzamy lokalną kampanie
pro-frekwencyjną. W sklepach,
restauracjach,
kawiarniach,

skrzynkach pocztowych, wszędzie tam można napotkać materiały zachęcające do wzięcia
udziału w głosowaniu – mówi
rzecznik FOR Mateusz Talarowski. Łowicki klub przyłączył
się także do ogólnopolskiej akcji
„Kobiety na wybory” i do części swoich ulotek dołączył materiały ogólnopolskiej kampanii
zachęcającej kobiety do oddania
głosów. – W naszym regionie
udział kobiet na listach wyborczych wynosi 42 % i jest o 1,5
punktu procentowego niższy od
średniej krajowej – dodaje Talarowski.
td
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Gmina Sanniki | Ochrona środowiska mówi „nie” recyklingowi opon w Szkaradzie

Mieszkańcy wygrali bitwę o czyste powietrze
Od marca tego roku mieszkańcy Szkarady, a później i innych
miejscowości gminy Sanniki walczyli z lokalnym inwestorem, który
chciał wybudować instalację do recyklingu opon. Dziś już wiadomo,
że szanse na jej powstanie zmalały do zera.
podstaw do dokonania uzgodnień. Wytknięto przede wszystkim złą kwalifikację procesu technologicznego. To co ma się dziać
w czasie pirolizy z oponami, powinno być kwalifikowane jako
termiczne przekształcanie odpadów, dlatego instalacja powinna spełniać dodatkowe wymagania, dotyczące temperatury, czasu
zatrzymania pracy, czy monitoringu emisji gazów wraz z zamontowaniem urządzeń do ich
oczyszczenia – stwierdził zespół.
W dokumentacji nie uwzględniono alternatywnego wariantu
przedsięwzięcia. W końcu zespół
wytknął braki merytoryczne, które dyskwalifikują dokument pod
względem formalnym.

Łowicz | Nowa piekarnia na Zduńskiej

Oskroba zaprasza po chleb
pieczony na miejscu
Wczoraj o godz. 6.30 rano
przy ul. Zduńskiej otworzył swoje podwoje nowy sklep piekarniczy. W miejscu gdzie do niedawna pachniało kebabem, teraz
pachnie chlebem i przyprawami
używanymi do wypieku pieczywa. W sklepie są oferowane wyroby Zakładów Piekarskich marki Oskroba.
Na miejscu wypiekana jest
część asortymentu, jak np. bułki, ciasta francuskie, półfrancuskie, chleby razowe, orkiszowe i alpejskie. Jak zapewniają
pracownicy piekarni, kajzerki z
Oskroby smakują inaczej niż we
wszystkich marketach, ponieważ
inny jest cykl ich produkcji. Do
sklepu przywożone jest schłodzone ciasto, które po osiągnięciu odpowiedniej temperatury
najpierw rośnie, następnie jest
wypiekane.
– To, co jest niemożliwe do
wypieczenia tutaj, przyjeżdża
z Celestynowa, gdzie mieści się
siedziba firmy – mówi Paweł
Małaszuk, manager do spraw
rozwoju marki własnej w spółREKLAMA

ce Oskroba. Jako przykład takiego pieczywa wymienia chleb
wiejski, złocisty oraz królewski – wypiekany na naturalnym
zakwasie, bez użycia drożdży.
Z Celestynowa przywożone są
też pakowane ciasta, ciastka, serniki i torty.
Paweł Małaszuk mówi, że
w istniejących już sklepach
spółki w województwach mazowieckim i łódzkim największym powodzeniem wśród
klientów cieszą się chleby alpejski i orkiszowy. A takich
sklepów jest w Łodzi 5, ponadto sklepy Oskroba działają
w Skierniewiach, Sochaczewie,
niedługo powstać mają kolejne
dwa: w Łodzi i Rawie Mazowieckiej. Firma wchodzi na rynek z przytupem, do końca tygodnia w sklepie możliwa jest
degustacja. – Nasz personel jest
przeszkolony i udziela informacji o produktach. Chcemy się
zareklamować, ale też dać naszym klientom coś więcej niż
suche pieczywo – mówi Małaszuk.
mwk

Przypomnijmy, że inwestor
w sprawie budowy instalacji złożył do gminy wniosek o wydanie
decyzji środowiskowej na realizację inwestycji. Wójt, zgodnie
z prawem zwrócił się o opinię i
uzgodnienia do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie i do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Płocku.
Pierwsza instytucja odpowiedziała szybko i pozytywnie, nakładając tylko na inwestora kilka obostrzeń. RDOŚ na swoją
decyzję czekać kazał kilka miesięcy.
Wójt Gabriel Wieczorek powiedział nam, że w obecnej sytuacji m.in. na podstawie stanowiska RDOŚ negatywnie

Pod sprzeciwem do
gminy złożono 1007
podpisów.
posiedzenia zespołu w którym
uczestniczył, nikt nie podważył
twierdzenia, że technologia pirolizy nie jest szkodliwa. Decyzja w tej sprawie będzie wydana
na dniach.

– Czekamy na decyzję wójta,
choć przyznam, że jako mieszkańcy po odpowiedzi RDOŚ czujemy się już dużo lepiej – powiedziała nam jedna z mieszkanek
Szkarady zaangażowana w protest przeciwko inwestycji.
Przypomnijmy, że mieszkańcy od początku nie ufali
w zapewnienia inwestora, Józefa Kowalczyka, który mówił, że
instalacja jaką chce wybudować
nie ma nic wspólnego ze spalarnią, że nie powstają przy nim żadne trujące opary, gazy, dym. Wielokrotnie tłumaczył, że w tym
konkretnym przypadku pocięte
opony, umieszczone w zbiorniku zostaną podgrzane co doprowadzi do ich rozpadu na węgiel,
smołę oraz gaz, który będzie wykorzystywany w obiegu zamkniętym do podgrzewania zbiornika.
Protestujący
mieszkańcy podnosili, że w Polsce nie
ma działającej podobnej instalacji i jej budowa w ich miej-

scowości będzie eksperymentem na żywym organizmie. I
jak podkreślali w tej walce toczą bój o zdrowie swoje, dzieci
oraz o urodzajność sadów i pól,
w tym też o jakość swych produktów od czego zależy zbyt. Dla
mieszkańców wątpliwe były i są
zapewnienia o tym, że instalacja
jest bezpieczna i nie zamknięty, podgrzany zbiornik w którym
zachodzą procesy rozkładu, nie
może np. wybuchnąć.
Protestujący postanowili, że
nie odpuszczą tematu. Przychodzili na sesje Rady Gminy,
nawet na nieformalne spotkania wójta Gabriela Wieczorka
z radnymi, pilnując – jak sami to
określali – by w czasie tych spotkań żadna decyzja w tej sprawie
nie zapadła ponad ich głowami.
Inwestorowi przysługuje odwołanie od decyzji wójta. Czy
skorzysta z tego prawa nie wiadomo, nie mogliśmy się z nim
skontaktować.
tb

Łowicz | Poezja

RZUT OKIEM |STUDENCI WRÓCILI DO NAUKI

We wtorek, 11 października
o godzinie 19. w łowickim
seminarium będzie można
obejrzeć wystawę poświęconą
ks. Januszowi Stanisławowi
Pasierbowi, poecie, eseiście,
historykowi, znawcy sztuki
i kultury.
Klerycy z seminarium
podczas przygotowanego
wieczoru poetyckiego
będą czytać wiersze
napisane przez Pasierba.
Wystawa oprócz
fotografii księdza
pozwala zapoznać się
także z fragmentami jego
wierszy, poznać cytaty z
jego wypowiedzi
i esejów.
W spotkaniu weźmie udział
inicjatorka wystawy Maria
Wilczek, która opowie
o postaci księdza. Do
seminarium ma przybyć
również biskup ordynariusz
Andrzej Dziuba. Wstęp na
spotkanie jest wolny. am

Inauguracja nowego roku akademickiego w Mazowieckiej Wyższej Szkole HumanistycznoPedagogicznej w Łowiczu odbyła się w auli tej szkoły 1 października. W inauguracji brała udział dyrekcja,
studenci i pracownicy szkoły. td

Pasierbowa
Europa
Ducha

TOMASZ DĘBOWSKI

16 września Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Warszawie wydała decyzję w
sprawie budowy instalacji do recyklingu opon w Szkaradzie,
w której odmówiła dokonania
uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia. Decyzję poprzedziło spotkanie stron, mieszkańców Szkarady, inwestora,
gminy, specjalistów oraz urzędników RDOŚ w tym zespołu roboczego Regionalnej Komisji ds.
Ocen Oddziaływania na Środowisko.
Zakończyło się ono sformułowaniem stanowiska zespołu, w
którym przeczytać można m.in.
że zgromadzona dokumentacja,
wraz z uzupełnieniami, nie daje

odniesie się do prośby inwestora
o wydanie decyzji środowiskowej, ale jak podkreślił, wpływ
na to ma także protest mieszkańców Szkarady oraz okolicznych
miejscowości. Przypomnijmy, że
pod sprzeciwem do gminy złożono 1007 podpisów. Jednocześnie powiedział nam, że w czasie
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SKUP

MACIOR
i KNURÓW

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ
z pośrednikami, organizatorami skupów
oraz z prywatnymi gospodarstwami.
 ATRAKCYJNE CENY  SZYBKA PŁATNOŚĆ
GOTÓWKA LUB PRZELEW
Maciora 3,90+VAT; Knur 2,90+VAT

tel. 724- 333-454

182329

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

TRANSPORT
177199

180439
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Z sali sądowej
Łowicz | SOK-iści kontrolowali kierowców na 3 Maja

4 mandaty wręczyli
w poniedziałek na
przejeździe kolejowym na
ulicy 3 Maja w Łowiczu
funkcjonariusze Służby
Ochrony Kolei. Akcja
trwała z przerwami przez
kilka godzin.
Jeden z kierowców ledwo
zdążył przed zamykającymi
się przed nim rogatkami. Gdyby dyżurny z pobliskiej na-

stawni kolejowej nie wstrzymał
opuszczania rogatek, kierowca utknąłby samochodem na
torach. Okazało się, że samochodem kierowała łowiczanka. Za swoją niefrasobliwość
i spowodowanie niebezpiecznej sytuacji została ukarana
100-złotowym mandatem. Kobieta tłumaczyła, że spieszyła się
i dlatego wjechała na przejazd
już po załączeniu się sygnalizacji i podczas opuszczania
rogatek. Kontrole na przejeździe były kolejną odsłoną cy-

klicznej akcji Bezpieczny poniedziałek.
Funkcjonariusze SOK ustawili się nieoznakowanym samochodem na terenie kolejowym
tuż za przejazdem od strony ulicy Dworcowej. Mieli odblaskowe kamizelki i było ich widać
z daleka. Mimo to, niektórzy
kierowcy i tak wjeżdżali nieprzepisowo na przejazd. Podczas
jednego z zamknięć zatrzymane
zostały aż 3 samochody, które
wjechały nań zbyt późno. Pierwszy z kierowców, który wjechał

po zapaleniu się sygnalizacji, ale
jeszcze zanim zaczęły opuszczać się rogatki, został tylko
upomniany. Dwaj kolejni, którzy
wjechali na przejazd już w momencie opuszczania się rogatek,
otrzymali mandaty po 100 zł.
– Następnym razem staniemy
na przejeździe na ulicy Mostowej. Tam też wielu kierowców
łamie przepisy i zdarza się, że
prawie są zamykani na przejazdach – powiedział nam Marek
Kamiński z Sekcji Eksploatacji
PKP PLK.
mak

MARCIN KUCHARSKI

Dyżurny wstrzymał opuszczanie rogatek

Przechodzenie pod zamykającymi się rogatkami to częsty proceder.

Łowicz | W sądzie nie warto kłamać

Prawomocny wyrok za fałszywe zeznania
Na kary 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata,
grzywny po 800 złotych skazał Sąd Okręgowy w Łodzi
dwóch mieszkańców Łowicza, którzy fałszywie zeznawali
na korzyść oskarżonego w głośnym procesie przeciwko
byłemu kandydatowi na burmistrza Łowicza Stanisławowi S.
Ponadto skazani Piotr M.
oraz Grzegorz Ch. mają zwrócić koszty zastępstwa procesowego dla oskarżycieli posiłkowych oraz koszty sądowe
(łącznie po 2.656,80 zł).
Proces, w którym oskarżonym był były radny, członek zarządu miasta i kandydat na burmistrza Stanisław S., dotyczył
wyłudzenia wielu różnych rzeczy (m.in. 40 metalowych szafek, drewna, tokarek, drewnia-

nej piaskownicy itd.) z działki
przy ul. Podleśnej.
Wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Rejonowym
w Łowiczu 12 sierpnia 2008 r.
Oskarżony S. usłyszał karę roku
więzienia. Po apelacji wniesionej przez obrońców oskarżonego w skierniewickim Wydziale Karnym Sądu Okręgowego
w Łodzi został zmieniony w ten
sposób, że karę warunkowo zawieszono na 5 lat próby.

To właśnie w tym procesie
fałszywe zeznania składali Piotr
M. oraz Grzegorz Ch. Fakt składania przez nich fałszywych zeznań w charakterze świadków
został ujawniony podczas procesu i sąd poinformował o tym
łowicką Prokuraturę Rejonową. Po przeprowadzeniu śledztwa sprawa trafiła na sądową
wokandę na początku grudnia
2009 roku. Po 6 rozprawach
sąd uznał, że obydwaj oskarżeni

kłamali. Ich fałszywe zeznania
dotyczyły faktu rzekomej obecności w grudniu 2003 roku na
terenie nieruchomości Adama
i Marii M. przy ul. Podleśnej
i wręczenia przez oskarżonego Stanisława S. Adamowi M.
kwoty około 5 tysięcy złotych
za rzekomo pozostawione na
działce przedmioty. Sąd ustalił
bowiem już w poprzednim procesie, w którym oskarżonym,
był Stanisław S., że do takiego
spotkania, jak i do przekazania
pieniędzy wcale nie doszło.
To jednak nie koniec sądowych rozstrzygnięć związanych
z interesami pomiędzy Stanisławem S. a małżeństwem Adama i Marii M. Otóż w procesie
karnym o składanie fałszywych
zeznań przeciwko Piotrowi M.

oraz Grzegorzowi Ch. jednym
ze świadków był Stanisław S.
Jako świadek zeznawał przed
sądem pod przysięgą i twierdził wtedy – „kryjąc” oskarżonych – że jednak przekazał
ponad 5 tys. zł Adamowi M.
Będący oskarżycielem posiłkowym w sprawie przeciwko
2 mężczyznom Adam M. złożył pod koniec sierpnia tego
roku kolejne zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa –
tym razem przez Stanisława S.,
który – na co wskazują ustalenia – również złożył fałszywe
zeznania jako świadek, tyle że
w procesie przeciwko tym, którzy jego wcześniej kryli.
Należy wyjaśnić, że oskarżony składa przed sądem
wyjaśnienia po uprzednim

pouczeniu go przez sąd o przysługującym mu prawie do odmowy składania wyjaśnień lub
może odmówić odpowiedzi na
poszczególne pytania. Oskarżony – w przeciwieństwie do
świadków – nie jest pouczany
o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań,
co wiąże się z ewentualną odpowiedzialnością karną. Oznacza to, że oskarżony może kłamać w swojej obronie. Świadek
zeznaje natomiast pod przysięgą i jest uprzedzany o odpowiedzialności karnej.
Oskarżyciel posiłkowy zawnioskował również o wezwanie Piotra M. i Grzegorza Ch.
na świadków. Sprawa ta jeszcze
nie została zakończona na etapie prokuratury.
mak
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samochodowe

CITROËN C-5, 2.0 benzyna, 2005 rok,
tel. kom. 604-281-093.

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

kupno

DACIA Logan, 1.4, 2006 rok, bordo
metalik, salon Polska, serwisowana, tel.
kom. 662-547-997.

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

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.
Aktualnie kupię osobowy sprawny lub
lekko uszkodzony, tel. kom. 604-706-309.
Auto-skup, tel. kom. 505-959-200.
Auto-skup kupujemy powypadkowe,
do remontu, wszystkie marki, najlepsze
ceny. Zadzwoń, tel. kom. 604-191-186.
Europejska Stacja Demontażu
Pojazdów prowadzi skup pojazdów do
złomowania. Zaświadczenia, tel. kom.
602-123-360.
FORD Escort, 1.6 16V benzyna+gaz,
1994 rok, uszkodzony przód, tel. kom.
794-120-894.
Kupię Fiata 125p, 126p, Syrenę,
Warszawę, inne stare pojazdy i części
z przed 1980 roku, tel. kom. 604-131-581.
Lucar auto-części, sprzedaż, skup aut,
tel. kom. 796-199-706.
OPLE powypadkowe i inne, od
1999 rok kupujemy, tel. kom.
605-100-574.

DAEWOO Lanos, 1.5 gaz, 1998 rok,
tel. kom. 509-774-420.
DAEWOO Lanos gaz, 2000 rok, tel.
kom. 662-173-679.
DAEWOO Lanos, 1.6 16V, gaz,
2000 rok, wspomaganie, tel. kom.
604-392-876.
DAEWOO Matiz, 2000 rok, tel. kom.
600-461-881.
DAEWOO Matiz Top, 2000 rok, tel.
kom. 609-965-322.
DAEWOO Matiz, 1999 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 669-622-745.
DAEWOO Nexia, 1.5, 1998 rok,
granatowy, opony zimowe z felgami,
cena do uzgodnienia, tel. kom.
699-956-300.
DAEWOO Nexia, 1.6 benzyna+gaz,
1996 rok, sprzedam tanio, tel. kom.
602-524-184.
FIAT 126 P, tel. (46) 838-34-70.
Fiat 126p, 1998 rok, tel. kom.
664-330-675.
FIAT 126p, 1994 rok, czerwony, tel.
kom. 668-032-439.
FIAT 126p, 1996 rok, tel. kom.
504-065-348.
FIAT 126p, 1990 rok, 41.000 km, 1.700
zł, tel. kom. 502-679-946.

FIAT Uno, 1999 rok, tel. kom.
600-722-368.
FIAT Uno, 1.1, 2006 rok, tel. kom.
796-703-044.
FIAT Uno, 900, 2001 rok, tel. kom.
600-701-677.
FIAT Uno, 1998 rok, 62000 km,
tel. (46) 830-31-13.
FIAT Uno, 1.4, 1997 rok, 95.000 km,
1.100 zł, tel. kom. 796-319-551.
FIAT Uno, 1.0 Benzyna, 1996 rok,
1.000 zł, tel. kom. 691-715-486.
FIAT Uno, 2001 rok, 5-drzwiowy,
tel. (46) 837-13-09, tel. kom. 697-286-861.
FIAT Uno, 900, 2001 rok, 5-drzwiowy,
I właściciel, tel. kom. 604-392-876.
FIAT Uno, 1.0, 2002 rok, 5-drzwiowy,
I właściciel, tel. kom. 600-394-592.
FIAT Uno, 1998 rok, I właściciel, stan
bdb, tel. kom. 793-577-918.
FORD Escort benzyna, 1994 rok,
elektryczne szyby, dach, lusterka, 1.000
zł, tel. kom. 602-381-914.
FORD Fiesta, 1.1 benzyna, 1994 rok,
granatowy, 1.500 zł, tel. kom.
695-077-199, po 16.00.
FORD Focus, 1.8 TDCI, 2002 rok, tel.
kom. 601-875-474.
FORD Focus, 1.8 TDCI, hatchback, tel.
kom. 723-547-655.

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

FIAT Brava, 1.9 JTD, XII.1998 rok,
alarm, centralny zamek, 4 poduszki,
5.500 zł, tel. kom. 512-443-951.

FORD Focus, 1.8 TDCI, 2004 rok, tel.
kom. 723-547-655.

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

FIAT Brava, 1.2, 2000 rok, cena do
uzgodnienia, tel. kom. 607-093-519.

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

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

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

Skupujemy samochody ciężarowe do
2002 rok, również uszkodzone, tel. kom.
501-809-106.
Złomowanie pojazdów. Skup aut.
Możliwość odbioru w godz. 7.00 - 22.00,
tel. kom. 602-123-360.

FIAT CC, 700, 1997 rok, I właściciel,
1.400 zł, tel. kom. 605-695-882.
FIAT Cinquecento, 700, 1997 rok,
błękitny, tel. kom. 698-962-987.
FIAT Cinquecento, 700, 1995 rok, tel.
kom. 508-282-349.
FIAT Cinquecento, 900, 1998 rok,
1.100 zł, tel. kom. 790-351-091.

sprzedaż

FIAT Cinquecento, 700, 1997
rok, cena do uzgodnienia, tel. kom.
695-331-659.

AUDI, 1.9 TDI, 1994 rok, tel. kom.
604-388-405.

FIAT Cinquecento, 900, Głowno, tel.
kom. 507-285-959.

AUDI, TDI, 1994 rok, tel. kom.
512-297-478.

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

AUDI 80 B4, gaz, 1991 rok, stan bdb,
tel. kom. 514-594-097.

FIAT Grande Punto, 2007 rok, 18.000
zł, tel. kom. 665-356-766.

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

HONDA Civic, 1.4, 2001 rok, tel. kom.
504-088-783.
HONDA Civic, CDTI, 2007 rok,
blaszak, tel. kom. 784-962-802.

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

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

CITROËN AX, 1.4 gaz, 1.000 zł., tel.
kom. 724-734-231.

FIAT Seicento, 1.1, 2002 rok,
56.000, srebrny, elektryczne szyby,
centralny zamek, stan dobry, tel. kom.
604-664-314.

CITROËN Berlingo, 1.4 benzyna, 2004
rok, 98.000, niebieski, 14.000 zł, tel. kom.
601-630-881.
CITROËN Berlingo, 2003 rok, blaszak,
tel. kom. 784-962-802.

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

CITROËN Berlingo, 2008 rok,
osobowy, tel. kom. 784-962-802.

FIAT Seicento, 1.1 gaz, 2003 rok, Van
uszkodzony, tel. kom. 796-199-706.

NISSAN Primera P11, 2.0, 1996 rok, tel.
kom. 796-199-706.
NISSAN Primera, 1.6 benzyna+gaz,
1998 rok, dobrze wyposażony, 8.500 zł.,
tel. kom. 603-422-507.
NISSAN Primera, 2.0 TD, kombi, 1998
rok, bogate wyposażenie, + koła zimowe,
tel. kom. 607-385-871.
NISSAN Terrano II, 2.7 TDI, 2001 rok,
115.000 km, bogate wyposażenie, tel.
kom. 604-943-696.
OPEL Agila, 1.2 16V, 2003 rok,
wspomaganie, I właścicielka, tel. kom.
604-392-876.

OPEL Vectra, 1.9 CDTI, kombi, 2005
rok, tel. kom. 533-220-588.
OPEL Vectra B, 2.0 diesel 4800, 1996
rok, tel. kom. 661-809-810.
OPEL Vectra B, benzyna/gaz, 1996
rok, cena do uzgodnienia, tel. kom.
667-566-060.
OPEL Vectra, 1.6 16V, benzyna/gaz,
1999 rok, bogate wyposażenie, stan
bdb, tel. kom. 600-970-598.
OPEL Vectra, 2.0 benzyna+gaz, 1996
rok, pełna elektronika, klimatronic, tel.
kom. 500-041-363.
OPEL Vectra, 1.8, kombi, sprowadzony
z Niemiec, tel. (46) 837-93-01, tel. kom.
698-278-079.
OPEL Vectra diesel, 2001 rok,
wersja limitowana, klimatronik, tel. kom.
607-701-177.
OPEL Zafira, 2.0 DTI, 2001 rok, tel.
kom. 507-194-916.
OPEL Zafira, 2.0 DTL, 1999 rok, stan
bdb, 13.500 zł, tel. kom. 506-225-743.
OPEL Zafira, 1.8 gaz, klimatyzacja, tel.
kom. 724-734-231.

SKODA Felicia, 1.6, gaz, 1999 rok,
wspomaganie, tel. kom. 605-535-396.
SKODA Octavia, 1.6, benzyna/
gaz, 2000 rok, I właściciel, tel. kom.
665-889-898.
TOYOTA Auris, 1.6, 2008 rok, 8500
tys/km, skrzynia automatyczna,
serwisowany, kupiony w Polskim salonie,
I właściciel, tel. kom. 600-944-728.
TOYOTA Avensis, diesel, 1998 rok, tel.
kom. 504-019-557.

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

VOLVO V40, 1.9 D, 1999 rok, tel. kom.
503-696-557.

OPEL Astra, 1.7 DTI, hatchback, 2001
rok.

OPEL Astra II, kombi, 1999 rok, tel.
kom. 784-962-802.
OPEL Astra II, 2000 rok, 7.900 zł, tel.
kom. 790-351-091.

OPEL Astra, 1.6 16V, 1999 rok, bogate
wyposażenie, tel. kom. 793-577-918.
OPEL Astra, 1.6, sedan, 1997 rok,
I właściciel, tel. kom. 605-535-396.
OPEL Astra, 1.4, benzyna/gaz, 1997
rok, stan bdb, tel. kom. 793-390-074.

PEUGEOT Boxer, 1997 rok, atrakcyjna
cena, tel. kom. 535-549-673.

VW Garbus, 1969 rok, Alfa Romeo
145, 1998 rok, tanio, tel. kom.
511-311-145.

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

VW Golf, 1.6 benzyna+gaz, 1991 rok,
tel. kom. 696-314-817.

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

VW Golf 4 diesel, 2000 rok, tel. kom.
698-746-198.

POLONEZ Truck, 1994/95 rok, tel.
kom. 669-472-449.
RENAULT Laguna, 3.0 benzyna
+ gaz sekwencja, 1994 rok, tel. kom.
781-174-730.
RENAULT Laguna, 2,0 benzyna+gaz,
1996 rok, stan bardzo dobry, 4 700 zł,
tel. kom. 785-611-567.
RENAULT Laguna, 2.0 benz.+gaz,
1994 rok, pełna opcja, 4.900 zł, tel. kom.
502-679-946.

RENAULT Megane Coupe I, 1.6 110
KM, 2000/2001 rok, pełna opcja prócz
grzanych foteli, bardzo zadbana, alufelgi
17’’, tel. kom. 513-390-344.

OPEL Corsa C diesel, 2001 rok, tel.
kom. 600-233-161.
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, 1.2, 1996 rok, czarny,
5- drzwiowy, 2x Airbag, stan bd., 4.400 zł,
tel. kom. 880-676-933.
OPEL Corsa, 1.2, 2004 rok,
5-drzwiowy, stan bdb, tel. kom.
793-390-074.

VOLVO V40, 1.9 D, tel. kom.
602-193-239.

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

OPEL Corsa, 1.0, 2003 rok, tel. kom.
513-159-645.

MERCEDES C 180, 1.8 benzyna,
1996 rok, 185.000, 8.700 zł., tel. kom.
604-610-577.

SKODA Felicia, 2000 rok, tel. kom.
790-351-091.

OPEL Astra, 1,8I benzyna+gaz, 1992
rok, tel. kom. 602-689-205.

RENAULT Measter, doka, 2007 rok, tel.
kom. 784-962-802.

MERCEDES A-180 CDI, 2007 rok.

SKODA Felicia, 1.6, gaz, 1999 rok, tel.
kom. 694-146-952.

TOYOTA Carina II, 2.0 hacbeck, 1990
rok, tel. kom. 509-232-201.

OPEL Corsa, 1.5 D, 1995 rok, tel. kom.
608-400-023.

MERCEDES A-180 CDI, 2007 rok, tel.
kom. 662-067-043.

SKODA Felicia benzyna + gaz, 1997
rok, tel. kom. 606-487-272.

PEUGEOT 307 kombi, 2006 rok, tel.
kom. 784-962-802.

KIA Cerato, 2.0 benzyna, 2005 rok, full
opcja, cena do uzgodnienia, tel. kom.
605-977-765.

MERCEDES 508 D, 170.000 km,
ciężarowy, 2,7 tony, silnik wymieniony,
5.000 zł, tel. kom. 607-034-098.

SKODA Favorit, 1992 rok, 43 tys.
km, I włściciel, garażowany, tel. kom.
508-282-253.

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

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

MERCEDES 210 E, kombi, 2003 rok,
tel. kom. 601-175-173.

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

TOYOTA Avensis, 2.0 D4D diesel,
1999 rok, srebrny, alufelgi, klimatyzacja,
tel. kom. 600-623-430.

OPEL Corsa, 1.7 Diesel, 2002 rok, tel.
kom. 607-212-130.

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

SEAT Ibiza, 1.4 benz.+gaz, 1995
rok, stan dobry, 2.800 zł, tel. kom.
667-449-756.

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

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

MAZDA 6, 2.0 D, kombi, 2004 rok,
srebrny, bogate wyposażenie, tel. kom.
602-273-482.

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

OPEL Astra, 1.7 TD, kombi, 1995 rok,
tel. kom. 888-969-054.

RENAULT Laguna, 1.8, benzyna/gaz,
1998 rok, bogate wyposażenie, stan
bdb, tel. kom. 600-970-598.

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

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

OPEL Zefira, 2.0 turbo, 1999 rok, tel.
kom. 667-644-165.

OPEL Astra, 1.7 D, 1996 rok, stan
dobry, tel. kom. 693-555-430.

KIA Rio, 1.3, 2003 rok, srebrny, cena
do uzgodnienia, tel. (46) 862-68-63.

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

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

OPEL Astra, 1.4 gaz, sedan, 1997 rok,
2.000 zł, tel. kom. 884-271-644.

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

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

NISSAN Almera, 1.4, gaz, 1997 rok,
5-drzwiowy, tel. kom. 509-443-110.

FORD Mondeo, 2.0 TDCI, 2003 rok,
salon Polska, serwisowany, tel. kom.
793-988-404.

BMW 320 compact, 2.0 DTI, 2002 rok,
tel. kom. 600-428-743.

CITROËN AX, 1.4 D, 1992 rok, tel.
kom. 504-205-312.

NISSAN Almera, 1.4, 1997 rok,
czerwony, 3-drzwiowy, tel. kom.
606-143-841, 606-447-777.

OPEL Astra III, 1.9 CDTI, 2006
rok, wersja sport (JDS+), tel. kom.
692-237-877.

FIAT Panda, 1.1, 2003 rok, czerwony,
tel. kom. 501-221-091.

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

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.

FORD Mondeo, 1.6 16V LPG,
kombi, 1995 rok, full opcja, tel. kom.
666-034-293.

AUDI A6, 1998 rok, tel. kom.
790-351-091.

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

MITSUBISHI Space Star, 1.3 benzyna,
1999 rok, tel. kom. 696-413-286.

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

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

CITROEN Jumper, 2.5 diesel, 1998
rok, biały Max, stan bdb., tel. kom.
607-328-028.

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

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

AUDI A4, 1.8T benzyna+gaz, 1996
rok, grafitowy, tel. kom. 601-503-321,
724-332-875.

FIAT Cinquecento, okazja, tel. kom.
665-880-898.

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

OPEL Astra, 1.7 DTI, 2001 rok, tel.
kom. 723-547-655.

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

FIAT Punto, 2009 rok, tel. kom.
784-962-802.

OPEL Movano, 2004 rok, skrzynia,
bogata wersja, FVAT, tel. kom.
602-587-341.

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

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

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

MERCEDES C Klasa, 2.0 CDI, kombi,
2000 rok, bogate wyposażenie, 13.200
zł, tel. kom. 604-706-309.

VW Golf II, 1990 rok, tel. kom.
506-259-668.
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 IV, 1.4 16V, 2000 rok,
bordowy metalik, garażowany, cena
do uzgodnienie, stan bdb, tel. kom.
695-680-686.
VW Golf IV, 1.4 16V, 2002 rok, stan
idealny, tel. kom. 509-166-192.
VW Golf, 1.6 16V, 2001 rok, granatowy,
9.400 zł, tel. kom. 502-679-946.
VW LT 35 Maxi, 2.5, 1999 rok,
9-osobowy, +1.300 kg, tel. kom.
505-261-079.
VW Passat diesel, 2002 rok, tel. kom.
600-233-161.
VW Passat B5, 1.8 diesel, 1998 rok, tel.
kom. 530-509-605.

RENAULT Megane Scenic, 1.6 16V
benzyna, 1998 rok, granatowy, 5.500 zł.,
tel. kom. 792-655-018.

VW Passat, 1.9, 2003 rok, pełna
opcja, bez skóry, 20.900 zł., tel. kom.
604-610-577.

RENAULT Megane, 1997 rok, Głowno,
tel. kom. 507-285-959.

VW Passat, 2.0 kombi diesel, 2005 rok,
automat, full opcja, bez skóry, tel. kom.
502-432-182.

RENAULT Scenic D, 2003 rok, stan
bdb, tel. kom. 506-141-234.
RENAULT Scenic gaz, 1999 rok,
klimatyzacja, tel. kom. 790-351-091.
RENAULT Thalia, 1.4, 2003 rok, tel.
kom. 664-760-382.

VW Polo, 1999 rok, tel. kom.
790-351-091.
VW Polo, 1.4, 1999 rok, stan dobry, tel.
kom. 791-408-165.

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

VW Polo, 1.9 TDI, 2005 rok,
85.000 km, srebrny metalik, bogate
wyposażenie, ewentualnie zamiana na
tańszy, 1.600 zł, tel. kom. 513-671-435.

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

SEAT Alhambra, 2.0, 1998 rok, tel.
kom. 668-013-931.

VW Polo, 1.3, 1994 rok, uszkodzony,
tel. kom. 666-077-980, po 17.00.

OPEL Frontera, 2.3 TDI, 1994 rok,
long, tel. kom. 723-746-466.

SEAT Altea, 1.9 TDI, 2005 rok, tel. kom.
665-889-898.

VW Sharan, 1.9 TDI 110, 1997 rok,
srebrny, tel. kom. 667-974-470.

OPEL Corsa, 1.4 benzyna/gaz,
1997 rok, wspomaganie, szyberdach,
ABS, 2 poduszki powietrzne, tel. kom.
517-719-072.
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VWT4,granatowy,7-osobowy,

przyciemnianeszyby,tel.kom.
609-135-497.
VWT4,1.9D,1992rok,6-osobowy,

wiśniowy,tel.kom.606-428-162.
VWTransporter,1997rok,zielony,stan

bdb.,tel.kom.724-551-112.

SuzukiBandit600,2004rok,stan

bdb.,11.800zł,tel.kom.794-417-114.
YamahaDT-125,1997rok,cross,tel.

kom.722-906-910.
SprzedamOgar900,2008rok,1.300

zł.,tel.kom.660-464-885.
SuzukiGS500,tel.kom.882-470-380.


WARBURG353,1.0,1971rok,46.000

km,tel.kom.664-063-688.

SuzukiGZ250,1999rok,ładnie

ubranyChopper,tel.kom.607-196-533.

ŻUKdiesel,1992rok,standobry,tel.

kom.605-591-528.

Ogar900,2008rok(dzwonićpo16),

tel.kom.785-968-127.

inne

SprzedamskuterManta50,2008rok,

tel.kom.693-064-352.

Pomocdrogowa,tel.kom.

608‑532‑321.
Noweopony900/20,tel.kom.

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

727-534-450.
Oponyifelgiużywane,tel.kom.

602‑133‑182.
Mycieautuklienta,czyszczenie

tapicerek,tel.kom.784-026-757.
CzęściRover416,1997rok,Ford

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

Kolekcjonerkupistaremotocykle,

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

Sprzedamgospodarstworolne

zbudynkami,BielawskaWieś26,tel.
kom.664-176-813.

Mieszkanie74,5mkw.,Łowicz,ul.

Baczyńskiego,tel.kom.723-170-147.

Działkarolno-budowlanapodlasem,

Strzelcew,tel.kom.603-222-457.

Naprawamotocykli,tel.kom.

698-467-889.

Sprzedamdziałkibudowlane

wNieborowie,tel.kom.606-214-678.

DziałkibudowlanewNieborowie,tel.

kom.607-328-032.

Pilniesprzedamdomdzielnica

KorabkawŁowiczu,tel.kom.
791-593-825.
Działka,Łowicz,tel.kom.662-061-851.


Dom,stansurowy,Łowicz,Kutrzeby,

tel.kom.605-679-749.

garaże

Łowicz,działka4kmodcentrum

1.470mkw.,50zł/mkw.donegocjacji,
tel.kom.607-490-203.

Sprzedamdziałkęleśnąuzbrojoną

800mkw.,tel.(46)838-30-00.

Dompiętrowyzdziałką,5.370mkw.,

Głowno,tel.kom.667-977-068.

Sprzedamdomnaul.Łyszkowickiej

wŁowiczu,tel.kom.508-282-253.

kupno

SprzedamdomzogrodemwKiernozi,

tel.kom.668-910-761.

Sprzedamsiedlisko1,74ha,tel.kom.

669-523-877.

Sprzedamlubwynajmędom,tel.kom.

602-878-908.

Działkarolno-budowlaną43ary,

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

SprzedamdomwSochaczewie

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

Działkabudowlano-usługowa,Łowicz,

Klickiego42,tel.kom.502-163-313.

Siedlisko1.400mkw.,gm.Stryków,tel.

kom.503-044-755.

Działkabudowlana,Bolimów

iGostynin,tel.kom.516-199-906.

Sprzedamlubwydzierżawiępawilon

naTargowicyMiejskiejwŁowiczu,70
mkw.,tel.kom.608-677-348.

Mieszkanie61mkw.,doremontu,

bezczynszowe,zdziałkąopow.1.237
mkw.,media.MiejscowośćRewal-Śliwin,
1kmodmorza,tel.(91)469-18-64,tel.
kom.603-890-488.

Garaż,os.Reymonta,Łowicz,tel.kom.

604-912-351.

sprzedaż

Garażul.Czajki,tel.kom.692-417-586.


wynajem

Dwupoziomowemieszkanie,

powierzchnia114mkw.,wcentrum
Łowicza,tel.kom.604-935-642.
Mieszkanie60mkw.„podKurantem”

+garaż,tel.kom.883-970-776,Głowno.
MIESZKANIA35‑100MKW.,

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

Mieszkanie49mkw.,IIIpiętro,os.

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

Kamienicawcentrumłowicza,Nowy

Rynek,170mkw.,wtymlokalpod
działalność60mkw.,800.000złdo
negocjacji,tel.kom.600-076-201,po
18.00.
Sprzedamlas0,55ha,tel.kom.

512-770-934.

DomwGłownie,tel.kom.518-615-518.


Dom120mkw.wŁowiczu,tel.kom.

606-463-540.

Garażdowynajęcia,os.

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

Działkabudowlana5.000mkw.,

Zielkowice,tel.kom.795-410-608.

Sprzedamkawalerkę26mkw.,

Noakowskiego,tel.kom.692-309-851.

Dowynajęciagarażwdomu,

okoliceul.Topolowej,Łowicz,tel.kom.
793-123-803.

Sprzedamgruntyrolne4,66ha,

Strzebieszew,gminaDomaniewice,tel.
kom.506-758-461.

Wspólnotamieszkaniowasprzeda

mieszkanie73mkw.,Bratkowice,tel.
kom.669-988-488,500-862-722.

Mieszkanie26mkw.,Głowno,tel.kom.

513-876-739.

Mieszkanie,os.Dąbrowskiego,IV

piętro,60mkw.,3-pokojowe,okna
plastikowe,cena185.000zł,tel.kom.
504-944-860.

Poszukujęgaraż,Bratkowice,tel.kom.

500-342-234.

nieruchomości
kupno
Zagotówkęodkupięziemięrolnąlub

rolno-budowlanąwokolicyPuszczy
Bolimowskiej,tel.kom.603-230-330.

Sprzedamdziałkę,pow.1.

143mkw.,
Wyszyńskiego10,Głowno,tel.kom.
889-071-414.
DomwŁowiczu,tel.kom.

665-464-794,667-766-612.
Mieszkanie54mkw.+garaż,2.000

zł/mkw.,PsarykołoBielaw,tel.kom.
669-765-811.
Działkabudowlna,Jastrzębia,tel.kom.

509-142-331.

sprzedaż

Kupięziemię,działkę,bloki,tel.kom.

607-809-288.

Działkabudowlana,przyos.

Bobrowniki,tel.kom.723-121-325.

Hondacb1100X112001rok,9.500zł,

tel.kom.607-815-310.

sprzedaż

HondaCB500,1995rok,4.300zł,tel.

kom.665-947-994.

Sprzedamdziałkibudowlane

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

Sprzedam48mkw.,os.Dąbrowskiego,

tel.kom.794-205-202.

REKLAMA

Mieszkanie42,

1mkw.,Glinnik
k.Głowna,tel.(42)719-22-10.

Sprzedamdziałkębudowlaną6.300

mkw.,przytrasie14,mediawulicy,tel.
kom.605-073-323.

Junak,SHL,Jawa,WSK,WFM,MZ

iinne,tel.kom.603-444-431.

Skuter50Piagio2002rok,bez

prawadorejestracji,600zł,tel.kom.
795-749-325.

Sprzedam1,5haziemi,Chąśno,tel.

kom.694-775-409.

inne

Kupiędziałkęlubdomekdoremontu

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

SkuterFerro200,2009rok,tanio,

Ogarnaczęścizarejestrowany1994rok,
tel.kom.502-140-449.

DomwŁowiczu,tel.kom.668-788-163,

po12.00.

Sprzedamdziałkębudowlanąw

Łowiczu,600mkw.,media,tel.kom.
503-818-177.

Mieszkanie40mkw.,okoliceGłowna,

tel.kom.515-236-029.

Mieszkanie39mkw.,os.Tkaczew,tel.

kom.600-932-175.

PodKurantem,tel.kom.602-461-330.


kupno

Działkabudowlana6.300mkw.,

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

Kawalerka32,52mkw.,Łódź,os.

Dąbrowa,tel.kom.603-246-454.

Przyczepkasamochodowa,

nierejestrowana,niedrogo,tel.kom.
502-906-384.

motorowe

MieszkanieM-4,60mkw.,IVpiętro,

180.000zł,os.Dąbrowskiego,tel.kom.
608-614-266.

Sprzedamdziałkębudowlaną

wNieborowie,tel.kom.514-333-808.

Sprzedamprzyczepkęsamochodową

stanbdb,tel.kom.692-615-309.

Sprzedamsilnikiskrzynie

doHyundaiaAccenta,tel.kom.
693-057-918.

Działkabudowlanaos.Bratkowice,

155.000zł,tel.kom.602-808-408.

Działka3.700mkw.,nadRawką,

KęszyceWieś.Atrakcyjnacena,tel.kom.
600-837-162.

Dompiętrowyzzabudowaniami

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

Sprzedamgarażul.Matejki(dzielnica

ArmiiKrajowej),tel.kom.603-591-544.

PompapaliwowadowózkaBułgara,

tel.kom.661-162-575.

Atrakcyjnadziałkabudowlano‑

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

Ziemia1,34ha,jackowice,gm.Zduny,

tel.kom.724-345-454.

Dom,Głowno,ul.Słowackiego(róg

Sasanki)zdziałką985mkw.,tel.kom.
756-425-720,798-076-039.

Sprzedamdużądziałkębudowlaną,

tel.kom.512-444-081.

Sprzedamoponyzimowe175/70/14,

tel.kom.889-126-078.

Mieszkanie,3-pokojowe,77mkw.,

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

Sprzedamdziałkębudowlano-rolną

wBednarach,tel.kom.694-053-694.

Głowno,działkabudowlana,narożna,

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

SprzedamczęścidoNexii,tel.kom.

693-944-451.

ButlaLPGsamochodowa50l,9lat

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

Działkabudowlana,budynek

gospodarczy,Bełchów,tel.kom.
504-185-949.
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Mieszkanie87mkw.+piwnica(21,5

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

wZdunach,tel.kom.600-206-004.
DomStryków,okolice,160mkw,do

zamieszkania,wyposażony,osiedle,
przyłącza,tel.kom.783-662-956,
519-574-413.
Nieborów,działkabudowlano
usługowo-rolna3ha(wtymsadilas),
dopłatybezpośrednienacałość,tel.
kom.600-608-674.
Dom,330.000zł,tel.kom.

516-053-556.
Dwiedziałkirolno-budowlane,

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

DziałkębudowlanąwStrykowie,

600m,1.000m,1.500m,2.000m,tel.
kom.666-310-322.
Budowlana1.800mkw.,ZielkowiceII,

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

mkw.,Kostka,tel.kom.600-248-791,
668-599-646.
DomŁowicz,Górki,tel.kom.

608-329-841.
SprzedamM-3,IVpiętro.,

Dąbrowskiego,tel.kom.601-303-852,
18:00-20:00.
Domwcentrummiasta,tel.(46)

837-02-20,tel.kom.606-190-848.
Mieszkanie3-pokojowe,Ipiętro,

os.Tkaczew,Łowicz+garażidziałka
wPOD,tel.kom.600-467-513,
609-983-200.
Działkabudowlana1.700mkw.,

media,Świące,tel.kom.601-320-604.

Działka3400mkw.,zbudynkami,

OstrówokoliceŁowicza,tel.kom.
501-575-732.

Działka285mkw.,Łowicz,tel.kom.

503-337-338.
Mieszkanie33mkw.,os.

Starzyńskiego,tel.kom.534-834-223.
Mieszkanie48mkw.,IIpiętro,tel.kom.

608-372-976.
Mieszkanie60mkw.,IVpiętro,duży

balkon,os.Sikorskiego,Głowno,tel.
kom.504-045-055,604-492-980.
Ziemia1,40hawPiotrkówku,tel.kom.

888-704-194.
Półbliźniaka,Łowicz,

tel.(46)837-69-65.
DomwMysłakowieidziałka,tel.kom.

662-077-250.
Sprzedamdommieszkalnyz

budynkamigospodarczymi,Skaratki
Podlasgm.Domaniewice,tel.kom.
503-512-820.
SprzedamziemięwBielawach,tel.

kom.606-448-288.
Sprzedamdziałkęrolną0,59ha,tel.

kom.533-982-371.

Jastrzębia30,1700mkw.,ogrodzone,

narezydencjęlubbiznes,cena100
zł/mkw.,douzgodnienia,tel.kom.
604-690-558.

Mieszkanie40mkw.,Głowno,tel.kom.

501-537-143.

Sprzedamdziałkę66arówz

budynkami,BąkówGórny86,tel.kom.
607-517-238.

Mieszkanie59mkw.,sprzedam

lubzamienięnadomek,tel.kom.
603-980-206.

DziałkabudowlananaZabrzeźni,tel.

kom.506-109-106.

DomwGłownie,110mkw.,

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

Głowno,Kopernika,mieszkanie60

mkw.,tel.kom.502-335-488.
Sprzedamdziałkębudowlaną

wMysłakowie,tel.kom.691-871-532,
665-759-204.
SprzedamdommieszkalnywGłownie

wdzielnicyZabrzeźnia,tel.kom.
604-214-165.
M-3,45,5mkw.,wdobrympunkcie,

zadbane,zcegły,os.Kopernika,
Głowno,140.000złdonegocjacji,tel.
kom.608-357-440.
Dom,działka4900mkw.,Łowicz,tel.

kom.880-651-700.
Atrakcyjnadziałkabudowlanapod

Łowiczem,wszystkiemedia,1ha,8zł/
mkw.,tel.kom.697-671-648.
Otolice,działakbudowlana1.729

mkw.,tel.kom.666‑049‑802.
Świące,4kmodŁowicza,nowy

domnadziałce5.300mkw.,tel.kom.
666-049-802.

SprzedammieszkanieM5,cegła,II

piętro,tel.kom.721-096-024.

Domporemoncie,205.000zł,gmina

Głowno,tel.kom.794-542-067.
Mieszkanie72mkw.,osiedle

Sikorskiego,Głowno,tel.kom.
512-152-365.
Sprzedamdziałkębudowlaną

wMysłakowie,tel.kom.604-273-324.
Działkarolno-budowlana3,30ha,

Koźle,tel.(42)719-64-26.
Mieszkanie72mkw.,IIpiętro,tel.kom.

608-111-459.
Sprzedam1,68hazbudynkami,tel.

kom.724-130-301.
Sprzedamdom+6haziemi

wŁaguszewie,tel.kom.791-011-864,
609-155-415.
Konopnickiej,60mkw,IVpiętro,tel.

kom.606-608-481.
Działkabudowlano-usługowa3000

mkw.,Strzelcew,tel.kom.606-608-481.

Dom,powierzchniamieszkalna160

mkw.,Łowicz(bliskocentrum),tel.
kom.602‑586‑240.
Pilniesprzedamdompiętrowy,działka

465mkw.,tel.kom.609-317-929.
Sprzedam5,70ha,Chąśno,tel.

kom.508‑281‑219.
Mieszkaniedoremontu57,75mkw.,

tel.kom.500-184-049.
Działkarolno-inwestycyjna4ha,tel.

kom.500-184-049.
DziałkabudowlanawOtolicach,tel.

kom.668-049-706.
SprzedamdomokoliceŁowicza,tel.

kom.787-527-060.
Domnawsi,tel.kom.511-682-578.

Działkabudowlana840mkw.,

Cebertowicza8,Głowno,tel.kom.
515-132-167.
PodKurantem,60mkw.,tel.kom.

602-461-330.
Mieszkanie3-pokoje,poremoncie,

Bratkowice,tel.kom.608-409-694.
Pilniedompiętrowywolnostojący,tel.

kom.515-932-316.
Sprzedamdom130mkw.,ocieplony,

nowydach,dozamieszkaniabez
remontu,tel.kom.519-148-849,po
19.00.
Sprzedamdziałkęrolno-budowlaną,

BłotaKrępskie,tel.kom.602-592-778.
DomwNieborowie,tel.kom.

668-176-169.
SprzedamM-458mkw.,os.Szarych

Szeregów,tel.kom.605-524-972.
Domwolnostojącyzdziałką,

energooszczędny,250mkw.,Bielawy,tel.
kom.500-238-363.
Działkapodzabudowę1,

16ha,
ŚwieryżI,tel.kom.669-439-121,po
20.00.
Sprzedam2działkibudowlane1070

mi1800mwBednarach,dojazd-
asfalt,pogodnalokalizacja,tel.kom.
502-928-018.
Sprzedamdziałkębudowlaną2500

mkw.wMysłakowieprzytrasieŁowiczSkierniewice,tel.kom.694-272-724.
Działkabudowlana5851mkw.,

ul.Cegielniana,85.000zł,tel.kom.
511-382-489.
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Sprzedam M-4 63 mkw., II piętro, os.
Bratkowice, tel. kom. 693-489-574.
Dąbrowskiego II piętro, 60 mkw, tel.
kom. 728-194-782.
Mieszkanie 73 mkw., Bratkowice, stan
idealny, tel. kom. 535-761-437.
Mieszkanie 2-pokojowe, 54 mkw.,
III piętro, Łódź, ul. Lutomierska, koło
Manufaktury, tel. kom. 509-573-732.
Sprzedam 2,5 ha ziemi z budynkami,
40 m szeroka, 650 m długa, idealna pod
wiatraki prądowe, linia wysokiego
w granicy, tel. kom. 889-865-297.
Grunty rolne 2,50 ha, Niedźwiada, tel.
kom. 880-565-192.
Sprzedam mieszkanie 48 mkw., os.
Starzyńskiego, po remoncie, tel. kom.
607-328-025.
Sprzedam mały dom w centrum
Łowicza, tel. kom. 660-917-651.
Zabudowaną działkę na wsi, tel. kom.
608-124-443.
Sprzedam działkę budowlano-rolną na
ul. Czajki, tel. kom. 889-274-823.
Działki usługowo-mieszkaniowe
o powierzchni do 700 mkw., przy ul.
Powstańców w Łowiczu, tel. kom.
602-377-590.
Mieszkanie 48 mkw., Łowicz, tel. kom.
691-961-280.

wynajem
Lokale handlowo-usługowe
w centrum, tel. kom. 692-725-590.
Hala 1067 mkw., Łowicz, trasa
poznańska wynajmę lub sprzedam, tel.
kom. 666-049-802.
Mieszkanie, noclegi, tel. kom.
662-736-603.
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.
Poszukuję lokalu na sklep
spożywczy, Łowicz lub okolice, tel. kom.
502-748-149.
Dowynajęcialokal67mkw.

wcentrumGłowna,tel.kom.
516‑180‑211.
Kwatery dla pracowników A2, tel. kom.
510-636-640.
Lokal do wynajęcia, ul. Zduńska 7,
tel. (46) 837-36-86, tel. kom. 883-201-761.
Lokalidealnynagabinetlubbiuro,

25mkw.,Łowicz,Krakowska,tel.
kom.660‑394‑450.
Wynajmę lokal 34 mkw. na działalność
gospodarczą, wszystkie media,
atrakcyjne położenie, Głowno, tel. kom.
696-261-201.
Lokal do wynajęcia 45 mkw., centrum
Łowicza, tel. kom. 500-167-550.
Wydzierżawię 4 ha w Nagawkach, koło
Dmosina, tel. kom. 609-534-719.
Do wynajęcia pawilon handlowy 50
mkw., z placem 1500 mkw. lub bez, róg
Klickiego i Napoleońskiej, tel. (46) 83742-46, tel. kom. 605-578-502, Łowicz.
Do wynajęcia lokal 40 mkw.,
w pawilonie róg Warszawskiej/
Dworcowej, tel. (46) 837-42-46, tel. kom.
605-578-502, Łowicz.
Przyjmę chłopca na pokój,
tel. (46) 837-57-77.

www.lowiczanin.info
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Do wynajęcia 33 mkw., 2 pokoje
+ kuchnia, tel. kom. 693-630-737, Łowicz,
Czajki.
Do wynajęcia pomieszczenie
handlowo-usługowe, 380 mkw., i 960
mkw., w Łowiczu, tel. kom. 603-993-065.
Dwupokojowe Warszawa Ochota, tel.
kom. 666-707-407.
Kawalerkę wynajmę studentkom,
centrum Łowicza, tel. (46) 837-89-47.
Kwaterypracownicze,Głowno,tel.

kom.502‑510‑403.
Lokal handlowy 28 mkw., Łowicz,
centrum, 46/837-37-70.
Wynajmę firmie 2-pokojowe
mieszkanie w Głownie, ul. Sikorskiego,
tel. kom. 510-966-509.
Do wynajęcia pokój,
tel. (46) 837-68-19.
Wynajmę mieszkanie 48 mkw.,
Bratkowice, tel. kom. 600-427-617.
Wynajmę lub sprzedam dom, tel. kom.
602-878-908.
Lokal 160 mkw, Przyrynek, do
wynajęcia na handel lub biuro, tel. kom.
601-345-299.

Wynajmę mieszkanie osiedle
Reymonta, tel. kom. 601-175-173.
Do wynajęcia mieszkanie 2 pokojowe,
os. Bałuty, Łódź, tel. kom. 503-733-199,
509-038-193.
Do wynajęcia M-3, Kopernika, Głowno,
tel. kom. 781-508-033.
Do wynajęcia tanio lokal w Głownie,
tel. kom. 502-315-256, 857-415-507.
LokalnaStarymRynkupooddziale

PKOBP,tel.kom.509‑099‑969.
Wynajmę powierzchnię magazynowoprodukcyjną ok. 48 mkw., w Łowiczu,
wynajmę M3 48 mkw., w Łowiczu, tel.
kom. 502-370-721.

Wynajmę lokal, ul. Krakowska, tel. kom.
607-809-288.
Wynajmę lokal po remoncie o
powierzchni 35 mkw + zaplecze na
działalność gospodarczą. Łowicz, Al.
Sienkiewicza 18, tel. kom. 501-261-371.
Nowe lokale biurowe od 30 mkw,
przy Galerii Łowickiej, II piętro, tel. kom.
602-329-449.
Do wydzierżawienia łąka, Maurzyce,
tel. (46) 838-78-24.

Pod Kurantem, 60 mkw., Głowno, tel.
kom. 602-461-330.

Używany piec C.O. do 100 mkw., stan
bdb., tel. kom. 728-813-983.

Teownik, tel. kom. 792-729-202.
Budy dla psów. Tanio, tel. kom.
697-094-841.
Sprzedam wózek widłowy Bułgar,
1984 rok, tel. kom. 500-243-428.

Pianino Tchaika, stan bdb, mało
używane, tel. kom. 500-238-363.

Okazja. Sprzedam meble różne
rodzaje, tel. kom. 606-962-339.

Sprzedamlampyświetlówki

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

zamiana

kupnoróżne
Kupię złom, tel. kom. 504-350-641.
Stare radia, silniki, stary sprzęt AGD,
stare meble, banknoty, inne starocie,
stroje, skrzynie łowickie, tel. kom.
516-907-429.
Kupię olchy, akację, topole, dąb, tel.
kom. 606-303-475.
Kupię eternit drobnofalisty, nieużywany,
tel. (42) 719-58-61, wieczorem.
Kupię bramę używaną, tel. kom.
725-034-251.
Skupuję topolę na pniu, tel. kom.
515-925-534.

sprzedażróżne

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

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

Topole, tel. kom. 600-954-376.

Sprzedam białą suknię ślubną, rozmiar
38, tel. kom. 783-803-495.

Dębinasezonowana,deski,900zł/

m3,tel.kom.500‑820‑120.

Wynajmę mieszkanie 58 mkw., os.
Noakowskiego, tel. kom. 692-763-192.

Wynajmę mieszkanie w Łowiczu, dwa
pokoje, kuchnia, łazienka 38m, przy ul.
Starzyńskiego, tel. kom. 601-321-360.

Sprzedam kamień polny,
tel. (46) 838-71-39.

Sprzedam kocioł na eko groszek
Buderus Silver moc 25 kW, 1 sezon, tel.
kom. 694-930-803.

Sprzedam ziemię, piasek (O2), żwir
(8,60 mm), kruszywa, podsypy, tel. kom.
693-565-564.

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

Piec miałowy c.o., tel. kom.
889-257-554.

Mieszkanie 48 mkw., Łowicz, tel. kom.
691-961-280.

Lokal do wynajęcia handlowousługowo-biurowy, 30 mkw., w centrum
Łowicza, tel. kom. 608-369-852.

Do wynajęcia bardzo atrakcyjny
lokal 50mkw w Głownie na działalność
gospodarczą. Parter od ulicy witryny,
media, parking, tel. kom. 666-360-777.

Sprzedam drewno kominkowe
dąb, buk, tel. (46) 838-34-78, tel. kom.
505-381-017.

Tanio piec c.o., energooszczędny,
25 kW, bez wygaszania, tel. kom.
500-238-363.

Drewno kominkowe, opałowe, tel. kom.
504-257-615.

Wynajmę tanio pokoje w Łowiczu dla
pracowników firmy, wydam rachunek, tel.
kom. 794-198-458.

Wyprzedaż wyposażenia sklepu
spożywczego, tel. kom. 506-502-522.

Sprzedam sprzęt RTV i inne starocie,
tel. kom. 535-720-550.

Dowynajęciabarzwyposażeniem,

tel.kom.889‑338‑747.

Lokal88mkw.,PlacPrzyrynek,tel.

kom.601‑283‑420.

Sprzedam drewno kominkowe, tel.
kom. 516-735-081.

Sprzedam grzejniki używane stalowe,
spawane, tel. kom. 505-949-957.

Drewno kominkowe: opałowe,
rozpałkowe, suche, tel. kom.
501-658-261.

Wynajmę 50 mkw., umeblowane
AGD, TV, chętnie firmie, Łowicz, tel. kom.
662-736-603.

Tanio meble pokojowej, tel. kom.
793-969-123.

Sprzedam 2 dęby, tel. kom.
696-244-974.

Do wynajęcia kawalerka, Reymonta,
tel. kom. 600-678-503.

Do wynajęcia kawalerka, tel. kom.
604-597-129.

Wynajmę kawalerkę, tel. kom.
692-101-989.

Oddam za uprzątnięcie kamienie
skalniakowe, Trzebieszew, gm.
Domaniewice, tel. kom. 506-758-461.

Siatki otynkowane zgrzewane 200/100
cm, tel. kom. 790-711-733.

Drzwi wewnętrzne drewniane, szafa
ubraniowa, toaletka, szafka, tel. kom.
608-064-544.

Dwupokojowe, 52 mkw., sprzedam
lub zamienię na kawalerkę, tel. kom.
880-141-984.

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

Sprzedam ławy i stoły ogrodowe, tel.
kom. 885-708-819.

Sprzedam drzewo na opał, na pniu,
tel. (46) 838-66-40, tel. kom. 502-251-751.

Pilniewynajmęmieszkanieod

1listopadanamiesiąc,tel.kom.
695‑774‑245.

Kwatery do wynajęcia, Głowno, tel.
kom. 507-216-596.

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

Sprzedam strój łowicki do komunii, tel.
kom. 693-088-170.

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

Sprzedam topolę, tel. kom.
607-389-802.

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

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

Stolik manicure z pochłaniaczem
pyłu. Nawilżacz parowy do włosów
„minisauna”, tel. kom. 666-310-322.

Narożnik skórzany firmy Kler, tel. kom.
601-288-295.

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

PrzyA2,Kalenice,2pokoje,tel.

kom.696‑127‑955.

Taniepokojenoclegowedla

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

Sprzedam tanio w dobrym stanie regał
długości 3,20m koloru ciemnego, tel.
kom. 606-370-704.

Piaski,żwiry,pospółka,tel.kom.

600‑895‑026.
Segment młodzieżowy, wersalka, szafa
jednodrzwiowa, tel. kom. 691-224-672.
Ziemię czarną sprzedam, tel. kom.
518-168-640.
Pianina,fortepiany,tel.kom.

604‑443‑118.
Sprzedam stemple, tel. kom.
694-471-236.
Czapki, rękawiczki skórzane
Hurtownia, Wólka Kosowska Hala 6/A17,
dowóz, tel. kom. 508-909-732.
Segment młodzieżowy z biurkiem,
2 fotele, półtapczan, tel. kom.
697-118-333.

Pilnie, tanio sprzedam: butla gazowa,
akwarium z wyposażeniem, 2 nowe
dywany, nowe opony zimowe 13 cali,
biurko komputerowe, pralka, tel. kom.
664-917-766.
Garnitur Hugo Boss, tel. kom.
664-917-766.
Sprzedam tanio: telewizor Panasonic
29”, wzmacniacz Amplifier, tel. kom.
512-347-981.
Sprzedam regał, tel. kom.
696-079-136.
Drzwi, tel. (42) 719-59-15.
Konstrukcje, hale, wiaty, siatka, słupki
ogrodzeniowe, tel. kom. 660-789-719.
Sprzedam nowy brodzik do kabiny
prysznicowej, narożny, półokrągły
100/100, tel. kom. 793-071-999.
Sprzedaż węgla brunatnego, cement,
wapno, piach, usługi transportowe,
tel. (46) 838-88-46, tel. kom.
605-523-886.
Drewno kominkowe, tel. kom.
501-620-689.
Sprzedam krzesła, tel. (46) 837-55-87.
Meble kuchenne, tel. (46) 837-66-29.
Topole na pniu, tel. (46) 838-47-78, tel.
kom. 601-662-905.
Lodówka, tel. kom. 723-891-513.
Wypoczynek 3+2+1, tel. kom.
697-195-948.
Piec c.o. miałowy 35 kW, 2004 rok, tel.
kom. 500-651-276.
Sprzedam ławostół, używany, kolor
buk, tanio, tel. kom. 609-491-313.
Regałymetalowe,magazynowe,

sprzedamwdobrejcenie,tel.kom.
696‑398‑832.

Sprzedam silniki elektryczne, różnej
mocy, tel. kom. 693-668-071.
Regał młodzieżowy, biurko, tel. kom.
509-065-709.

Segment młodzieżowy, komoda,
telewizor, kino domowe, tel. kom.
662-646-957.
Fiskars‑sekatory,narzędzia

ogrodnicze,tel.(42)710‑80‑44.
Sprzedam drzewo kominkowe i na
opał, tel. kom. 609-845-415.
Nowe skrzynki jedynki, 500 sztuk, tel.
kom. 517-802-511.
Wózek Chicco Ct-01, mało używany,
tel. kom. 607-317-193.
Sprzedam tuje, Łowicz, ul. Bolimowska
61, tel. (46) 837-85-84.
Tanio używaną bramę i furtkę, tel. kom.
609-219-294.
Dwa fotele, ława + dywan, tel. kom.
604-698-335.
Fotel rozkładany, tel. kom.
693-543-615.
Butle tlen-acetylen, pełne, tel. kom.
510-411-917.
Laptop tanio sprzedam, tel. kom.
503-699-872.
Letnia promocja węgiel kostka gruby
720 zł/t, orzech kostka 700 zł/t, eko
groszek 660 zł/t, workowany 700
zł/t, miał węglowy 23 kgJ tylko 520
zł. Zapewniam transport, tel. kom.
602-630-920.
Piec c.o. z dmuchawą na miał, węgiel,
drewno, tel. (46) 839-21-61.
Sprzedam łóżko piętrowe, stan bdb.,
piec CO 1,5 KW, tel. kom. 607-774-393.
Sprzedam wałek do krajzegi i heblarki,
tel. kom. 607-701-177.
Sprzedam spanie 2- osobowe, dywan,
tel. kom. 514-188-038.

Tanio: biurka, szafy, krzesła cortina, tel.
kom. 505-099-355.

Piec c.o., drzewo opałowe, tel. kom.
697-387-007.

Overlock pięcionitkowy, stębnówka
Textimy, tel. kom. 500-296-173.

Koparka Ostrwek, 1994 rok, stan bdb,
tel. kom. 502-705-747.

Piec c.o., tel. kom. 692-615-309.

Sprzedam meble młodzieżowe,
czarno-białe (dwa biurka, dwie komody
i regał zabudowany), tel. (46) 837-62-80,
tel. kom. 600-241-413.

Regał, wózek spacerowy kompletny,
tel. kom. 792-174-381.
Używany piec c.o. „Tilgner”, tel. kom.
698-532-667.
Piec miałowy, tel. kom. 501-546-057.
Tanio sprzedam niezarejestrowaną,
holenderską przyczepę kempingową
i mało używaną zmywarkę do naczyń, 60
cm, tel. (42) 719-59-82.

Krajzega, tel. kom. 788-224-038.
Wózek widłowy Toyota, gaz, 2002 rok,
triplex 4.9D, tel. kom. 602-193-239.
Działko wodne, tel. kom. 692-668-521.
Piec miałowy 2,5, używany 3 miesiące,
tel. (24) 277-61-26.

Sprzedam dużą kolumnę estradową
ze wzmacniaczem 100% sprawna, Unitra,
tel. kom. 603-304-681.

Brama garażowa 205/230, 2
skrzydłowa, ocieplona, ciemny brąz,
używana, tel. kom. 662-042-178.
Sprzedam drzewo opałowe, tel. kom.
516-858-862.
Drewnokominkowe,opałowe,tel.

kom.695‑109‑778.
Tanio wersalka w bdb. stanie, tel. kom.
607-517-238.
Sprzedam huśtawkę ogrodową, tel.
kom. 880-248-434.

praca
dampracę
Zwrot podatku z pracy, rodzinne,
Niemcy, Anglia, Irlandia, Holandia,
Dania, Norwegia, Belgia, Europa,
tel. (71) 385-20-18.
UbojniaZwierzątprzyjmie

pracownikówdouboju,tel.(42)719‑
59‑21,tel.kom.665‑091‑883.
Zatrudnię elektromechanika lub
mechanika, Łowicz, tel. kom. 609-665023, 508-282-402.
Zatrudnię szwaczki, tel. kom.
508-191-931.
Zatrudniękierowcęwtransporcie

międzynarodowym,tel.kom.
505‑092‑008.
Zatrudnię pracowników
ogólnobudowlanych z Głowna, tel. kom.
601-321-914.
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.
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Fryzjerkęikosmetyczkędonowo

otwieranegosalonuzatrudnię,tel.
kom.669‑609‑862.
GospodarstwoGlinnikzatrudni:

elektryka,traktorzystę,mężczyzn
ikobietydopracywsuszarniwarzyw,
tel.(42)719-57-54,tel.kom.501-469-530.
SyntexwŁowiczuposzukuje

PrzedstawicieliHandlowych.CVprosimy
naadrese-mail:rekrutacja@syntex.pl.
Zatrudniękierowcę,ciągniksiodłowy,

nakraj,tel.kom.606-289-088.
Zatrudniębrakarkę,pakowaczkę,

krawiectwo,Głowno,tel.kom.
607-443-788.
Zatrudnięszwaczki,swetry,Głowno,

tel.kom.607-443-788.
Zatrudnięparowaczkę(prasowanie

swetrów),Głowno,tel.kom.607-443-788.
Zatrudniępracownikanadziewiarnię,

Głowno,tel.kom.603-627-246.
Zatrudniępomocnaszwalni,

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

maniciurzystkę,tel.kom.506-454-705.
Zatrudniękierowcękat.C+Ez

doświadczeniem,tel.kom.501-788-225.
Zatrudniękierowcękat.C+E

wtransporciemiędzynarodowym,
zdoświadczeniem,tel.(46)837-48-84,
tel.kom.668-805-128.
Zatrudniędopracynaautostradzie

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

zokolicBielawiPiątku,tel.kom.
601‑593‑011.
Zatrudniębrukarzy,15zł/godz.,tel.

kom.782-423-482.
Zatrudniękucharkęzdoświadczeniem

wrestauracji,tel.kom.510-093-724.
Zatrudniękelnerkęzdoświadczeniem

wrestauracji,tel.kom.510-093-724.
BiznesPartnernr.rej.491zatrudni

dopakowaniaorazoperatorówwózków
widłowych,Stryków.Zapewniamy
transportzŁowicza,tel.kom.
509-402-382,501-700-596.
Zatrudniękierowcękat.C

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

practorowych,tel.kom.692-789-266.
Formowanieskarpetek

zdoświadczeniem-Strzelcew,
tel.kom.668-479-265.
Dziewiarzazdoświadczeniemna

maszynyskarpetkowezatrudnię,
tel.kom.668-479-265.
Zatrudnimysolidnegokierowcę

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

PrzyjmękierowcęCzpraktyką,kraj,

tel.kom.508-248-211.
ZatrudniękierowcęC+E,Tesco,

Teresin,tel.kom.513-108-890.
Zatrudnięmurarzyidociepleniowcówz

doświadczeniem,tel.kom.600-575-945.
Przydociepleniach,tel.kom.

666-222-096.
Zatrudniępracownikanabudowę,tel.

kom.603-591-544.
Zatrudniękierowcęwtransporcie

międzynarodowym,kontenery,tel.kom.
660-693-596.
ZatrudnięszwaczkiwGłownie,tel.

kom.663-026-050.

PKNOrlenwGłowniezatrudni

dyspozycyjnekobietylubmężczyzn
nastanowiskokasowe,tel.kom.
695-355-492.

ZatrudnięsprzedawcęŁowicz,tel.

kom.691-991-000.

StacjaBliskawStrykowiezatrudni

młodychdyspozycyjnychmężczyzn,tel.
kom.511-140-585.

Zatrudniękierowcęnaciągnik

siodłowyznaczepą,tel.kom.
605-094-165,605-094-166.
Przyjmędopracwykończeniowych

idociepleń,tel.kom.516-979-607.
Przyzbiorzejabłek,Wejsce,tel.kom.

663-738-882.
Zatrudnięmagazynierawhurtowni

budowlanej,doświadczenie+prawo
jazdykat.B,tel.kom.602-587-341.

Zatrudniępizzera-możliwość

przyuczeniaorazkierowcę,tel.kom.
726-418-807.

Zatrudnięblacharza,dekarza,tel.kom.

509-299-676.

Zatrudnięelektryków,tel.kom.

508-382-347.

Zatrudniękierowcękat.C+E,transport

międzynarodowy,tel.kom.603-430-992.

Avivazatrudniosobydopracy

zklientem.Bezpłatneszkolenia,
możliwośćrozwoju,tel.kom.
515-236-056.

ZatrudniękierowcękategoriiC+E,tel.

kom.601-239-804.

Zatrudniędoszyciawyrobów

niemowlęcych,dzianina/tkanina,
Stryków,tel.kom.512-330-849.

Zatrudniękierowcęwtransporcie

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

Zatrudnięmagistrafarmacjidopracy

waptecewokolicachŁowicza,tel.kom.
530-963-364.

Zatrudniękierowcęwtransporcie

międzynarodowym(chłodnia,podwójna
obsada),tel.kom.604-237-423.

Zatrudniękierowcęzdoświadczeniem,

kat.C+E,tel.kom.602-347-551.

ZatrudniękierowcęzADR,tel.kom.

889‑338‑747.

Zatrudnięszwaczki‑dzianina,tel.

kom.603‑610‑884.

Zatrudnięszwaczki,tkanina,Głowno,

tel.kom.509-571-801.

Przyjmęspawacza,tel.kom.

693-833-073.

Zatrudniętynkarzyipomocników,tel.

kom.694-941-276.
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Zatrudniękierowcęwtransporcie

międzynarodowym-Hiszpania,podwójna
obsada,dobrezarobki,tel.kom.
606-289-088.

Zatrudnięksięgowąna1/2etatu,tel.

kom.609-111-509.

Kierowcanasamochód7,5tony

zGłownalubStrykowa(emerytlub
rencista),tel.kom.506-169-967.
Zatrudnięblacharza,lakiernika,okolice

Bolimowa,tel.kom.604-191-186.
Przyjmępomocdziewiarza,dziewiarza

namaszynydziewiarskiepłaskieStoll,
tel.kom.509-852-909.
Zatrudnięszwaczki,dzianina,

Głowno,tel.(42)710‑73‑31,tel.kom.
608‑496‑344;.
Zatrudniękierowcękat.C+E,pokraju,

nastałejtrasie,tel.kom.506-007-169.

PoszukujęosobyspozaŁowicza,
któraprzyjmiepodopiekęstarszą
paniądoswojegodomunaokreszimy.
Wynagrodzeniedouzgodnienia,tel.
kom.511-382-489.

Przyjmęlakiernikameblowego,tel.

kom.695-248-808.

Zatrudnięmurarzynaściankidziałowe,

16zł/mkw.,tel.kom.692-382-852.

Przyjmędopracy(brykiet),Chruślin,

tel.kom.695-248-808.

Firmazatrudniosobyniepełnosprawne

nastanowiskoprzedstawicielhandlowy,
pracanaterenieŁowicza,umowao
pracę,tel.kom.605-066-997.

Przyjmęstolarzameblowego,tel.kom.

695-248-808.
Zatrudnięsolidnychpracowników

budowlanych,tel.kom.502-312-887.

Zatrudnięszwaczkidoszycia

kostiumówkąpielowych,tel.kom.
601-204-540.

Zatrudniękierowcęzkat.prawajazdy

C+Ewtransporciemiędzynarodowym-
kontenery,tel.kom.602-596-467.

Zatrudnięmontażreklam,bram,

prawojazdyB,CV+zdjęciena
praca@kolo.biz.

Operatorrówniarki,budowaA2,tel.

kom.602-365-629.
ZOriflamejakokonsultantka:

dorobisz,zarobisz.Wyślijsmsnanumer
603-959-031zimienieminazwiskiem.
Oddzwonimy.
Przyjmędopracwykończeniowych

wtymglazurników(beznałogów),tel.
kom.500-418-674.
ZatrudniękierowcękategoriiC+E,

najchętniejzdoświadczeniem,od
zaraz,tel.kom.502‑432‑182.
Zatrudniękierowcędorozwożenia

pizzy,tel.kom.783-159-117.
Zatrudnięekspedientkęwsklepie

spożywczym,tel.kom.602-437-905.
ZatrudniękierowcęC+E,pracana

wywrotce,tel.kom.660-733-094.
Przyjmędopracyprzyzbiorzekapusty

pekińskiej,tel.kom.609-165-855.
FirmaKosmetyczna.Różne

możliwości,zarabianie,wzależnościod
stopniazaangażowania,tel.(46)
838-35-03,tel.kom.508-362-833.
Zatrudniękierowcękat.C+E,

transportmiędzynarodowy,tel.kom.
502‑605‑719.
ZatrudniękierowcęC,transport

krajowy,chłodnie,tel.kom.790-803-388.
Potrzebnapanidosprzątaniadwa,trzy

razywtygodniupomieszczeniabiurowe
isocjalne,tel.kom.787-956-970.
Zatrudnięodzarazglazurnika,pełen

etat,staławspółpracaprzyróżnych
pracachremontowo-wykończeniowych,
tel.kom.605-346-521.

szukampracy
KobietazIIstopniem

niepełnosprawnościposzukujepracy,tel.
kom.695-774-278.
Gitarzystapodejmiewspółpracę

zzespołem,tel.kom.695-413-291.
Spawacz,wieloletniedoświadczenie,

tel.kom.606-815-711.
Prowadzęwłasnądziałalnośc,szukam

dodatkowejpracy,tel.kom.663-801-458.
TrenerIIklasypiłkinożnej,

zdoświadczeniem,podejmiepracę
zgrupąmłodzieżową,tel.kom.
661-692-837.
KierowcakategoriiB,CE

zdoświadczeniem,własnym
samochodemosobowymorazbusem
szukapracydorywczej,tel.kom.
793-698-333.
Masażysta,tel.kom.661-488-439.

KierowcaC+E,praktyka,kilkadni

wtygodniu,tel.kom.691-972-304.
Rencistapodejmiepracęjako

kierowcakat.C,D,CE,DE,tel.kom.
505-261-079.
Studentkapierwszegoroku

administracjiszukapracywbiurze,tel.
kom.696-149-429.
Glazurnikzdoświadczeniem

podejmiestałąwspółpracę,tel.kom.
695-556-308.
Kobieta22latawykształcenie

wyższelicencjackie.Obsługasprzętu
biurowego,prawojazdykat.B,auto.
MieszkamwokolicachŻychlina,tel.kom.
781-290-424.
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inne
KrainaReksia!Opiekanad

dzieckiem!,tel.kom.513‑655‑666.
Podnajmępomieszczeniena

paznokcieweleganckimsalonie,tel.
kom.693‑974‑919.
Masaż leczniczy, antycelulitowy, tel.
kom. 605‑328‑295.

usługiwideo

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

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

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

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

Murowanie,tynkowanie

tradycyjnie,remonty,FVAT,tel.kom.
692‑382‑852.

Dachy, pokrycia dachowe, konstrukcje,
obróbki, tel. kom. 609‑846‑316.
Kanałowe docieplanie budynków
granulatem styropianowym, kondygnacja
800 zł, tel. kom. 602‑570‑424.
Tynki gipsowe, agregatem ‑ solidnie,
tel. kom. 502‑370‑226.

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

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

Cyfrowewideofilmowanie,

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

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

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.
Wideofilmowanie, fotografowanie,
DVD, Blu Ray, Full HD: www.
wideofilmowanie‑lowicz.cba.
pl, tel. (46) 837‑79‑81, tel. kom.
606‑302‑466.
Wideofilmowanie, tel. kom.
795‑267‑788.
Śluby, chrzty, komunie. Pełna obsługa
Foto‑Video, tel. kom. 606‑447‑777.
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.
Studio Master ‑ obsługa filmowa
imprez okolicznościowych (wesela,
śluby itp.), doświadczenie, tel. kom.
606‑506‑609.
Fotoreportaże ślubne, tel. kom.
698‑129‑195.

remontowo‑
budowlane

Ocieplanieelewacjizewnętrznej

styropianemlubwatą,glazura,
terakota,tel.(46)839‑13‑73,tel.
kom.602‑814‑481.

Brukarstwo,tel.kom.

606‑774‑310.

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

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

Usługinowąkoparko‑ładowarką,

solidnieitanio,tel.kom.
787‑584‑004.

Malowanie mieszkań, gipsowanie, tel.
kom. 886‑805‑757.
Malowanie dachów, alpiniści, tel. kom.
694‑660‑094.
Solidnie! Niewielkie remonty,
wykończenia., tel. kom. 880‑481‑133.
Usługi koparko‑ładowarką, roboty
ziemne, tel. kom. 880‑350‑450.

Układanie parkietu, cyklinowanie,
tel. (46) 835‑22‑56, tel. kom.
692‑616‑390.

Usługiminikoparką,wykopydo2

m,tel.kom.505‑928‑735.

Usługi koparko‑ładowarką, tel. kom.
726‑531‑606.
Docieplenia budynków, elewacje
zewnętrzne, glazura, terakota, adaptacja
poddaszy, kompleksowe wykończenia
wnętrz, faktury VAT, tel. kom.
606‑737‑576.
Remontywww.conkretremonty.pl,

tel.kom.785‑989‑913.

Przyjmę roboty budowlane oraz
wykończeniowe, tel. (46) 830‑31‑40, tel.
kom. 698‑536‑331.

Drobne remonty i przeróbki wnętrz,
naprawy elektryczne i hydrauliczne, tel.
kom. 601‑628‑563.

Malowanie, tapetowanie, gładź, płyty
g/k, glazura, tel. kom. 608‑685‑867.

Cyklinowanie bezpyłowe nowymi
maszynami 220 V, układanie parkietu,
mozaiki, tel. kom. 697‑892‑966.
Cyklinowanie profesjonalnie ‑ trwały
„Efekt”, tel. kom. 600‑984‑398.

Papa termozgrzewalna, dekarstwo,
docieplenia, VAT, tel. kom. 509‑061‑640.

Szafywnękowe,garderoby,

meblebiurowe,kuchenne,tel.kom.
888‑978‑225.

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

Kompleksowe wykończenia wnętrz od
A do Z, adaptacja poddaszy, tel. kom.
602‑717‑207.
Budowa domów, remonty, wolne
terminy, tel. kom. 691‑753‑424.
Glazurnictwo, gładzie, malowanie,
panele, tel. kom. 601‑650‑795.
Dociepleniabudynków,tel.kom.

516‑061‑848.
Malowanie, płyty k/g, gładzie gipsowe
14zł/mkw, tel. kom. 796‑689‑987.

Dachykompletne,noweistare,

wykonamsolidnieitanio,tel.kom.
725‑919‑624.
Docieplenia budynków, remonty
i wykończenia budynków, łazienki i
poddasza kompleksowo, tel. kom.
600‑262‑935.

sprzedaż
Producent! Siatki, słupki, bramy,
balustrady, usługa montażu, tel. kom.
500‑371‑161.
Ogrodzeniabetonowe,płyty

podsiatkę,Stryków,tel.kom.
606‑238‑181.
Parkiet dębowy i jesionowy produkcja,
sprzedaż, Sochaczew, www.parkiet‑
sochaczew.pl, tel. kom. 792‑858‑435.
Sprzedam betoniarkę 150 l, tel. kom.
880‑397‑769.

Ocieplaniepoddaszy,solidniei

tanio,tel.kom.725‑919‑624.

Stemple budowlane 2,75 m, tel. kom.
602‑119‑445.

Remonty małe i duże, tel. kom.
692‑386‑779.

Witryna PCV 2100x1630 szyba P4 2
szt tanio!, tel. kom. 664‑063‑688.

Malowanie,gipsowanie,płytag/k,

glazura,terakota,panele,tel.kom.
518‑905‑611.

Sprzedam rynny plastikowe
z demontażu, tel. kom. 510‑036‑726.

Układanie glazury, terakoty, montaż
płyt gipsowych, gładź, tel. kom.
796‑166‑461.

Sprzedam stemple budowlane, ok.
180 szt., 2,6 m, tel. kom. 508‑168‑121.

Ciesielstwo‑dekarstwo,tel.kom.

508‑155‑289.

Tynki, wolne terminy, tel. kom.
602‑660‑790.

Tynki, wszystkie rodzaje, wylewki,
ocieplenia elewacji i poddaszy, solidnie,
tel. kom. 501‑931‑961.

Krycie i naprawy dachów, usługi
blacharskie, tel. kom. 793‑512‑008.

Tynki wewnętrzne, zewnętrzne, tel.
kom. 516‑131‑973.

Glazura, terakota, gładzie, panele itp.,
tel. kom. 508‑313‑799.

Projektowanie budynków
mieszkalnych, gospodarczych,
rozbudowy, nadzór, wyceny,
kosztorysy, tel. (46) 837‑78‑38, tel. kom.
502‑086‑592.

Remonty,adaptacje,tel.kom.

607‑196‑356.

Kominki: profesjonalny montaż, tel.
kom. 608‑101‑676.

Usługi wykończeniowe, malowanie,
gładź, montaż płyt g/k, sufity
podwieszane, glazura, terakota,
panele, adaptacja poddaszy, tel. kom.
693‑138‑503.

Malowanie, glazura, dokładnie, tel.
kom. 888‑978‑225.

Świadectwaenergetyczne,projekty

budynków,wizualizacja3D,tel.kom.
505‑928‑424.

Gipsowanie,malowanie,panele

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

Kominki z płaszczem wodnym.
Profesjonalny montaż, tel. kom.
608‑101‑676.

Docieplanie budynków, tel. kom.
880‑542‑743.

usługi
instalacyjne

Malowaniemieszkań,tanio,

solidnie,tel.kom.880‑098‑537.

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

Wykonam tynki wapienno‑ cementowe
i kwarcowe, tel. kom. 793‑387‑697.

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

Ocieplaniebudynków,tel.kom.

726‑257‑088.

Przyłącza, elektroinstalacje, pomiary,
odgromówka, automatyka, EIB/
KNX wideo‑domofony, RTV‑Sat,
komputerowe, bramonapędy, alarmy,
kamery; przeglądy, odbiory, uprawnienia,
VAT. Budowlane: remonty, hydraulika,
wykończeniowe, tel. kom. 601‑303‑858.

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

Solidne, fachowe wykończenia
wnętrz: przystępne ceny (glazura,
terakota, gipsy, malowanie). Docieplanie
budynków, murowanie, tynki, klinkier, itp.,
tel. (46) 837‑13‑91, tel. kom. 793‑035‑025.

Układaniekostkibrukowej,tanio,

tel.kom.667‑837‑817.

Remontykompleksowo,tel.kom.

600‑614‑490.

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

Glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
kompleksowe wykończenia wnętrz,
faktury VAT, tel. kom. 606‑737‑576.

Układanieparkietu,cyklinowanie

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

Remontyprofesjonalnie,tel.kom.

691‑774‑281.

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

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

schodów,tel.kom.607‑090‑260.
Cyklinowanie, układanie parkietu, tel.
kom. 668‑750‑437.

Gipsy,glazura,terakota,
malowanie,praceremontowe‑
wykonam,tel.kom.516‑153‑870.
Budowa domów, docieplanie, tel. kom.
512‑335‑940.

usługi

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

Glazura, terakota, malowanie. Tanio
i solidnie, tel. kom. 600‑488‑382.

Wylewkiagregatem,tel.kom.

511‑440‑509.

Wylewki agregatem solidnie, tel. kom.
604‑727‑951.
Glazura, terakota, adaptacja poddaszy,
sufity, scianki, tynki mozaikowe, kamień
dekoracyjny, gładź, malowanie, szafy,
pawlacze, schody. Wymiana okien
i drzwi, tel. kom. 605‑562‑651.
Kompleksowe remonty mieszkań, tel.
kom. 692‑591‑680.
Docieplanie budynków, budowy
ogólne, tel. kom. 794‑230‑700.
Bramy,ogrodzenia,balustrady,tel.

kom.506‑487‑919.
Kasia z Piotrem profesjonalnie
wykonuje glazurę, terakotę, kamień,
gipsowanie, malowanie, panele, inne, tel.
kom. 515‑305‑268.

Kominy: montaż i wykonanie wkładów
kominowych ze stali kwasoodpornej
i żaroodpornej, tel. kom. 608‑101‑676.
Układanie glazury i terakoty,
ocieplenia, tel. kom. 606‑371‑074.
Usługi remontowe, wykończenia
wnętrz, glazura, terakota, docieplanie
budynków, tel. kom. 880‑542‑743.
Remontyłazienek,wykończenia

wnętrz,tapetowanie,tel.kom.
727‑909‑855.
Kominki, budowa, montaż, serwis,
ogrzewanie domów, tel. (46) 837‑84‑92,
tel. kom. 602‑282‑415.
Gładzie gipsowe, glazura, terakota,
panele itp., tel. kom. 508‑313‑799.
Trak objazdowy 10 mb, tel. kom.
506‑202‑161.

Wykończenia wnętrz, poddasza,
gipsy, glazura, terakota, tel. kom.
726‑121‑651.
Stawianie domów, budynków
gospodarczych, remonty budowlane,
glazura, terakota, ocieplenia, tel. kom.
512‑924‑857.
Tanie remonty, tel. kom. 535‑390‑005.
Ogrodzenia metalowe i balustrady, tel.
kom. 666‑161‑328.
Glazura, terakota, remonty łazienek,
tel. kom. 725‑252‑986.

Stemple budowlane, tel. kom.
501‑648‑831.
Tynk silikonowy firmy Weber, kremowy,
130 kg, tel. kom. 602‑377‑590.
Sprzedam taśmociąg, betoniarkę,
żmijkę ślimakową, dmuchawę do zboża,
tel. kom. 698‑536‑331.

Hydraulika,tel.kom.608‑263‑951.

Vertal ‑ żaluzje poziome, pionowe,
rolety materiałowe i antywłamaniowe,
siatki przeciw owadom. Produkcja,
montaż, tel. kom. 602‑736‑692,
512‑342‑751.
Elektryk, tel. kom. 501‑129‑686.
Tanie usługi hydrauliczne, tel. kom.
532‑565‑026.

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

Altany, elewacje, grille, wędzarnie.
Ogrody kompleksowo, tel. kom.
604‑727‑412.

Układaniekostkibrukowej,tel.

kom.505‑092‑767.

Stemple budowlane, deski po
szalunku, tel. kom. 601‑066‑904.

Instalacje elektryczne, tel. kom.
607‑079‑386.

Usługipodnośnikiemkoszowym

16‑20m,tel.kom.604‑990‑668.

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

Instalacje elektryczne, tel. kom.
509‑838‑364.

T‑instal, usługi hydrauliczne,
kompleksowo, tel. kom. 509‑142‑331.

REKLAMA

SKŁAD DREWNA
BUDOWLANEGO
PEŁNY ASORTYMENT

sprzeda¿
hurtowa

OLEJU

WSZYSTKO DO DACHÓW
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
NA RYNKU

napêdowego

GOLEŃSKO PRZY CPN
tel. 885-122-144
180668

z dostaw¹ do klienta
jakośæ gwarantowana

dowóz gratis

889-338-747
182273
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Hydraulik,wszystkietechnologie,tel.

kom.608‑101‑676.
Usługihydrauliczne,tel.kom.

691‑991‑000.

usługiinne
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.
Zespółmuzyczny,tel.kom.

721‑502‑525,667‑257‑460.
ZespółDiwers,wesela,tel.kom.

661‑323‑807.
Praniesamochodów,dywanów,tel.

kom.722‑366‑837.
Przeprowadzki,transport,FVAT,tel.

kom.695‑885‑953.
Maszproblemzkomputerem:

zadzwoń.Fachowo.Szybko.Tanio!,tel.
kom.504‑070‑837.
Zespółmuzyczny.Muzyka100%na

żywo.www.hocus‑pocus.pl,tel.kom.
608‑433‑199.
Zespół,Wokalistka,Najtaniej,tel.

kom.503‑746‑892.
UsługitransportoweRenaultMaster,

tel.kom.880‑964‑952.
Zespółmuzyczny,tel.kom.

693‑543‑604.
Usługikoparkąikoparko‑ładowarką

(zmłotami),wszelkiepraceziemne,
rozbiórkoweorazusługiwywrotką,tel.
kom.693‑565‑564.

Przyjmęlubwykonamprosteszycie,

tel.(46)837‑94‑94.
Przeprowadzki,transport,tel.kom.

664‑013‑145.
ZespółKris,wesela,tel.kom.

606‑632‑267.
Zespółmuzyczny,wesela,bale,

studniówki,tel.kom.694‑533‑281.
Dekoracjasalweselnychi

okolicznościowychorazkościołów.
Wypożyczalniapokrowcównakrzesła,
tel.kom.501‑747‑392,603‑061‑313.
Bezpłatniepomagamywuzyskaniu

kredytówhipotecznych,inwestycyjnych
iinnych,tel.kom.509‑718‑892,www.
zipkredyty.pl.
Windykacjanależności,kancelaria,tel.

kom.509‑316‑855.
Praniedywanówitapicerkimeblowo‑

samochodowejwzakładzieiuklienta,
tel.kom.501‑431‑978.
Śluby:BMW5,VolvoXC90,tel.kom.

508‑909‑732.
Usługirębakiem,rozdrabnianie

gałęzi,przycinkadrzewiinneprace
przycinkowe,zrębkaopałowa,tel.kom.
606‑370‑008.
DJ;Wodzirejpoprowadzi

niezapomniane:wesela,poprawiny,
18‑nastki,imprezyfirmowei
okolicznościowe.Faceebook:DJLuk
vanB,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.

Odnawianiewanien,tel.kom.

600‑979‑826.

Usługikrawieckie,szycienamiarę,

poprawki,wszywaniesuwaków,Albinów,
tel.kom.602‑620‑407.

Śluby:czarneAudiQ7;www.slubyq7.

republika.pl,tel.kom.790‑699‑445.

Czyszczenierynien,rurspustowych,

alpiniści,tel.kom.694‑660‑094.

Zespół,wesela,tel.kom.696‑315‑910.


Ścinanietrudnych,niebezpiecznych

drzew,alpiniści:www.partnerextreme.pl,
tel.kom.694‑660‑094.

Meblenawymiar(szafy,kuchnie,

komodyitp.).Tanio,szybko,dokładnie.
Montażgratis,tel.kom.889‑474‑502.
Kamaz:przewózpiasku,żwiru,ziemi,

tel.kom.601‑630‑882.
Sprzedażpiasku,ziemi,tel.kom.

601‑630‑882.
Autadoślubu:Jaguar,Chrysler300C,

tel.kom.606‑447‑777,606‑123‑854.
Dekoracjesalweselnych,tel.kom.

607‑774‑344.
ŚlubyVWPassat,srebrny

zudekorowaniem,tel.kom.500‑371‑161.
Myciekostkibrukowej,powierzchni

betonowych,itp,tel.kom.501‑067‑682,
693‑538‑433.
ZawiozędoślubuBMW7,tanio,tel.

kom.500‑547‑281.

Czyszczeniedywanów,tapicerek,

elewacji,tel.kom.784‑026‑757.
Zespół,tel.kom.693‑754‑349.

Gustownadekoracjasalweselnych

ikościołów,tel.(46)837‑95‑67,tel.kom.
512‑250‑166.
Naprawatelewizorów,tel.kom.

728‑227‑030.
Zawiozędoślubu,OpelInsignia,

czarnymetalik,tel.kom.664‑133‑543.
Kredytyhipoteczne,gotówkowe

do200.000złbezzabezpieczeń,tel.
kom.696‑398‑832.
Wywózszambanatereniegminy

Dmosin,beczka8.000l,tanio,tel.kom.
665‑734‑042.
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solidne wykonanie
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Zespółmuzyczny,imprezy

okolicznościowe,18‑tki,tel.kom.
667‑468‑883.

Językangielski,tel.kom.603‑704‑267.

Angielski,korepetycje,tel.kom.

698‑795‑113.

Praniedywanów,wykładzin,tapicerki

meblowejisamochodowej,tel.kom.
698‑305‑917.

Nauczycielmatematykiudzieli

korepetycji,tel.kom.507‑203‑909.

Ścinaniedrzew,tel.kom.792‑027‑388.


Angielskikorepetycje,tel.kom.

793‑567‑040.

Profesjonalnepraniewykładzin,

dywanów,tapicerkimeblowej,
samochodowej,tel.kom.504‑221‑009.
Transportciężarowy,ziemia,

piasek,żwir,tel.kom.604‑990‑668.
Śluby,inneimprezyokolicznościowe:

Chrysler300‑C,nowymodel,tel.kom.
607‑328‑028.

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.

Naukagrynagitarze,organach,

akordeonie,zdojazdemokoliceGłowna,
tel.kom.604‑830‑530.
Niemiecki:korepetycje,tel.kom.

530‑810‑419.
Językangielski,nauczyciel,

egzaminatormaturalny,tel.kom.
662‑611‑189.
Korepetycjezjęzykaangielskiego‑

szkołapodstawowaorazgimnazjum,tel.
kom.721‑582‑308,TANIO!.

rolnicze–kupno
płodyrolne
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maszyny
Kupiękombajn„Anna”,„Bolko”,

„Karlik”ikopaczkę,tel.kom.
501‑385‑800.
Suszarniadozboża,warzyw,tel.kom.

794‑113‑931.
Silosnapaszę,cement,tel.kom.

794‑113‑931.
Glebogryzarki,talerzówki,inne

maszyny,tel.kom.794‑113‑931.
KupięciągnikT‑25Władimirec,tel.

kom.660‑921‑618.
Ciągnikiimaszynyrolnicze,tel.kom.

607‑809‑288.

Polski‑przygotowaniedomatury,

korepetycje,prezentacjematuralne.
Fachowo,603‑246‑033.

Kupięsłomę,tel.kom.660‑715‑473.


Językniemiecki‑korepetycje,tanio,tel.

kom.668‑963‑922.

Kupiękażdąilośćsłomyisiana,tel.

kom.693‑729‑472.

Matematyka,fizyka,tel.kom.

886‑315‑034.

Kupiępszenżyto,każdąilość,tel.kom.

695‑102‑426,603‑573‑567.

KupiękombajnAnna,BolkoiKarlik,

kopaczkęisortownikelektryczny,tel.
kom.880‑199‑003.

Korepetycjematematyka,tel.kom.

723‑606‑706.

Młótobrowarnianekupię,stały

odbiór,tel.kom.696‑736‑701.

Kupięwidłydocyklopa,doburaków,

tel.(46)839‑13‑31.

Matematyka:tanio,tel.kom.

601‑303‑279.

Skupżyta,wymiananaotręby,tel.

kom.501‑713‑862.

Kupięgniotownikdozboża,

tel.(46)861‑27‑24.

Profesjonalneścinaniedrzew,

likwidacjasadów‑wysięgnik,rębak,
wykaszanie.Wytnędrzewazadrewno,
tel.kom.888‑312‑392,531‑530‑612.

Lekcjetenisaziemnego,grupowo

iindywidualnie,tel.kom.501‑240‑510.

Kupięzbożepaszowe,tel.(46)

838‑98‑06,tel.kom.605‑370‑062.

Gimnastykakorekcyjna‑grupowo

iindywidualnie,tel.kom.501‑240‑510.

Kupiężyto,tel.kom.883‑054‑611.


KupięC‑328,C‑330,C‑360,C‑4011,

T‑25Władimirecbezdokumentów,
doremontu,stanobojętny,tel.kom.
502‑939‑200.

Zespółmuzycznyzaprasza:bale,

wesela,studniówki,itp.,tel.kom.
609‑037‑343.

Terapiapedagogiczna,profesjonalnie,

tel.kom.502‑024‑240.

Usługitransportowe‑przeprowadzki,

samochódzeskrzyniazaładunkową
iwindą,do3,5t,tel.kom.883‑721‑135.
NaprawasprzętuAGD,tel.kom.

510‑158‑880.
NaprawasprzętuAGD,tel.kom.

691‑961‑244.
Aż3000złpożyczki,szybko,na

jasnychzasadachibezzbędnych
formalności.Provident:600‑400‑295;7
dniwtygodniu7:00‑21:00.

Usługiwzakresie„złotarączka”,tel.

kom.781‑364‑513.
Piasek,żwirpłukany,ziemia(dowóz),

tel.kom.504‑064‑991.
DJ‑zespółnatwojąimprezę

okolicznościową,tanio:www.dj‑johny.
pl,tel.kom.880‑098‑537.
Cyklinowaniebeztyłowe,układanie

podłóg,tel.kom.509‑807‑319.
KoparkaBiałoruś,gminaDmosin,tel.

kom.785‑534‑988.
UsługitransportoweBusMax,tel.kom.

785‑733‑535.

matrymonialne
PoznammiłąPaniąnastałe,wiekbez

znaczeniado53lat,opisSMS,tel.kom.
696‑845‑040.
Wolny38latzewsipoznapaniądo35

lat,sms,tel.kom.692‑157‑540.

Chemia,gimnazjum,tel.kom.

693‑232‑108.
Chemia,tel.kom.601‑613‑963.

Absolwentkagermanistykiudzieli

korepetycji,tanio,skutecznie,tel.kom.
784‑548‑708.
Angielski,nauczyciel,tanio,solidnie,

tel.kom.602‑354‑474,po15:30.
Językangielski,korepetycje,mgrUŁ,

wszystkiepoziomy,profesjonalnie,tel.
kom.609‑912‑727.
Angielski:korepetycje,tel.kom.

796‑126‑215.
Matematyka:gimnazjum,średnie,

wyższe,przygotowaniedomatury,
egzaminypoprawkowe,tel.kom.
660‑781‑884.
Angielski,licencjatfilologiiangielskiej

UW.Lekcje,korepetycje,dzieci,dorośli,
tel.kom.512‑197‑186.
Językrosyjski‑korepetycje,tel.kom.

604‑612‑891.

Kupiędużeilościzbóżpaszowych,tel.

kom.692‑292‑969.
Zbożepaszowe,żytood1do20ton,

tel.kom.668‑478‑617.

rolnicze‑
sprzedaż

Kupięowies,jęczmień,pszenicę,

żyto,pszenżyto,kukurydzę.Min23t.
Zapewniamtransport,płacęwdniu
załadunku,tel.kom.509‑942‑079.

Sadzonkiaronii,tel.kom.

609‑569‑314.

Kupięcebulę,ziemniaki,buraczek,tel.

kom.695‑052‑735.

Sadzonkitruskawek,różneodmiany,

tel.kom.514‑407‑949.

Kupiępszenżyto,jęczmień

paszowy,płatnegotówką,odbiór,tel.
kom.695‑761‑388.

SprzedamziemniakiIrga,Lord,Denar,

tel.kom.508‑132‑773.

Kupięziemniakiprzemysłowe,tel.

kom.667‑199‑495.

hodowlane
Skupbydłarzeźnego,hodowlanego,

pourazowego;maciory,knury,cielęta,tel.
kom.502‑460‑724.
Skupbydła.Atrakcyjneceny,

szybkieformypłatności,tel.kom.
691‑865‑051.

nauka
Matematyka,tel.(46)837‑85‑96.


Niemiecki,tel.kom.661‑610‑950.


Skupbydłarzeźnego.Dojazddo

klienta.Konkurencyjneceny!,tel.kom.
604‑267‑833.

„Językowo”‑angielski,kursy,

korepetycje;biuro@jezykowo.edu.pl,tel.
kom.535‑426‑113.

Chemia‑korepetycje,studentka,tel.

kom.665‑371‑067.

Skupmacior,knurów.Wysokie

ceny,tel.kom.603‑711‑760.

Chemia‑matura,tel.kom.

606‑949‑152.

Maciory,nawiążewspółpracę

zdostawcami,tel.kom.505‑138‑675.

Profesjonalnekorepetycje

zangielskiego,tel.kom.721‑335‑310.

Kupięcielęta:krzyżówkirasmięsnych,

gotówka,tel.kom.606‑901‑931.

Angielskizdojazdem,mgrUŁ,

wszystkiepoziomy,tel.kom.693‑824‑741.

Skupzwierzątpourazowych,tel.

kom.668‑478‑617.

Korepetycje:językniemiecki

zdojazdem,tel.kom.693‑705‑617.

Kupięciągnik3603P,tel.(46)

838‑59‑58,tel.kom.609‑224‑612.

Kiszonkazkukurydzyoraz

sianokiszonka,tel.kom.669‑886‑188.

Angielski,szkołapodstawowa

igimnazjum,tel.kom.604‑461‑803.

Angielski‑egzamingimnazjalny,

matura,korepetycje,nauczyciel,tel.kom.
502‑268‑619.

Kupięwałdoziemniaków,szerokość

4redlin,zawieszanydociągnikaoraz
zaprawiarkębeczkowądoziarna,tel.
kom.604‑270‑615.

płodyrolne

Ziemniaki„Wineta”,żółte,dużeiładne,

tel.kom.609‑135‑425.
MłynDmosin,skuppszenicy,żyta.

Sprzedażotrąb,mąki.Przemiałzbóż
naśrutę,tel.kom.601‑919‑451.
SadzonkaczarnejporzeczkiTiben,

BenloilIIgatunek,tel.kom.600‑951‑256.
Jęczmień,pszenżyto,

tel.(46)874‑72‑14.
Sprzedamsiano,dużebele,tel.kom.

727‑351‑325.
Sianowkostkach,tel.kom.

880‑280‑810.
Sprzedamżyto,tel.kom.794‑052‑840.

Sprzedamżyto,pszenżytoimieszankę

zbożową,tel.kom.602‑689‑205.
Sprzedamziemniakijadalne,tel.kom.

501‑031‑455.
Sprzedamflencęwłoskiejtruskawki

Miss,sadzonka30gr.,tel.(24)
277‑45‑84,tel.kom.723‑954‑901.
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Jęczmień ozimy Lomerit, pszenica
ozima Muszelka z odnowy, tel. kom.
693‑830‑160.
Sprzedam pszenżyto odmiana Borwo,
pszenicę odmiana Bamberka, tel. kom.
503‑047‑710.
Mieszankę, tel. kom. 504‑832‑533.

Marchew 2 tony, 30 groszy/kg, tel.
kom. 600‑858‑370.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
880‑601‑779.

Mieszanka zbożowa 6 ton, tel. kom.
600‑858‑370.

Wysłodkiburaczanezdowozem,

tel.kom.601‑301‑412.

Sprzedam ziemniaki Irga, Lord, Denar i
paszowe, tel. kom. 519‑572‑103.

Sprzedam ładne sadzonki truskawek
Honey i Marmolada, tel. kom.
724‑551‑112.

Pszenica 6t, tel. kom. 794‑289‑745.

Sadzonki truskawek, tel. kom.
500‑296‑173.

Sprzedam żyto, tel. (46) 830‑24‑53.

Ziemniaki jadalne, tel. kom.
728‑268‑325.

Pszenica ozima Bogatka, tel. kom.
693‑960‑636.

Pszenżytoozime,

tel.(46)838‑46‑40.

Dużailośćprzenżyta,

tel.(46)874‑51‑25.

Sprzedam mieszankę zbożową oraz
siano prasowane, kostka, tel. kom.
668‑419‑928.

Ziemniaki Denar, Tajfun, tel. (46)
839‑23‑50, wieczorem.

Pszenica paszowa 8 t,
tel. (46) 838‑81‑06.
Ziemniakijadalnenapaszowe,tel.

kom.603‑408‑122.
Mieszanka zbożowa, tel. kom.
502‑321‑390.
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.
Ziemniaki jadalne Irga, cebula, tel.
kom. 697‑606‑992.
Sprzedam burak pastewny,
tel. (46) 838‑71‑39.
Pszenżyto Pawo, tylko do siewu,
tel. (24) 236‑52‑58.
Ziemniaki jadalne Lord, Irga, burak
pastewny, tel. kom. 782‑718‑741.

Pszenica, tel. kom. 788‑224‑038.

Sadzonki czarnej porzeczki, tel. kom.
501‑648‑831.

Jęczmień, tel. (24) 277‑92‑53.

Pszenżyto sprzedam, tel. kom.
600‑835‑821.

Skup żyta, Młyn Sobocka Wieś, tel.
kom. 603‑099‑812.

Siano, tel. kom. 605‑052‑065.

Pszenżyto, mieszanka zbożowa,
pszenica, tel. kom. 603‑401‑075.
Żyto, tel. kom. 721‑280‑697.

Sprzedamburakpastewny,tel.

kom.607‑409‑355.

Sprzedam 50 bel słomy starszej na
opał, obornik, 5 zł/sztuka, tel. (42)
719‑63‑34, wieczorem.

Sprzedam owies, 600 zł. Chruślin, tel.
kom. 695‑248‑808.

Wysłodkiburaczaneodstąpię,tel.

kom.726‑121‑861.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
603‑596‑316.

Sprzedam słomę w belach ze stodoły,
tel. kom. 783‑668‑532.

Sprzedam większą ilość buraka
czerwonego, tel. kom. 601‑342‑165.

Rozrzutnik obornika 1‑osiowy, 3,5 t,
stan bdb., tel. kom. 664‑860‑455.

Śrutownik ‑ Bąk 5 kW, tel. kom.
666‑310‑322.

Koń ze źrebakiem, jałówka cielna, tel.
kom. 886‑279‑150.

NoweBelarusywpromocyjnej

cenie.Bielawy,tel.kom.
506‑140‑584.

Loszki prośne, tel. kom. 782‑873‑696.
Jałówka po wycieleniu, tel. kom.
664‑873‑524.

Źrebak półtoraroczny, gniady, tel. kom.
502‑906‑384.

Słoma, duże bele ze stodoły, tel. kom.
721‑737‑369.

Ciągnik C‑385, stan dobry, tel. kom.
693‑064‑390.

Loszki, knury hodowlane, wolne od
aujszkyego i innych chorób; z dowozem,
tel. (52) 381‑44‑50, tel. kom. 608‑591‑474.

Sprzedażziemniakówodmiana

Irga,Denar,Lord,zdowozem,tel.
kom.602‑314‑866.

Ziemniak paszowy, odpadowy, k.
Kiernozi, tel. (24) 277‑91‑85, po 18.00.

Wykonujęmaszynydołupania

drewnaipieńków,tel.667‑115‑455.

Zetor 5211, 1984 rok, stan dobry, tel.
kom. 513‑813‑308.

Sprzedam krowę, Fiutkowski Zbigniew,
Nieborów 131, tel. kom. 723‑880‑916.

Sprzedam ziemniaki Irga, cena 0,50 gr
w woreczkach 15‑20 kg lub hurtem, ok. 7
t i cebulę, tel. kom. 694‑780‑514.

Maszt widlaka, 2,5 t udźwigu, tel. kom.
665‑734‑042.

hodowlane

Sprzedam pszenicę do siewu odmiana
Markiza, tel. kom. 602‑314‑866.

Jęczmień siewny ozimy, pszenica, tel.
kom. 692‑993‑249.

Sprzedam wóz paszowy; przyczepkę
jednoosiową, ciągnikową, wywrotkę;
wiertarkę stołową, tel. kom. 693‑036‑673.

Siano luzem, tel. kom. 880‑500‑224.

Sprzedam zboże mieszankę
i pszenżyto, tel. kom. 667‑936‑757.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
692‑542‑007, 608867733.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 783‑770‑721.

Sprzedambeczkowóz3tys.litrów

nawysokichkołach,standobry,
tel.kom.607‑427‑669

Jałówka z obory spod oceny,
wycielenie październik, tel. kom.
661‑951‑254.

Porzeczka czarna, tel. kom.
504‑717‑048.

Sprzedam jałówkę na
wycieleniu, termin 20 października,
tel. (46) 874‑76‑28.

Prasyrolujące,tel.kom.

607‑168‑196.

Sprzedam sadzonki porzeczki
czarnej odmiany RUBEN, BEN ALDER,
JUBILEJNA KOPANIA, tel. kom.
693‑729‑555.

Sprzedam siano 350 zł., Chruślin, tel.
kom. 695‑248‑808.

Sprzedam jałówkę wysokocielną, tel.
kom. 503‑639‑101.

maszyny

Owies, tel. kom. 509‑934‑357.

Ziemniaki paszowe, drobne, tel. kom.
606‑485‑033.

Sprzedam burak pastewny, ćwikłowy,
ziemniaki (lord, irga), Przemysłów 61,
tel. (46) 838‑12‑23, tel. kom. (46‑12 ‑23.

Sprzedam żyto, tel. kom. 669‑299‑585.

Sprzedam około 10 ha kukurydzy
na kiszonkę. Okolice Kiernozi i
Płocka. Cena do negocjacji, tel. kom.
507‑984‑582.

Sprzedam 30 t pszenżyta, tel. kom.
669‑960‑974.

Suchewysłodkigranulowane.

NoweZduny84,tel.46/839‑10‑15;
ChąśnoII43,tel.46/839‑28‑72.

Sprzedam dynię, tel. kom.
691‑166‑951.

Sprzedam cebulę, ziemniaki, tel. kom.
512‑147‑737.

Sprzedam burak pastewny, tel. kom.
600‑704‑900.

Krowa na wycieleniu, tel. kom.
792‑061‑562.

Jałoszka HF 4‑miesięczna, tel. kom.
693‑341‑578.

Sprzedamdyniępaszową,tel.kom.

606‑383‑861.

Sprzedam burak pastewny, Retki 21,
tel. (46) 839‑14‑12.

Prosięta 100 szt., tel. 606‑485‑033.

Jałówka wysokocielna, tel. kom.
698‑838‑519.

Sprzedam owies, 8 ton, tel. kom.
669‑439‑121.

Ziemniaki paszowe, tel. kom.
695‑727‑596.

Sprzedam pszenicę, tel. kom.
887‑545‑192.

Sprzedam zboże, tel. kom.
669‑172‑320.

Sprzedam owies, 8 ton, tel. kom.
669‑439‑121.

Sprzedam pszenżyto ok. tony (dzwonić
po 18), tel. kom. 602‑879‑436.

Sadzonkiporzeczkiczarnej

odmianyTiben,tel.kom.
608‑209‑685.

Sprzedamsadzonkiczarnej

porzeczki,tel.kom.609‑852‑045.
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Prasa zwijającą 569/1, 2006 rok,
pełne wyposażenie, I właściciel,
stan bdb, mało używana, tel. kom.
501‑104‑739.
Tury do C‑330, 360, T‑25, 3512,
2812, hydrauliczne 2‑ i 3‑sekcyjne lub
mechaniczne., tel. kom. 608‑128‑670.
Sprzedam beczkowóz asenizacyjny
4500 l, tel. kom. 661‑584‑272.
Siewnik, tel. kom. 692‑556‑557.

Sprzedam dwuletniego konia, rasa
Wielkopolska, tel. kom. 501‑809‑106.

Siewnik Poznaniak, kultywator,
kopaczka, tel. kom. 514‑539‑036.

Sprzedam 2 byczki czarno‑białe,
Dmosin, tel. kom. 660‑702‑548.

Kombajn buraczany, tel. 242‑779‑279.
Sprzedam siewnik zbożowy, tel. kom.
514‑363‑904.

Jałówki pod zacielenie, tel. kom.
606‑383‑861.
Sprzedam 16 prosiąt, tel. kom.
664‑603‑531.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
600‑758‑276.
Jałówka na wycieleniu, tel. kom.
604‑943‑589.
Młode dziki, tel. kom. 723‑746‑466.
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Siewnik Poznaniak, rozrzutnik, siewka
do nawozu, tel. kom. 887‑380‑863.

Pług 3‑skibowy obrotowy, tel. kom.
502‑240‑358.

Siewnik Poznaniak 2,7, pług 3‑skibowy,
kosiarka rotacyjna, talerzówka, ciągnik
C‑330, tel. kom. 601‑514‑896.

Wycinak do kiszonek, 500‑240‑358.

Nadstawki do rozrzutnika, do
kukurydzy, rozrzutnik obornika Fortschritt
po odbudowie, oraz wszystkie części
w sprzedaży, rozrzutnik 6 t , tel. kom.
693‑830‑160.
Ciągnik C‑330, 1985 rok, rozrzutnik
obornika 1‑osiowy, pług 3‑skibowy
grudziądzki, przyczepa zbierająca do
siana, tel. kom. 604‑171‑279.

Sprzedam koparkę Nobas, tel. kom.
791‑492‑955.
Sprzedam kombajn Bizon, 1980 rok,
tel. kom. 697‑963‑855.
Burty do rozrzutnika do kiszonek, tel.
kom. 501‑515‑543.
Sprzedam siewnik do zboża
Poznaniak, stan dobry, tel. (46) 838‑48‑
38, tel. kom. 600‑110‑870.

Likwidacja gospodarstwa, wyprzedaż
maszyn, tel. kom. 883‑349‑109.

Prasa walcowa Class, wersja Arobale
12,12 SA z odrzutnikiem bel, tel. kom.
501‑538‑808.

Rozrzutnik Orkan do remontu, tel.
kom. 510‑069‑724.

Sprzedam brono‑agregat uprawowy,
szer. 190 cm, tel. kom. 601‑804‑742.

Kosiarka rotacyjna, tel. (42) 719‑59‑36.

Sprzedam kombajn „Anna”
grarażowany, tel. kom. 665‑488‑994.

Kosiarka duża rotacyjna, opryskiwacz,
ciągnik 60 stary model, tel. kom. 782‑
661‑523; 725‑170‑673.
Przyczepa samozbierająca Deutz
Fahre 6 ton, tel. kom. 661‑951‑254.
Ursus C‑328/C‑330 w pełni sprawny,
bardzo mało użytkowany, tel. kom.
698‑998‑758.

Agregat prądotwórczy 8 kW, diesel,
4‑cylindrowy, beczkowóz ocynkowany,
siewnik Poznaniak, tel. kom.
506‑829‑897.
Ciągniki, maszyny rolnicze, tel. kom.
607‑809‑288.

Pług 2‑, 3‑, 4‑skibowy, tel. kom.
723‑938‑111.

Widlak akumulatorowy, Bułgarek
+ maszt do ciągnika, tel. kom.
785‑405‑552.

Pług 2‑skibowy, siewnik konny, tel.
kom. 698‑532‑667.

Przyczepa sztywna 3,5 t niska,
tel. (24) 282‑22‑53.

Sprzedam przyczepkę samozbierającą
T0‑72, kosiarke rotacyjną do remontu,
maszt widlaka, tel. kom. 602‑478‑540.

Sieczkarnia jednorzędowa do
kukurydzy, basen 330 l, dojarka, tel. kom.
505‑406‑917.

Wycinak do kiszonek, stan idealny,
tel. (46) 838‑76‑14.

Sprzedam prasę Z‑224/1, 1996 rok,
tel. kom. 883‑237‑644.

Basen 425 l, dojarka 2‑konwiowa,
siewka Kos, tel. (46) 838‑28‑18.

Sprzedam kultywator 2,80 m 1.000 zł;
pług 4‑skibowy grudziądzki 2.000 zł, tel.
kom. 512‑452‑513.

Przyczepa D‑47, wywrotka, tel. kom.
602‑649‑360.
Sprzedam wózek widłowy GPW
z silniekiem od 30‑stki i skrzynia biegów
manualna i osprzęt tylni od ostrówka, tel.
kom. 603‑061‑820.
Opryskiwacz polowy, zaczepiany, szer.
10 m, 1.000 l, tel. kom. 693‑752‑498.

Sprzedam C‑330, stan bdb. oraz
szatkownik 5‑cio nożowy z wiertłem,
dobra wydajność, tel. kom. 600‑700‑047.
Sprzedam pług zagonowy,
4‑skibowy, zabezpieczenia sprężynowe
UNI Grudziądz, 2006 rok, tel. kom.
514‑642‑411.

John Deere, 2030 z turem
4‑garowym, Kos do nawozu, tel. kom.
510‑716‑256.

Beczka asenizacyjna 3.000, 4.000,
6.700 l, orkan, owijarka bel, ładowacz Tur
do MTZ Promar, Ursus‑ 5314, 4514, Zetor
8540, 7211, tel. kom. 883‑760‑108.

Sprzedam pług 4‑skibowy, tel. kom.
502‑038‑706.

Ładowacz Tur do C‑330, C‑360, MF‑
255, tel. kom. 501‑630‑255.

Rozrzutnik 1‑osiowy, przyczepa‑
platforma, obsypnik „3”,
tel. (46) 837‑27‑05.

Zetor 7245, 6340, 10641, 2007 rok,
MTZ Pronar, Renault Ceres, Ursus 2812,
Same Silver 2007 rok, Ursus 5714 2007
rok, tel. kom. 501‑504‑723.

Ciągnik C‑330, tel. kom. 666‑103‑058.

Sieczkarnia Forschritt, tel. kom.
699‑920‑781.

C‑330, tel. kom. 692‑387‑028.

Kosiarka rotacyjna, czeska, tanio, tel.
kom. 502‑140‑449.

Belarus 1982 rok, stan dobry, 14.000
zł do negocjacji, tel. kom. 502‑095‑748.

Ciągnik Same Jaguar 100 4x4, 100
KM, tanio, tel. kom. 665‑734‑042.

Trząsąłka do siana, tel. kom.
502‑240‑358.

Kombajn Bizon Z‑056, 1986 rok, tel.
kom. 889‑406‑509.

Beczki asenizacyjne 3.000, 4.200,
5.000, 7.000 l, tel. kom. 502‑240‑358.

Prasa rolująca Sipma, Warfama, Metal‑
Fach, tel. kom. 883‑760‑108.
Ciągnik T‑25 Władimirec 1986 rok
z kabiną, w dobrym stanie, tel. kom.
501‑422‑439.
Sprzedam beczkowóz Meprozet
Kościan 5.000 l, 2009 rok, tel. kom.
888‑300‑550.
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SprzedambeczkowózMeprozet

Kościan,3.000l,2009rok,tel.kom.
888‑300‑550.

Zetor‑5320,1996rok,tel.kom.

608‑420‑169.

Ursus3512,1996rok,tel.kom.

608‑128‑670.

Agregatyuprawowezachodniebierne,

czynneigłębosz,tel.kom.601‑272‑521.

Sprzedamkwotęmlaczną,Łowicz,tel.

kom.609‑842‑734.

SprzedambeczkowózPomot‑Hojna,

4.000l,2003rok,tel.kom.794‑742‑076.

Przyczepa4,5t3‑stronnywywrot,

1995rokznadstawkami,tel.kom.
692‑601‑689.

SipmaZ‑224/2,1997rok,tel.kom.

608‑128‑670.

SprzedamkombajnBizon

zsieczkarnią,naczęścilubwcałości,
tel.kom.604‑610‑387.

Sprzedamzbiorniknamleko460l,tel.

kom.609‑842‑734.

SprzedamMTZPronar82A,2005rok,

tel.kom.794‑742‑076.

UrsusC‑330M,1989rok,stanbdb,tel.

kom.692‑601‑689.

SprzedamprasaSipmaZ569/1+

siatka,2004rok,tel.kom.888‑300‑550.

Zetor‑8441,2006rok,stanidealny,tel.

kom.692‑601‑689.

SprzedamTur,udźwig1.200kgdo

MTZ,Pronar,tel.kom.888‑300‑550.

ŁadowaczTurdoZetora8441lub

6441,tel.kom.608‑420‑169.

Zetor7211,tel.kom.502‑600‑089.


MF3060,1992rok,85KM,tel.kom.

608‑420‑169.

C‑328/30,kabina,noweopony,

akumulator,stanbdb,pracował
wzakładzie,tel.kom.507‑285‑959.

KabinadoUrsusa360,1.500zł.,tel.

kom.664‑172‑275.

Kopaczka2‑rzędowa,1985rok,tel.

kom.790‑244‑752.

Opryskiwacz,tanio,tel.kom.

608‑128‑670.

BeczkęasenizacyjnąMeprozet,prasa

belującaSipmaZ279,UrsusC360,tel.
kom.693‑136‑318.

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,łamana

wpołowie,0,9m3,2003rok,tel.kom.
608‑420‑169.

BeczkiasenizacyjneMeprozet:2.300l,

stanbdb,tel.kom.608‑128‑670.
Przyczepy4t,wywrotkiD‑732Autosan

1988rok,MeprozetT‑0511991rok,tel.
kom.608‑128‑670.

Ładowaczdoobornika,tel.kom.

792‑729‑202.
Kopaczkaelewatorowaworyginale,

1990rok,tel.kom.692‑237‑877.
Glebogryzarka1,6m,oryginał,1983

rok,tel.kom.692‑237‑877.

Zbiorniknamleko330l,rama,oś,

tłokdo1‑osiowejwywrotki,tel.kom.
512‑799‑479.

Rozrzutnik2‑osiowy,stanbdb.,siewka

Kos,tel.kom.512‑444‑060.
RozrzutnikobornikaTO‑88wstanie

dobrym,przetrząsaczo‑zgrabiarka
MESKO‑ROL,kwotamleczna184087kg,
tel.kom.600‑068‑542.
Beczkiasenizacyjneocynk,3000,

4000,5000,6000l,ciągnikFiat
680DTH1985rok4x4,tel.kom.
600‑428‑743.

Pawiebiałe,czarnoskrzydłe,gęsi

milowe,bażantykrólewskie,uszaki,
złociste,tel.kom.603‑226‑494.

Wykonujękosiarkisadownicze,

tel.(46)832‑14‑57,tel.kom.513‑666‑808.

Rocznyowczarekniemiecki,roczne

suki,długoikrótkowłose,tel.kom.
784‑720‑912.

RozrzutnikFortschrittHTSTO‑88,

sprowadzonyzNiemiec,tel.kom.
692‑601‑689.

SiewnikPoznaniak,OrkanII,tel.kom.

693‑555‑430.

SprzedamciągnikC‑360po

kapitalnymremoncie,1984rok,tel.kom.
692‑650‑279.

Glebogryzarka,tel.kom.667‑133‑737.


Sprzedamkopaczkę,1995rok,stan

idealny,tel.(46)861‑60‑35.

TurdoMF‑255lub3512,tel.kom.

692‑601‑689.

Sprzedamgłębosza2‑letniego,stan

idealny,tel.(46)861‑60‑35.

Fendt‑8241998rok,240KM,

sprowadzonyzNiemiec,tel.kom.
692‑601‑689.

C‑330,1983rok,zarejestrowany,

opony90%,stanbdb,tel.kom.
880‑353‑819.

SieczkarniaOrkan,tel.kom.

607‑701‑177.

CzęściużywanedoC‑328,C‑330,

C‑360,C‑4011,T‑25,T‑25Władimirec‑
skrzynie,silniki,tylnemosty,podnośniki,
felgi,zwolnice,tel.kom.880‑353‑819.

PrasyrolująceZmienno‑komorowe

ClaasVariant‑280,2005rok,Vicon
RV‑1601,2001rok,JohnDeere‑545,
sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
692‑601‑689.

Pług3Grudziądz,tel.kom.

880‑353‑819.

Prasyrolującewalcowe,WelgerRP‑

220,sprowadzonezNiemiec,tel.kom.
692‑601‑689.
DeutzFahrAgrotron1354x4,1998

rok,pełnewyposażenie,stanbdb,tel.
kom.692‑601‑689.
Ładowarkateleskopowa

Manitu‑730120,2000rok,tel.kom.
692‑601‑689.

PrzetrząsarkadosianaKuhn,szer.

4,60,tel.kom.507‑429‑601.
Sprzedamwózekdoprzewozu

zwierząt750zł,mieszadłodopasz
mokrych(idealnedozaprawianiaziarna),
przyczepkękonnącenazłomu,tel.kom.
727‑538‑966.
Sprzedamopony700/12zdentką,10

%zużycia,sztuk4,tel.kom.508‑160‑198.
Sprzedamprzyczepę4‑tonową,

wywrotkę3‑stronną+nadburty,tel.kom.
693‑253‑063.

inne
Skrzynkidojabłekjedynki,palety

100x120,tel.kom.691‑707‑937.
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.
Wagadożywca,tel.kom.888‑704‑194.

Dwieopony24‑70‑380,tel.kom.

510‑716‑256.
Sprzedamzbiorniknamleko330l,tel.

kom.503‑638‑538.
Sprzedamkwotęmleczną9.800kg,

tel.kom.602‑585‑750.
Zbiorniknamleko430l,włoski,tel.

kom.888‑878‑820.

Koszeniekukurydzynaziarno

kombajnemClass‑przystawka
5‑rzędowa,tel.kom.664‑857‑055.

Pawie,owczarekniemieckidługowłosy

15miesięcy,tel.kom.501‑330‑068.
Bullmastiff,3‑letni,oddamwdobre

ręce,tel.kom.691‑858‑760.

Sprzedampółrocznegoogierka,rasy

Fiord,tel.kom.783‑261‑007.

Zbiórkukurydzynaziarno

kombajnemClaasLexionz
przystawkąGerinhofa„RotaDisk”
Romax,tel.kom.604‑078‑564.

Króliki,baranyfrancuskie,tel.(42)

719‑49‑79,tel.kom.607‑992‑191.

Cięciekukurydzysieczkarniami

zodwozemmasylubbez,Amix,tel.kom.
604‑463‑486.

Świnkiwietnamskie,tel.kom.

695‑556‑308.

Naprawairemontyciągników,tel.kom.

665‑630‑414.
Białkowanieobór,tel.kom.

503‑499‑480.

zwierzęta
sprzedaż
Sprzedamkuca,tel.kom.

509‑867‑229.
Oddam3‑miesięcznegopieska,tel.

kom.502‑332‑534.

Jemioł,tel.kom.602‑451‑341.


Przyczepazachodnia12t,dwustronny

wywrot,tel.kom.601‑272‑521.

Obornikzwnętrzatanio.Gawronki,

gm.Głowno,tel.kom.603‑727‑902,
wieczorem.

Sprzedamsiewnikzbożowy,

Poznaniak,tel.kom.502‑038‑760.

Siewnikzbożowy3mAmazoneD8,

tel.kom.601‑272‑521.

Kwotamleczna50.000l,tel.kom.

505‑406‑917.

Sprzedamrozrzutnikobornika,2‑

osiowy,wysięgnikdozaładunkubalotów,
tel.kom.695‑774‑237.

Kompletneszerokiekoła22,5HL,tel.

kom.601‑272‑521.

UżywaneoponydoC360rozmiar

14,9/28,tel.kom.660‑672‑701.

Beczkaasenizacyjnaholenderska,

tel.kom.601‑272‑521.

SchładzalnikdomlekaAlfaLaval330

l,tel.(46)838‑21‑73.

Trzymiesięcznąsuczkęowczarka

niemieckiegodługowłosego,
szczepiona,tel.kom.505‑303‑942.

PługKvernelandzagonowyiobrotowy,

tanio,tel.kom.601‑272‑521.

Sprzedam5haziemiornej,tel.kom.

607‑889‑255.

Szczeniakipowilkach50zł,tel.kom.

723‑938‑111.

Rozsiewacznawozów2‑tarczowy

Promar600kg,2009rok,agregat
uprawowykombi3m,2003rok,tel.kom.
502‑428‑404.

Sprzedamkurynioski,bażanty

zpowodulikwidacjihodowli,tel.kom.
608‑815‑516.

Naprawyprzyczep,rozrzutników,

maszynrolniczych,tel.kom.
506‑487‑919.

Kompresor180li80l,tel.kom.

602‑800‑987.

ŁadowaczTurdociągnikaFendt‑308,

309,tel.kom.608‑420‑169.

Shihtzu,tel.kom.507‑125‑161.


Oddam2‑letniąsukęwilczurę

lub8‑miesięcznegopieska,
tel.(24)282‑22‑53.

SprzedamrozrzutnikTandempo

odnowie,6ton,tel.kom.660‑743‑294.

Sprzedambrony3,hydroforkompletny

200l,sadzonkaolszyny,tel.kom.
668‑402‑653.

rolnicze‑usługi

Transportmaszynrolniczych,

budowlanych,materiałówsypkich,tanio,
tel.kom.665‑734‑042.

Fendt510,1998rokprzedniTuz

iWom,tel.kom.608‑420‑169.

Sprzedamrozrzutnik2‑osiowy,czarny,

białostocki,stanbdblubzamienięna
przyczepę,tel.kom.607‑889‑255.

Szczeniętaowczarkipodhalańskie,tel.

kom.697‑957‑995.

Oddampsywdobreręce,bynie

zaznałygłodu(zdrowe,szczepione),
tel.(46)830‑99‑86po17:00.

KwotadoOSMŁowicz:42.000kg,tel.

kom.600‑605‑866.

ŁadowaczczołowyTurdoMF,

4‑cylindrowego,tel.kom.608‑420‑169.

Sprzedamłąkę0,8ha,Walewice,

gminaBielawy,tel.kom.880‑500‑224.

CięciekukurydzysieczkarniąClaas

Jaguar840zodwozemiubijaniem,tel.
kom.692‑370‑686.

BeczkaasenizacyjnaKościan2500l,

przyczepyrolnicze:wywrotkaisztywna,
tel.kom.602‑800‑987.

KombajnziemniaczanyBolko,1991

rok,tel.kom.695‑066‑195.

Szczeniakiowczarkaniemieckiego,tel.

kom.697‑049‑235.

Przyczepazbierającadosiana„10‑

tka”,tel.kom.880‑500‑224.

UrsusC‑328,przyczepa

samozbierajaca,dmuchawadosiana,
tel.kom.605‑997‑370.

CiągnikC‑330M,1991rok,tel.kom.

661‑143‑536.

SadzonkitruskawekKent,tel.kom.

661‑756‑435.

Sprzedampawie,tel.(46)838‑13‑57.


ŁadowaczTrol350,1999rok,zielony

lubcykloppolski1989rokzkabiną,tel.
kom.692‑601‑689.

Wózekdokombajnu,tel.kom.

602‑522‑478.

Młodekochiny,miniaturypo

lokowanych,bażantyzłote,tel.kom.
660‑389‑023.

Transportciągników,przyczep,maszyn

iurządzeńrolniczych,budowlanych,
usługikoparko‑ładowarką,tel.kom.
609‑135‑502.

PrasabelującaZ‑279/1Sipma,2005

rok,tel.kom.692‑601‑689.

UrsusC‑3603P,1988rok,tel.kom.

888‑895‑150.

Zbiorniknamleko,325l,tel.kom.

609‑865‑966.

WybierakdokiszonkiStrumann,

przetrząsaczkaruzelowyNiemeyer,
4‑gwiazdowy,stanbdb.,tel.kom.
880‑565‑192.

NowepługidośniegudoC‑360,

C‑330,tel.kom.608‑128‑670.

Bronatalerzowa5Kverneland,

3‑metrowazwałkiem,ciągana,tel.kom.
608‑420‑169.

Bokseryszczenięta,tel.kom.

510‑333‑824.

Pług2‑skibowy,3‑zagonowy,wóz

paszowyKuh,tel.kom.600‑822‑089.

SprzedamciągnikC‑360zkabinąstan

ogólnydobry,tel.kom.694‑467‑189.

PrzyczepaD‑47,4,5t,3‑stronnywywrot,

tel.kom.608‑128‑670.

Yorki,tel.kom.511‑337‑768.


Chlewnie,obory,pomieszczenia

gospodarcze,maszyny‑mycie
Karcherem,gorącawoda,tel.kom.
501‑067‑682,693‑538‑433.

SieczkarniaFortschrittF281+2hedery

1990rok,Orkan,ciągnik,Mercedes
MB‑trak80,Fligdozbiorówogórków
18‑osobowy,kombajnBizon056,1983
rok,prasazpodajnikiemZ‑224,2005
rok,tel.kom.502‑042‑547.

Przyczepawywrotka14t,3‑osiowa,tel.

kom.692‑601‑689.

45

Owczarkizrodowodem,

tel.(46)838‑47‑78.
Sprzedamszczeniętaowczarka

niemieckiegooraz3letniąsukę
zrodowodem,tel.kom.694‑308‑076.

Owczarkiniemieckie,6‑tygodniowe,

tel.kom.603‑710‑478.

SprzedamkuryMinory,2kozy

mleczne,tel.kom.501‑399‑487.

Amstafyszczeniętasprzedam,
502799062.
Szczeniętasznaucerminiatura,tel.

kom.502‑221‑091.
Szczeniętaboksery,pekińczyki

isznaucery,tel.kom.662‑235‑933.

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.
OddampsamieszańcaRodwajler,

790711733.

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
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Informacje
 INFORMATORŁOWICKI
informacje
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

nymnumeremtelefonu116123;
www.116123.edu.pl

pogotowia

Urząd Miejski:Sekretariat46-830-91-51

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:697-649-492,46-83784-40,46-837-16-16,46-837-66-08,
46-837-41-02,46-837-30-30,46-837-20-37,
46-838-36-36,509-887-080;46-837-47-77,
46-837-44-44,
Warsztat konserwatorski 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

Awarie oświetlenia ulicznego:
konserwator606-605-494,692-888-144,
46830-91-45

apteki

telefony
Taxi osobowe:837-34-01;46-191-91;
46-837-35-28(bagażowe);46-830-05-00;
603-06-18-18;794-013-013;606-486-555;
600-508-308

PUP:46-837-04-20;46-837-03-73
Biuro Rady Miejskiej:46-830-91-06,
46-830-91-11

Urząd 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.14.00-22.00podbezpłat-

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 – Piątekod08.00do
22.00.
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, 6 października:
KINONIECZYNNE
Piątek, 7 października:
godz.17.00–Heca w zoo–filmprod.
USA,2011,komediaromantyczna,reż.:
FrankCoraci,scen.:NickBakay,czas:
104min.Głównymbohateremfilmujest
samotnydozorcazpewnegoZOO,który
niepotrafiznaleźćsobiedziewczyny.Pewnegodniazwierzęta,którymisięopiekuje
iktórebardzogokochają,postanawiają
zdradzićmusekretynaturyinauczyćjak
znaleźćsobieodpowiedniąpartnerkę.
Obsada:KevinJames,RosarioDawson,
LeslieBibb,KenJeong
godz.19.00–Kocha, lubi, szanuje–film
prod.USA,2011,komedia,reż.:Glenn
Ficarra,JohnRequa,scen.:DanFogelman,czas:118min.Wwiekuczterdziestu
parulatprzesadniepoprawnyCalWeaver
wiedzieżyciejakzmarzeń—madobrą
pracę,ładnydom,wspaniałedzieci,
ajegożonąjestukochanazczasów
liceum.AlekiedyCaldowiadujesię,że
żona,Emily,zdradzagoichcerozwodu,
jego„idealny”światrozpadasięna
kawałki.WdzisiejszymświecieCalowi
brakujeobycia.Mężczyznaspędzawolne
wieczorysamotniewmiejscowymbarze
izostajetowarzyszemiuczniemprzystojnegokobieciarza—JacobaPalmera.
Obsada:SteveCarell,RyanGosling,
EmmaStone,JulianneMoore,John
CarrollLynch

Sobota, 8 października:
KINONIECZYNNE
Niedziela, 9 października:
godz.17.00–Heca w zoo
godz.19.00–Kocha, lubi, szanuje
Poniedziałek, 10 października:
godz.19.00–Kocha, lubi, szanuje
Wtorek, 11 października:
godz.17.00–Heca w zoo
godz.19.00–Kocha, lubi, szanuje
Środa, 12 października:
godz.17.00–Heca w zoo
godz.19.00–Kocha, lubi, szanuje

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
Wystawa etnograficznaczynnaod
4październikawŁowickimMuzeum.
Obejrzećmożnastrojeludowe,wycinanki,
rzeźby,ceramikę,tkaninyorazeksponaty
zdziedzinypapiero-plastyki,jak:bukiety
czypająki.Wstęp:biletnormalny7zł,
ulgowy4zł.
WystawaPejzaż mazowiecki–malarstwoEwyOsowskiejiWojciecha
Rutkowskiego.Wystawaodbędziesię
wniedzielę16październikaogodz.14.00
wramachkoncertuchopinowskiego.Sala
koncertowaUrzęduGminywSannikach,
ul.Wólczyńska75.

koncerty
Czwartek 6 października:
godz.15.00–Koncert APERTUS QUARTET.Zespółwystąpipodczasinauguracji
RokuAkademickiegoUniwersytetuIII
Wieku.SalabarokowaMuzeum,Łowicz,
ul.StaryRynek5/7.
Sobota, 8 października:
godz.18.00–koncertzespołuLIPALI (zespółzałożonyprzezTomaszaLipnickiego
w2000roku,grupawielokrotniebyłanominowanawkilkukategoriachdonagrody
polskiegoprzemysłufonograficznegoFryderyka) orazkoncertłowickiegozespołu
Sickroom,któryzdobywacorazwiększe
uznaniewśródpolskiejpubliczności.Klub

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

Aptekipełniądyżurywgodz.od19.00do
8.00dnianastępnego;sobotyiniedziele:
wgodz.8-8.00dnianastępnego.

Przychodnie w Strykowie:
ul.Kościuszki27:tel.42-719-80-34
ul.Targowa16:tel.42-719-92-30

Dyżury aptek w Strykowie:
ndz. 9.10 –ul.Kolejowa11,tel.42-719--8271.Aptekipełniądyżurwgodz.9.00-14.00
Punkt apteczny w Bratoszewicach:
tel.42-719-65-25,czynnawgodz:pn.-pt.
8.30-16.00;

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. 06.10. ul.Łowicka38
tel.42-719-21-31
pt. 07.10. ul.Łowicka38
tel.42-719-21-31
sob. 08.10 ul.Łowicka38
tel.42-719-21-31
ndz. 09.10. ul.Łowicka38
tel.42-719-21-31
pn. 10.10.ul.Łowicka38
tel.42-719-21-31
wt. 11.10. Pl.Wolności4/5
tel.42-710-89-60
śr. 12.10. Pl.Wolności4/5
tel.42-710-89-60
czw. 13.10.Pl.Wolności4/5
tel.42-710-89-60

inne
Poniedziałek, 10 października:
godz.11.00–projektedukacyjnypt.X
Muzaskierowanydoosóbstarszych,
członkówKlubuSenioraiUniwersytetu
IIIWieku.Tematykawykładówdotyczyć
będziepoczątkówgatunkówfilmowych.
WykładypoprowadziGrzegorzPieńkowski.SalakinowaŁowickiegoOśrodka
Kultury,ul.Podrzeczna20.
Środa, 12 października: 
godz.11.00–wsalikinowejŁowickiego
OśrodkaKulturydiabetolodzyzpowiatu
łowickiegobędąuroczyścieobchodzić
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą.
Naspotkaniuprzewidzianowykładyjak
równieżczęśćartystyczną.Więcejczytaj
nastr.15.

Boiska i hale
sportowe
Chcącskorzystaćzobiektówsportowychnależysiękontaktowaćz:
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

buraczekczerwony kg
cebula
kg

KRONIKA
WYPADKÓW
MIŁOSNYCH
urodziły się:
CÓRECZKI
 państwuRyfomzZielkowic
 państwuBuczkomzBednarWsi
 państwuBrzozowskimzŁowicza
 państwuWojdomzŁowicza
 państwuGajdomzŁowicza
SYNKOWIE:
 państwuDymkomzŁowicza
 państwuModrakomzKompiny

ślubowali sobie:

 Aleksandra SkarżyńskazŁowicza
iDariusz UlińskizŁęczycy
 Karolina SokółzŁowicza
iKrzysztof AdacińskizIławy
 Marzena JędrzejczakzLubowidzy
iKrzysztof SzymańskizModliborzyc
 Paulina NowakzNieborowa
iTomasz ParadowskizSierakowic
 Agnieszka KowalczykzeSkaratek
iPaweł KotlińskizWoźniakowa
 Jolanta WylotiPiotr Kołucki
obojezŁowicza
 Ilona SłomianazWygody
iPrzemysław Ratajewski zArkadii
 Marta PiotrowskazŁowicza
iTomasz KurczakzWygody

OFERTY PRACY
POWIATOWYURZĄDPRACYWŁOWICZU
(stanna04.10.2011r.)

 szwaczka
 diagnosta
 głównyksięgowy
 kierowcaC+E
 operatorwózkawidłowego-pracownik
magazynowy
 instruktorterapiizajęciowejnawarsztatach
komputerowych
 prasowaczka
 technologodzieży
 elektromechanik
 mechaniksamochodówciężarowych
 kierowcakatC
 montażystareklam
 kucharz
PUPnieudzielażadnychinformacjitelefonicznie.
Zainteresowaniproszenisąokontaktosobisty
zpośrednikamipracywpokojunr22b

ROLNIK SPRZEDAJE

NOTOWANIAZTARGOWISKA
WŁOWICZUzdnia30.09.2011r.

–diabetolog:wt.,czw.11.00-13.00
–ortodonta:pn.11.00-18.25;wt.,śr.
11.00-18.00

msze święte
w niedziele i święta

Niedziela, 16 października:
godz.14.00–koncertchopinowskinaktórymwystąpiJanusz Grzelązka(fortepian)
orazJan Popis(słowoodawnychchopinistach).SalakoncertowaUrzęduGminy
wSannikach,ul.Wólczyńska75.Bilety10
złi3złdlamłodzieżyszkolnej.

SKARB ROLNIKA

 INFORMATORGŁOWIEŃSKIISTRYKOWSKI
informacje

Pracownia(dziedziniecŁOK)ul.Podrzeczna20,Łowicz.Bilety20złprzedsprzedaż,
25złwdniuimprezy.

(cenyzdnia04.10.2011r.)

1,00-1,50
1,00-2,50

Żywiec wieprzowy:
 Kiernozia:4,80zł/kg+VAT

czosnek

szt.

0,50

 Mastki:4,90zł/kg+VAT

jabłka

kg

1,00-2,00

 Różyce:5,00zł/kg+VAT

jajafermowe

15szt.

5,00-6,50

 Wicie:4,80zł/kg+VAT

jajawiejskie

15szt.

6,00-8,00

kapustabiała

szt.

1,50-2,50

marchew

kg

1,00-2,00

wystawy

pieczarki

kg

5,00-6,00

pietruszka

kg

2,50-3,00

 Chąśno:
5,20zł/kg+VAT(KLASAE);
4,80zł/kg+VAT(KLASAI);

Wystawa „Głowno w latach 19181939”–przedstawiaarchiwalnezdjęcia
idokumentywydarzeńkulturalnychoraz
zabytkówgłowieńskichorazdziałaczy
społecznych.MuzeumRegionalne
wGłownie.Zwiedzaniepouzgodnieniu
telefonicznym600-226-245

por

szt.

1,00-2,00

 Karnków:4,90zł/kg+VAT

seler

kg

1,50-3,00

Wystawafotograficznaprezentująca
piękno Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,któraodbędziesię13
października,ogodz.18.00wMałejGaleriiMiejskiegoOśrodkaKulturywGłownie,
przyul.Kopernika45.Autoramizdjęć
sączłonkowiePolskiegoTowarzystwa
Tatrzańskiego.

koncerty
Niedziela, 23 października: 
godz.17.00–koncertzespołuZbigBand,
którygramuzykęjazzową,funkowąilatin.
Skład:ZbigniewChojnacki-akordeon,
MichałOlesiński–gitaraelektryczna,
MichałChojnacki–fortepian,Rafał
Różalski–gitarabasowa,KamilMiszewski
–perkusja.DomKulturywNiesułkowie,
NiesułkówKolonia13,wstępwolny.

natkapietruszki
ziemniaki
miód

pęczek 0,50-1,00
kg

0,70-1,00

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

fasola

kg

2,00-3,00

śliwki

kg

2,50-4,00

włoszczyzna

pęczek

2,00-3,00

rzodkiewka

pęczek

słonecznik

szt.

1,00
1,00-2,50

 SkowrodaPłd.:5,00zł/kg+VAT
 Domaniewice:5,00zł/kg+VAT

Żywiec wołowy:
 Mastki:
krowy5,20zł/kg+VAT;
byki7,50zł/kg+VAT;
jałówki5,30zł/+VAT;
 SkowrodaPłd.:
krowy5,80zł/kg+VAT;
byki7,80zł/kg+VAT;
jałówki6,00zł/kg+VAT;
 Różyce:
krowy5,50zł/kg+VAT;
byki7,60zł/kg+VAT;
jałówki6,00złkg+VAT;
 Chąśno:
krowy:5,60zł/kg+VAT
 Domaniewice:
krowy5,50zł/kg+VAT;
byki7,60zł/kg+VAT;
jałówki6,00zł/kg+VAT;
 Kiernozia:
krowy5,80złkg+VAT;
byki7,50zł/kg+VAT;
jałówki6,00zł/kg+VAT;
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Ludzie
Wędkarstwo | O dobrym braniu i nie tylko

Ogromne emocje, jakie towarzyszyły walce z „małym diabłem”, bo tak wędkarze zgromadzeni na brzegu nazywali to,
co złapało się na haczyk, pan
Jan pamięta do dziś. Do dziś
jest też najbardziej dumny
z tej ryby, choć później trafiały się nawet większe.
W 2007 roku udało mu się złowić
w Mrożyczce karpia, który ważył
20 kg i za którego redakcja Wiadomości Wędkarskich przyznała mu Złoty Medal. Rok później
był 7-kilogramowy sandacz,
a w tym roku, o czym pisaliśmy w jednym z ostatnich wydań WG, 7-kilogramowy szczupak. W międzyczasie była też
działalność w głowieńskim kole
PZW oraz odznaki i medale za
zasługi dla wędkarstwa, chociażby srebrna odznaka PZW
z 2003 roku czy wcześniejszy
medal PZW za zasługi dla rozwoju wędkarstwa z 1999 roku.

Od kija z leszczyny po wędkę
z włókna węglowego
LILIANNA JÓŹWIAK
-STASZEWSKA

Wędkarstwo to jedna z tych
pasji, która wciąga bez reszty,
której z wiekiem człowiek poddaje się coraz bardziej. Jan Wojciechowski z Głowna łowi już
od ponad 50 lat i do każdego
dobrego brania podchodzi z nie
mniejszym entuzjazmem niż za
swoich młodzieńczych lat.
U pana Jana wędkowanie to
sport rodzinny. Zabawę z wędką poznawał od najmłodszych
lat swojego życia. Nad wodę
najczęściej zabierał go wędkujący ojciec. Bułka, gotowany
ziemniak, słoik ze świeżo wykopanymi robakami, kilka haczyków najczęściej z odzysku
i wędka z leszczyny ze sztylem, czyli rękojeścią, wykonaną
z tego, co akurat wpadło pod
rękę – to był właściwie cały
wędkarski ekwipunek w czasach, kiedy pan Jan rozpoczynał obcowanie z wodą – To
były też czasy, kiedy w zasadzie wszyscy ze Swobody wędkowali, więc i ja. Łowiło się
na na rzece koło starego prezydium. Później nie mogliśmy
się doczekać otwarcia i zarybienia nowego zalewu – wspomina
pan Jan. Jego pierwsza większa
zdobycz to czterdziestocentymetrowy lin złowiony właśnie
na wędkę z leszczyny.
Ryby były mniej
wybredne
Mimo tych, jak się wydaje,
prymitywnych narzędzi ryby
brały, a samo wędkarstwo było
już na pierwszy rzut oka prostą i – co najważniejsze – tanią

LILIANNA JÓŹWIAK-STASZEWSKA

lila.staszewska@lowiczanin.info

Choć wędkarstwo nieodzownie kojarzy się z wodą, to hobbysta, taki jak Jan Wojciechowski, żyje nim nawet w domowym zaciszu.

sprawą. Czas płynął, a pan Jan
zamienił leszczynę na wędkę z
bambusa z metalowymi przelotkami, z którą chodził na karpie i szczupaki. Wówczas ryba
brała jeszcze na najprostsze ciasto, czyli gotowany ziemniak
wymieszany z chlebem. – Teraz
nie jest już taka głupia. Różno-

rodność tego, z czym można iść
nad wodę jest teraz w sklepach
tak duża, że ryby nie dają się już
złapać na stare wędkarskie sposoby – mówi pan Jan.
Z drugiej strony podkreśla, że
przy sprzęcie, jakiego używało
się kiedyś, ryby miały większą
szansę ucieczki niż teraz.

WYDZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI UM-G STRYKÓW

RZUT OKIEM | UDANE GRZYBOBRANIE
To było V Wielkie
Grzybobranie w Ciołku. Choć
w sobotę, 24 września, grzybów
w okolicach Ciołka było mało,
to grzybiarze, skuszeni ciekawą
formułą imprezy, jak najbardziej
dopisali. Po dwugodzinnych
„łowach” najładniejszy koszyk
z grzybami miała Dorota Krucz
ze Zgierza. Największego grzyba
jadalnego przyniósł z lasu
Edward Sobierajski
z Wrzasku, zaś najmniejszego –
Teresa Kołodziejska
z Głowna. Najwięcej, bo aż
61 grzybów zebrała Anna Sasin
z Tymianki. Najwięcej różnych
gatunków grzybów zebrało
KGW Tymianka. Grzybobranie
zakończyła degustacja
potraw przyrządzonych przez
mieszkańców oraz KGW
Ciołek. Było ognisko, pieczenie
kiełbasek i muzyka do
wieczora. ljs

W czasach, kiedy zaczynał swoją przygodę z wędkarstwem, nie było chociażby podbieraków, więc czasami żeby
zdobyć rybę, trzeba było wejść
do wody. Dziś podbieraki mają
nawet zamocowane na końcu
uchwytu latarki, które w półmroku albo w nocy doskonale
oświetlają pole akcji.
Ostatni kij ze starej epoki
wędkarstwa, jaką pamięta pan
Jan, wykonany był ze szklanego
włókna. – To była darowizna, z
której bardzo się cieszyłem, bo
samemu nie było mnie stać,
więc dobry wujo mi ją podarował. Nastały też kołowrotki bębenkowe, a do tradycyjnej przynęty dochodziły jeszcze blachy
i błyski. Wówczas udawało mi
się już osiągać ładne wyniki
w łowieniu szczupaków, na
przykład na Pile – wspomina
pan Jan. Sukcesy, których nie
zapomni do końca życia, przyszły jednak później.
Mijały kolejne sezony. Sprzętu i doświadczeń przybywało.
W latach 70. na Pl. Wolności
w Głownie pojawił się pierwszy sklep wędkarski, a w w nim
takie rarytasy jak żyłka tęczówka. Było też w czym wybierać,
jeśli chodzi o wędki. Z czasem
pan Jan zamienił swoją ze szklanego włókna na egzemplarz
z włókna węglowego, jak
mówi, praktycznie nie do złamania.

To był „mały diabeł”
10 maja 1999 roku panu Janowi trafiła się ryba, której nie zapomni do końca życia. – Tego
właśnie dnia udało mi się złowić
jeden z największych okazów
mojego wędkarstwa. Rozłożyłem wędkę, zapiąłem przynętę –
zarzuciłem. Po 15 minutach miałem tak silne branie, że w kilka
sekund zabrakło mi żyłki. Po
40 minutach przyciągania złowionej sztuki do brzegu okazało się, że jest to ogromy sum –
wspomina. Ryba ważyła 17 kg
i mierzyła 137 cm. Ze względu
na okres ochronny została z powrotem wrzucona do wody.

Żona nie ma nic
przeciwko, nawet lubi
ze mną jeździć nad
wodę, a czasami wręcz
sama mnie namawia,
ale tego, że domowe
szuflady zajmują
kołowrotki, żyłki i inny
wędkarski osprzęt,
już zdecydowanie nie
pochwała.

Żona jak ryba,
wszystkiego nie łyka
Wędkarstwo było dla pana
Jana, z zawodu murarza, jednak
od początku przede wszystkim
sposobem na wypoczynek, przy
czym przyznać należy, że czasami mniej, a czasami bardziej
akceptowanym przez rodzinę.
– Żona nie ma nic przeciwko,
nawet lubi ze mną jeździć nad
wodę, a czasami wręcz sama
mnie namawia, ale tego, że domowe szuflady zajmują kołowrotki, żyłki i inny wędkarski
osprzęt, już zdecydowanie nie
pochwała – mówi pan Jan.
Wspomina, że po drodze
między lepszymi i gorszymi
braniami zdarzały się też zabawne sytuacje. – Łowiliśmy
w trzech na Hucie. W pewnym
momencie okazało się, że jedna ryba wzięła na dwie wędki.
Bogdan tnie do siebie, Rysiek
do siebie. W końcu wyciągnęli
na brzeg niezłą sztukę szczupaka. Podzieli się nią oczywiście
na pół. Tylko po powrocie do
domów był problem, bo żona
jednego z kolegów nie chciała
uwierzyć w tę historię, stwierdziła, że mąż kupił połówkę
ryby w sklepie, a jej opowiada nieprawdopodobną historię,
chcąc zrobić dobre wrażenie –
śmieje się pan Jan.
Historia, która przydarzyła się innym razem, miała równie nieprawdopodobny charakter. – Kolega zarzucił na płotkę,
ale przynętę musiała widocznie
w górze złapać rybitwa, która
przeniosła ją na drugą stronę
trasy, gdzieś koło Górki Kapusty. Żyłkę przeciągniętą przez
drogę zerwał tir, ale zanim mój
kolega Rysio doszedł sam do
takiego wniosku, długo cieszył
się myślą, jaka to wielka ryba
musiała złapać się na jego haczyk, skoro zerwała tak mocną
żyłkę – wspomina.
Pan Jan lubi też opowiadać
wędkarskie dowcipy. Do jego
ulubionych należy ten o trzech
wędkarzach, którzy nie mając
brania, przechwalają się umiejętnościami swoich psów. Pupil pierwszego umie rwać jabłka, pupil drugiego potrafi grać
na skrzypcach, a pupil trzeciego skacze do wody za wrzuconą
przez pana „stówką” i wychodzi
na brzeg z... 3 kg ryb oraz resztą! 
G
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Kalinów | Myśliwi świętowali

Koło Łowieckie Orzeł ma już 60 lat
wieckie o łącznej powierzchni
9,1 tys. ha głównie na terenie
gminy Stryków oraz Dmosin
i Zgierz. Na ich terenie występują sarny, dziki, zające, bażanty, kuropatwy, kaczki krzyżówki, słonki, lisy, kuny i gołębie
grzywacze. Koło prowadzi gospodarkę łowiecką nastawioną
głównie na hodowlę i ochronę
zwierzyny. – Obecnie polowania ograniczone są do minimum
z nastawieniem na zachowanie
obrzędów i zwyczajów myśliwskich – mówi Wiesław Tomczyk, członek zarządu koła.
Każdego roku koło prowadzi
introdukcję, zasilając łowisko
bażantami i kuropatwami.
Duży problem dla działalności łowieckiej stanowi budowa
autostrad A-1 i A2, które przecinają obwody koła na cztery
części, powodując chaos, a ten
nie sprzyja bytowaniu dzikiej
zwierzyny.
Koło prowadzi też działalność edukacyjną wśród uczniów
szkół na terenie gminy Stryków.
Corocznie odbywają się spotkania myśliwych z dziećmi i młodzieżą, pogadanki o ekologii
i znaczeniu gospodarki łowiec-

MIROSŁAW SUT

Tegoroczna jesień obfituje w uroczystości myśliwskie.
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o II Powiatowym Festynie
Myśliwskim, który odbył się
w Walewicach. Dziś donosimy,
że Koło Łowieckie Orzeł z siedzibą w Kalinowie w gminie
Stryków ma już 60 lat, a obchody jego jubileuszu odbyły się
17 września.
Tego dnia w pięknej scenerii
głowieńskiego lasu, na terenie
działki łowieckiej pod nazwą
Bedówka (od nazwiska założyciela i pierwszego prezesa koła
Zdzisława Bedy) odbyła się polowa msza święta, którą odprawił proboszcz parafii pw. św.
Augustyna w Bratoszewicach.
W trakcie mszy poświęcony został zakupiony przez członków
koła sztandar.
W obchodach jubileuszu
udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich m.in. burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski prezes Okręgowej Rady
Łowieckiej Andrzej Sontag,
przedstawiciele Nadleśnictwa
Grotniki, członkowie koła z rodzinami oraz sympatycy koła.
Koło dzierżawi 2 obwody ło-

Stanisław Wielec, członek Zarządu Głównego PZL, dekoruje nowy sztandar koła.

kiej. Koło bierze również każdego roku udział w akcji Sprzątania Świata. Członkowie koła
przywiązują szczególną uwagę
do dokarmiania zwierząt w okre-

sie zimowym i przeznaczają na to
znaczną część swojego budżetu.
Koła posiada działkę łowiecką, na której, staraniem
myśliwych, wybudowano do-

mek myśliwski zwany Bedówką. W 2005 roku na działce
wzniesiono wiatę łowiecką,
pod której dachem może zasiąść 100 osób. Koło dzierżawi

też na terenie głowieńskiego
lasu od Nadleśnictwa Grotniki akwen wodny Czarny Staw
o powierzchni ok. 3 ha. Jest on
oazą dla ptactwa wodnego oraz
zwierzyny leśnej.
Za zasługi dla działalności łowieckiej całe koło oraz
jego prezes Stanisław Wieczorek odznaczone zostało Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Medalami udekorowani
zostali również jego członkowie. Srebrnego Medalu Zasługi Łowieckiej doczekali się:
Wiesław Tomczyk i Wacław
Grzegorczyk. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczono Jana Szymańskiego
i Jana Kunę. Natomiast odznakę
Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego otrzymali Elżbieta Marczyk, Mirosław Sut, Ryszard Zawadzki,
Stanisław Baranowski, Roman
Skrzypek, Robert Zakrzewski
i Zbigniew Piestrzeniewicz.
Po oficjalnych uroczystościach na terenie Bedówki
członkowie koła i zaproszeni goście przenieśli się do Chaty Polskiej w Wyskokach, gdzie bawili
się na balu myśliwskim.
ljs

Głowno | Rodzice przedszkolaków wystąpili na miejskiej sesji

Stryków | Ochrona zdrowia

Nasze (za)drogie przedszkola

Czy w Strykowie nadal funkcjonować
będzie głowieńska służba zdrowia?

dokończenie ze str. 8
– Nasza komisja wystosowała w dniu 20 maja wnioski do
pana burmistrza z sugestią, żeby
przymierzyć się do zmiany wysokości opłat (...) Nie zostało to
wzięte pod uwagę, natomiast
dyrektorzy już wtedy, w piśmie
do komisji, wyraźnie podkreślali, że tak wysoka stawka, 0,23%
minimalnego wynagrodzenia,
może spowodować to, że zmieni
się liczba rodziców, którzy będą
pozostawiali dzieci na dłuższy
okres w przedszkolu, co tak naprawdę nie spowoduje wpływu
większych pieniędzy do budżetu, ale mniejsze – mówiła przewodnicząca w swoim wystąpieniu. – Uważam, że trzeba będzie
się nad tym jeszcze zastanowić,
uchwała nie jest podjęta raz na
całe życie i można ją zmienić.
Zdaniem Magdaleny Szajder,
rodzice zabierają dzieci z przedszkoli wcześniej po prostu dlatego, że nie stać ich na dodatkowe
opłaty.
Burmistrz przypomniał zgromadzonym, że jest wykonaw-

i sposobu naliczania opłat.
– zapewniała w odpowiedzi
Magdalena Szajder.
Równocześnie na najbliższe
posiedzenie komisji oświatowej
zaproszono dyrektorów przedszkoli oraz rodziców dzieci, aby
wspólnie móc wypracować propozycję możliwą do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony. Burmistrz
ubiegł jednak komisję i swoją propozycję obniżki stawki
o 60 gr przedstawił 30 września. Czy komisja poprze tę poprawkę, czy przygotuje własną
– przekonamy się na jej najbliższym posiedzeniu, którego
termin w momencie zamykania aktualnego nr „Wieści” nie
został jeszcze ustalony.

cą woli Rady Miejskiej, a kontrowersyjna w opinii rodziców
przedszkolaków uchwała została przyjęta jednogłośnie
przez 14 radnych obecnych na
sesji 25 maja i nikt nie zająknął się wówczas co do kwoty,
nie zgłoszono też żadnej poprawki.
– Obiecuję, że komisja przygotuje propozycję poprawki
do uchwały, dotyczącą kwoty

Od władz miejskich
oczekiwała odpowiedzi
na pytanie, dlaczego
w Głownie są
najwyższe opłaty
przedszkolne z całego
powiatu zgierskiego,
a zarazem jedne
z najwyższych
w województwie i kraju.

***
Film z fragmentami sesyjnego wystąpienia rodziców przedszkolaków, burmistrza Grzegorza Janeczka i przewodniczącej
komisji oświatowej można obejrzeć na www.lowiczanin.info
przy tekście w zakładce Regiony/Głowno.
ewr

dokończenie ze str. 7
– Obawiam się, że w pewnym momencie spółka postawi
warunek: „Jeśli chcecie, żeby
coś funkcjonowało, to dopłaćcie”. Realnie rzecz biorąc, to
na razie za wiele swojego nie
mamy, bo tylko budynki, niewiele sprzętu. Chciałbym poznać konkretną ofertę, bo przecież niedawno na tej sali z ust
jednego z właścicieli prywatnych przychodni padła oferta
wyremontowania naszej przychodni na własny koszt – mówił radny Orłowski.
W wypowiedzi Łukasz Orłowski nawiązał do ofert, jakie
strykowskiemu samorządowi
składały na sesji dwa miesiące temu inne prywatne podmioty, a mianowicie prowadzące głowienski szpital WSInf,
NZOZ Medico oraz Przychodnia Swoboda, i to właśnie ta
ostatnia mówiła o modernizacji przychodni przy ul. Ko-

Obawiam się, że
w pewnym momencie
spółka postawi
warunek: „Jeśli
chcecie, żeby coś
funkcjonowało,
to dopłaćcie”.
ściuszki na jego koszt. Zresztą
i podczas ubiegłotygodniowej
sesji konkurencja nie spała. Zarówno właściciel Przychodni
Swoboda Mariusz Kokociński,
jak i właściciel NZOZ Medico Mirosław Kucharski przysłuchiwali się temu, co mają
Strykowowi do zaoferowania burmistrz Głowna i prezes
spółki Remedium. Dyskusję
podsumował burmistrz Stryko-

DK NIESUŁKÓW/JAROSŁAW ELIASZUK

Niesułków | Dom Kultury

Młodzi amatorzy zaistnienia w eterze uczą się od doświadczonych
łącznościowców.
G

wa Andrzej Jankowski. Stwierdził, że na dziś najistotniejsza
dla niego jest deklaracja, że we
wszystkich ośrodkach zdrowia
na terenie gminy Stryków Remedium zamierza prowadzić
działalność.
– O szczegółach przyjdzie
czas rozmawiać. Budynki są
nasze i wiemy, że muszą być
modernizowane, aby trzymały
jakiś standard. Rozpoczęliśmy
remont przychodni, po którego
zakończeniu liczymy nie tylko
na efekty estetyczne, ale również ekonomiczne w postaci
optymalizacji kosztów. Służyć
temu będzie racjonalizacja wykorzystania pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej oraz
termomodernizacja budynku
– mówił burmistrz Jankowski.
Podkreślił on również, że
podatek od nieruchomości,
który w gminie Stryków płacą podmioty prowadzące działalność medyczną, jest jednym
z najniższych w kraju.
ljs

Głowno |Seniorzy

Spotkanie z krótkofalowcami

Zapraszają na
Jasną Górę

Pierwsze i, sądząc po
zainteresowaniu, nieostatnie
spotkanie z Łódzkim
Klubem Łączności LOK
„SP-7-KQL” odbyło się
w minioną sobotę,
1 października, w Domu
Kultury Niesułków.

Związek Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”
w Głownie organizuje 16 października (niedziela) pielgrzymkę i zarazem wycieczkę na Jasną
Górę. Oprócz wizyty w sanktuarium program wycieczki obejmuje także zwiedzanie podczęstochowskiego Olsztyna, a także
Złotego Potoku i Leśniewa. Informacje o zapisach można uzyskać pod nr. 501-025-417, 505076-501 i (42) 719-15019. Ilość
miejsc ograniczona. oprac. ewr

Popołudnie i wieczór dostarczyły wielu wrażeń tym, którzy zechcieli się wybrać na spotkanie. Goście z Łodzi, prócz

nawiązywania łączności z innymi krótkofalowcami, zaprezentowali kolekcje różnych
radiostacji i odbiorników z rożnych okresów czasowych oraz
kartek SQL. Tym ostatnim zwane jest papierowe potwierdzenie nawiązania łączności. Wiele życzliwości i zachęty płynęło
od krótkofalowców, z którymi
nawiązano łączność.
W ciągu kilkugodzinnego
spotkania udało się połączyć
z tak odległymi miejscami jak

Gdynia, Jarosław, Bytom, Piekary Ślaskie, Piła czy Bydgoszcz. Co ciekawe, każdy,
z kim udało się połączyć uczestnikom spotkania w Niesułkowie, otrzyma pamiątkową kartkę SQL zaprojektowaną przez
Agnieszkę Kacprzak, plastyka
z Domu Kultury w Strykowie,
a ufundowaną przez strykowski
Urząd Miasta i Gminy. Kolejne
spotkanie zorganizowane zostanie może nawet jeszcze w tym
roku.
ljs
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Sport
Piłka nożna|Vliga

Piłka nożna|A-klasa,gr.II

Druga porażka lidera
9. kolejka: Victoria Rąbień – Sokół II Aleksandrów Łódzki 2:0,
LKSGałkówek–OrzełParzęczew
0:0, Stal Głowno – Andrespolia
WiśniowaGóra6:0,KKSKoluszki
–GLKSDłutów3:0,MKSIIKutno
–MGLKSUniejów/Ostrowsko2:1,
LKSRóżyca–PTCPabianice1:2,
KolejarzŁódź–PoloniaAndrzejów
2:1,GórnikaŁęczyca–PogońRogów2:2.
1.MGLKSUniejów/Ostr.

Za nami sześć kolejek
w rozgrywkach drugiej
grupy A-klasy. Tylko jeden
zespół jak dotąd nie stracił
jeszcze punktów i tylko
jeden jeszcze ich nie zdobył.

9 21 28-8

2.GórnikŁęczyca

9 19 19-10

3.MKSIIKutno

9 19 20-17

4.PTCPabianice

9 19 20-16

5.VictoriaRąbień

9 16 18-13

6.KKSKoluszki

9 15 11-11

7.SokółIIAleksandrówŁódz.9 15 17-18
8.PoloniaAndrzejów

9 14 17-16

9.GLKSDłutów

9 13 13-17

10.OrzełParzęczew

9 11 15-14

11.KolejarzŁódź

9 11 12-17

12.StalGłowno

9

9 20-19

13.LKSGałkówek

9

9 14-16

14.LKSRóżyca

9

7 14-20

15.PogońRogów

9

5 11-20

16.AndrespoliaWiś.Góra

9

4 8-25

WOJCIECHPOŻARLIK

Dziewiąta kolejka V ligi
przyniosła ze sobą kilka ciekawych rozstrzygnięć.
W najciekawszym meczu
tej serii spotkań MKS II Kutno
wygrał na zamknięcie kolejki
z liderem MGLKS Uniejów/
Ostrowsko 2:1. Beniaminek
z Uniejowa mimo porażki zachował pierwsze miejsce w
tabeli, bo punkty dość nieoczekiwanie zgubił także Górnik
Łęczyca, remisują ze słabą Pogonią Rogów 2:2. Upragnione
3 pkt. zdobyli za to głownianie
ze Stali. Podopieczni trenera M.
Pawlaka rozgromili na własnym
obiekcie Andrespolię Wiśniową
Górę 6:0. Dalej nie wiedzie się
zespołowi LKS Różyca, która
obok Stali jest na razie największym rozczarowaniem tej rundy.
Zespół, który w poprzednim sezonie walczył o czołowe miejsca
przegrał kolejny mecz i zajmuje
trzecie miejsce od końca. Tym
razem pogromcą Różycy okazał
się PTC Pabianice (1:2).
wp

Rosanów powiększa
przewagę

Nareszcie zwycięstwo!Stalwygrałazoutsideremiodbiłasięoddna.

Liderem jest LKS Rosanów,
który znów wygrał, tym razem
2:0 z LKS Sarnów. Na drugą pozycję wskoczyli piłkarze
LZS Justynów (zwycięstwo 3:1
z Maliną Piątek), którzy wykorzystali porażkę rezerw Zjednoczonych Stryków z Nowosolną
Łódź (1:2). Dla podopiecznych
trenera Wiktora Wiśniewskiego
była to druga przegrana z rzędu.
Zwycięstwa odniosły także Start
Brzeziny (5:3 z Zamkiem Skotniki) i Błękitni Dmosin (2:1 ze
Strugą Dobieszków). Pierwsze
punkty w sezonie zdobyli także gracze Witonianki Witonia,

którzy okazali się lepsi w pojedynku outsiderów z Kotanem
Ozorków (2:0).
wp
6. kolejka: Struga Dobieszków –
BłękitniDmosin1:2,StartBrzeziny
– Zamek Skotniki 5:3, Witonianka
Witonia – Kotan Ozorków 2:0,
LZSJustynów–MalinaPiątek3:1,
Nowosolna Łódź – Zjednoczeni II
Stryków2:1,LKSRosanów–LKS
Sarnów2:0.
1.LKSRosanów

6 18 22-5

2.LZSJustynów

6 12 14-8

3.NowosolnaŁódź

6 12 14-11

4.StartBrzeziny

6 12 22-14

5.ZjednoczeniIIStryków

6 12 17-9

6.MalinaPiątek

6 12 17-15

7.BłękitniDmosin

6

8.ZamekSkotniki

6

7 13-12

9.LKSSarnów

6

6 7-10

10.StrugaDobieszków

6

6 10-15

11.WitoniankaWitonia

6

3 3-17

12.KotanOzorków

6

0 6-22

7 12-19

Piłka nożna|A-klasa,gr.II

Rezerwy znów pokonane, lider ucieka

Dużo emocji towarzyszyło spotkaniu Zjednoczonych StrykówzLKSKwiatkowice.Końcowyrezultatjest
jednaksatysfakcjonującydlapodopiecznychtreneraTomaszaSzcześniaka.

Piłka nożna|IVliga

Cenne zwycięstwo nad Kwiatkowicami
Piłkarze Strykowa w 11. kolejce wygrali
swój mecz i awansowali w tabeli.
ZJEDNOCZENI
2 (2)
LKS KWIATKOWICE 1 (0)
Bramki dla Strykowa zdobył
Tomasz Lenart (w 3 i 10 min.).
Zjednoczeni:Śniady–Bełdziński,
Sender,Dudziński,Dyhdalewicz(w
45min.Waśkiewicz),Kluge(76Nowak)–Król(70Majewski),Lenart,
Ł. Nagański, Misztela – Bartosik,
Baryła.

Podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka po klęsce
w Tomaszowie Mazowiecki nie
mieli dobrych humorów. Sytuacja strykowian w tabeli była zła
i aby ją poprawić konieczne było
zwycięstwo nad Kwiatkowicami. Sobotni rywal Zjednoczonych jest tegorocznym beniaminkiem, ale wcale nie należał
do chłopców do bicia. Kwiatkowice w poprzedniej kolejce potrafiły rozbić na własnym boisku
WOY Bukowiec Opoczyński aż
4:1.
Już w pierwszej minucie
bramkę mogli zdobyć goście,
ale po ładnej zespołowej akcji
napastnik LKS nie zdążył do-

stawić nogi do dośrodkowania
wzdłuż linii bramkowej. Co nie
udało się zespołowi Kwiatkowic zrobili strykowianie. W 3
min. Łukasz Nagański idealnie
znalazł w polu karnym Tomasza
Lenarta, a kapitan Zjednoczonych na raty pokonał bramkarza gości. Po 10 min. było już
2:0. Na 20 m Stryków miał rzut
wolny. Do strzału przymierzało
się trzech zawodników gospodarzy, ale ostatecznie na bramkę
uderzył Lenart. Najlepszy gracz
Zjednoczonych z poprzedniego sezonu idealnie przymierzył i bramkarz gości nawet nie
drgnął. W kolejnych minutach
dominowali goście, u których
nie widać było większego załamania stratą dwóch bramek.
Kwiatkowice w pierwszej części
meczu miały kilka znakomitych
okazji do bramki, ale żadnej nie
wykorzystali. Raz skórę kolegom ratował Śniady, a pozostałe
sytuacje seryjnie marnowali napastnicy gości. Wyraźnie pachniało bramką dla beniaminka,
ale w pierwszej połowie szczęście było po stronie gospodarzy.
W przerwie trener Szcześniak

widząc nieporadność defensywy z pewnością przekazał kilka
uwag swoim podopiecznym.
Kibice w szczególności obawiali się o brak koncentracji, która
już w tym sezonie zdarzała się
na boisku w Strykowie. Goście
w drugiej połowie nie zagrażali
już tak bardzo Zjednoczonym,
ale mimo to udało im się złapać
kontakt.
W 58 min. sędzia wskazał
na wapno po wątpliwym faulu
Waśkiewicza, a gracz Kwiatkowic pewnie wykorzystał jedenastkę. W tym momencie
do końca spotkania pozostało
ponad pół godziny gry i wszystko mogło się jeszcze zdarzyć.
Zjednoczeni mieli swoją szansę
do odskoczenia, ale okazji jeden
na jeden po świetnym podaniu
Nagańskiego nie wykorzystał
Bartosik. Na szczęścia strykowianie dowieźli prowadzenie
do końca i zapisali na swoim koncie cenne trzy punkty.
Podopieczni trenera Tomasza
Szcześniaka w kolejnym spotkaniu zmierzą się z Włókniarzem
Moszczenica. W Strykowie
wszyscy liczą na kolejna zwycięstwa, które znacznie podreperują
dorobek punktowy Zjednoczonych i zapewnią spokojną zimę
w klubie.
wp

AMII NOWOSOLNA
ZJEDNOCZENI II

2 (2)
1 (1)

Bramkę dla Strykowa zdobył
zrzutukarnegow20min.Dariusz
Płoszajski.
Zjednoczeni II: Winciorski–Skroberanda, Cichosz, Leszczyński,
Zyguła – Zawadzki, Płoszajski,
Fortuna (w 60 min. Malczewski),
Kaniewski(50Kwiatkowski)–Stawiany,Śmieszek.

Podopieczni trenera W. Wiśniewskiego w poprzedniej
kolejce wyraźnie ulegli na własnym stadionie LZS Justynów
0:3. Porażka boli, ale ból jest
jeszcze większy, bo w tamtym
meczu strykowianie zaprezentowali się po prostu słabo, a poza
tym uciekł im Rosanów. Tym
razem miało być inaczej, choć
Nowosolna w tym sezonie spisuje się dobrze i przed tym po-

jedynkiem miała tylko 3 oczka
mniej od rezerw Zjednoczonych.
Zaczęło się dobrze dla gości.
W pierwszych minutach strykowianie osiągnęli nieznaczną
przewagę, która doprowadziła
do rzutu karnego. W 20 min.
jedenastkę na bramkę zamienił
D. Płoszajski i było 1:0 dla Zjednoczonych. Podopieczni trenera
W. Wiśniewskiego niezbyt długo cieszyli się z prowadzenia.
W 27 min. gospodarze doprowadzili do wyrównania przy
znacznej pomocy zawodników
Zjednoczonych. Chwilę później
rozkręceni piłkarze Nowosolnej
objęli prowadzenie. W 31 min.
bramka w zasadzie z przypadku,
ale w futbolu chodzi tylko o zdobywanie goli bez względu na to
w jaki sposób. Gospodarze przeprowadzili dość nieschludną akcję zakończoną strzałem. Pewnie
byłby on znacznie niecelny, ale
rykoszet sprawił, że piłka zmie-

niła tor lotu piłki i kompletnie
zaskoczyła zdezorientowanego
Winciorskiego. Do przerwy
Nowosolna prowadziła ze Strykowem 2:1. Po zmianie stron
goście próbowali odrobić straty,
ale mimo dużej przewagi w posiadaniu piłki nic strykowianom
nie wychodziło. Z biegiem czasu rezerwy Zjednoczonych grały
bardziej nerwowo, a Nowosolna
po prostu robiła swoje i osiągnęła swój cel. Gospodarze wygrali
i zrównali się tym samym punktowo ze strykowianami. W obozie
Zjednoczonych wesołych nastrojów nie ma, bo strata do prowadzącego Rosanowa jest już duża,
a inne zespoły także nie zwalniają tempa. W kolejnym spotkaniu
podopieczni trenera Wiśniewskiego będą mieli przed sobą
prawdziwy test, bo do Strykowa
przyjedzie lider. To spotkanie,
zaplanowane na 9 października
zapowiada się niezwykle ciekawie i pewnie da odpowiedź czy
strykowianie rzeczywiście włączą się w tym sezonie do walki
o awans klasę wyżej.
wp
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W spotkaniu szóstej kolejki piłkarze drugiej drużyny
Zjednoczonych Stryków nie sprostali Nowosolnej.

Piłkarze rezerw Zjednoczonych Stryków złapali zadyszkę. Poświetnymstarciesezonupodopiecznitrenera
WiktoraWiśniewskiegoprzegralidrugimeczzrzędu.
G
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Kapitanowie obu drużyn wyprowadzają piłkarzy na mecz Lechia-Zjednoczeni. Po końcowym gwizdku cieszyć mogli się tylko ci pierwsi.

Piłka nożna | IV liga

0:5 w Tomaszowie, czyli kolejna klęska
Zjednoczonych Stryków
LECHIA TOM. MAZ.
ZJEDNOCZENI

5 (1)
0 (0)

Zjednoczeni: Zalewski – Hinc (w
45 min. Misztela), Sender, Bełdziński, Kluge – Małecki (55 Majewski), Król, Nowak (65 Baryła), Dyhdalewicz – Bartosik, Ł. Nagański.

W środku tygodnia, 28 września piłkarze Zjednoczonych
Stryków wybrali się na mecz
do Tomaszowa Mazowieckiego,
gdzie podejmowali miejscową

Lechią – jednego z głównych
kandydatów do awansu.
W poprzednim sezonie pojedynek między tymi drużynami
dwa razy wyłonił zwycięzcę.
W Tomaszowie było 2:1 dla
gospodarzy, zaś w Strykowie
po pamiętnym boju i bramce
Bartosika w ostatniej akcji spotkania górą byli Zjednoczeni
(1:0). Bardzo zmotywowani piłkarze Lechii liczyli na kolejne
zwycięstwo w tym sezonie. Dla
strykowian punkt wywalczony

Piłka nożna | 4. kolejka Klasy „B”

Powstaniec Dobra – Huragan
Swędów 1:8 (1:3)
Bramki: 1:1 – Tyczyński 26 min,
1:2 – Andrzejewski 31 min, 1:3 – M.
n

Wieści z Głowna i Strykowa
członek Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Edycja wspólna z tygodnikiem
„Nowy Łowiczanin”

G

Podstawka 33 min, 1:4 -Krawczyk
(rzut wolny) 48 min, 1:5 – Czkwianianc 55 min, 1:6 – Andrzejewski
73 min (rzut karny), 1:7 – Czkwianianc 78 min, 1:8 – Andrzejewski
87 min.
Huragan: Czerwiński – Jędrzejewski (63, Głowacki), Sęderowski, Rutkowski (46, Cłapiński),
Stefański – Krawczyk, Tyczyński
(46, Matynia), Podsiadły (46, Łysoń), Andrzejewski – Podstawka,
Czkwianianc

Huragan wygrał kolejny mecz
i nie ustępuje w walce o fotel
lidera. Pierwsze minuty piłkarze gości grali bardzo nerwowo
i w 20 minucie piłkę z bramki musiał wyjąć Czerwiński.
Zimny prysznic podziałał na
nich błyskawicznie bo już w 26
minucie po akcji Podsiadłego
w sytuacji sam na sam znalazł
się Tyczyński i pewnym strzałem w „długi róg” wyrównał
stan meczu.
Huragan poszedł za ciosem
i w 33 minucie prowadził już 1:3.
Najpierw Swojego szóstego gola
dołożył Andrzejewski a chwilę
później ten sam zawodnik asystował przy bramce Podstawka.
Druga połowa to już tylko ataki
Huraganu. W 48 minucie ładnym strzałem z rzutu wolnego
pokonał bramkarza Michał Krawiec. W 55 minucie Andrzejewski podał wzdłuż bramki do
Czkwianinca i było 1:5. Od 60

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.

Sukcesy uczniów „Trójki” Głowno

minuty był koncert niewykorzystanych sytuacji, kolejno Swoje
sytuacje marnowali Andrzejewski, Głowacki, Czkwianianc
i Podstawka. Dopiero w 73 minucie po rzucie karnym podwyższył Andrzejewski.
W 78 minucie Swoja drugą
bramkę w tym spotkaniu strzelił Czkwianianc a dobił rywali
w 87 ponownie Andrzejewski
ustalając wynik meczu na 1:8.
W ostatnich sekundach pięknym
strzałem z dystansu popisał się
Stefański ale piłka zatrzymała
się niestety na spojeniu słupka
z poprzeczką. Podopieczni Pawła Podsiadłego dopisali sobie
zatem kolejne trzy punkty i nadal razem z Czarnymi Smardzew przewodzą w tabeli klasy
„B”.
ak
4. kolejka: Sokół Popów – LKS
Kalonka 0:2, LKS Gieczno – LKS
II Gałkówek 1:8, Powstaniec Dobra – Huragan Swędów 1:8, Start
Szczawin – Czarni Smardzew 0:2,
Lipiniacy Lipiny – Sparta Łódź 5:0
1. Czarni Smardzew

4

12 22-5

2. Huragan Swędów

4

12 21-6

3. Lipiniacy Lipiny

4

9

15-4

4. LKS II Gałkówek

4

9

15-7

5. Start Szczawin

4

6

6-5

6. Sparta Łódź

4

4

10-11

7. LKS Kalonka

4

3

9-10

8. Sokół Popów

4

3

2-8

9. LKS Gieczno

4

1

7-21

4

0

5-35

10. Powstaniec Dobra
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Redaktor naczelny: Wojciech Waligórski
Sekretarz redakcji: Ewa Mrzygłód-Waligórska
Dziennikarze: Lilianna Jóźwiak-Staszewska,
Elżbieta Woldan-Romanowicz, Jakub Lenart,
Andrzej Kusy (sport).
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nade-

nad poprzeczką bramki Lechii.
Po zmianie stron marzenia strykowian o korzystnym wyniku
prysnęły bardzo szybko. Wystarczyły dwa rzuty rożne w pierwszych 10 min. drugiej połowy
i było po meczu. Zjednoczeni
źle ustawili się w obronie przy
stałych fragmentach gry, co Lechia skrzętnie wykorzystała.
W 70 min. było już 4:0 dla
gospodarzy. Podopieczni trenera Tomasza Szcześniaka znów
się nie popisali i stracili bramkę

Sport szkolny | Czwartki Lekkoatletyczne

Huragan i Czarni liderują
Piłkarze Czarnych Smardzew
i Huraganu Swędów w czwartej
kolejce spotkań o mistrzostwo
klasy „B” odnieśli po czwartym
zwycięstwie i razem przewodzą w rozgrywkach. Jednak na
fotelu lidera usadowili się zawodnicy ze Smardzewa, którzy
z nieznacznie lepszą różnicą
zdobytych i straconych goli wyprzedzają graczy ze Swędowa.
Huragan nie dał szans beniaminkowi z Dobrej, pokonując tamtejszego Powstańca aż 8:1. Znowu
hat-trickiem popisał się Bartosz
Andrzejewski. Któremu dzielnie
sekundował Aleksander Czkwinianc, zdobywca dwóch bramek.
Zatem swędowianie znacznie
oprawili swoje bramkowe konto.
Niestety nie powiodło się
drugiemu zespołowi z naszego
regionu. Sokół Popów nie dał
rady na własnym boisku LKS-owi Kalonka, przegrywając 0:2.
Zatem start popowian do nowego sezonu nazwać należy fiaskiem. Drużyna Sokoła zajmuje
odległe ósme miejsce z trzema
punktami na koncie. Do walki
o czołowe lokaty na pewno włącza się także ekipy Lipiniaków
Lipiny i LKS-u II Gałkówek.
Obie drużyny skompletowały
już po dziewięć „oczek”.

na gorącym terenie w Tomaszowie z pewnością byłby dobrym
wynikiem.
Niestety już w 15 min. było
1:0 dla gospodarzy. Dośrodkowanie z prawej strony i napastnik
Lechii z 7 m pokonuje bezradnego Zalewskiego.
W kolejnych minutach jedni
i drudzy mieli swoje szanse, ale
nikomu nie udało się trafić do
siatki. Po stronie Strykowa próbowali uderzać głową Sender
i Hinc, ale obaj posłali piłkę

W ubiegłym tygodniu na
lekkoatletycznym
stadionie
w Łowiczu odbyły się pierwsze zawody jesiennej edycji
Czwartków Lekkoatletycznych
dla szkół podstawowych. Każdy
ze zgłoszonych do rywalizacji
zawodników mógł wystartować
w jednej konkurencji biegowej
(60, 300, 600 lub 1000 metrów)
oraz w jednej konkurencji technicznej (skok w dal, rzut piłeczką palantową bądź w skoku
wzwyż).
Do Łowicza na lekkoatletyczne zawody przyjechały reprezentacje Szkół Podstawowych
z Domaniewic, Łowicza, a także
z Głowna. Uczniowie głowieńskiej „Trójki” bardzo dobrze wypadli w swoich konkurencjach,
ponieważ aż trzynaście razy
stawali na podium.
Szczególne brawa należą się
dziewczętom z klas IV, dla których impreza w Łowiczu była
ich pierwszymi poważnymi
zawodami w życiu. Na uwagę
zasługuje także fakt, że Aleksandra Goszczyńska z klasy
IV „A” zajęła pierwsze miejsca
w biegu na 300m i skoku w dal,
a jej reprezentacyjna koleżanka,
także uczennica klasy IV „B”
Małgorzata Zakrzewska w tych
samych konkurencjach zdobyła drugie miejsca. Głowieńscy
uczniowie triumfowali także
w skoku w dal (pierwsze miejsce wywalczyła Karina Gzinka),

ANDRZEJ KUSY

W spotkaniu
z pretendentem
do awansu do trzeciej
ligi strykowianie znów
dostali tęgie lanie,
a dodatkowo stracili
Mariusza Małeckiego,
który z powodu poważnej
kontuzji w tym roku
już nie zagra.

po rzucie rożnym – trzeci raz
niemal w ten sam sposób. Lechia było już na fali i w 78 mim.
przypieczętowała zwycięstwo
piątym golem. Ładna zespołowa
akcja i strzał do pustej bramki
ustalił wynik meczu na 5:0 dla
miejscowych.
Pojedynek z Lechią oprócz
dotkliwej porażki dostarczył
trenerowi i kibicom jeszcze
innego przykrego doświadczenia. W meczu fatalnej kontuzji
w starciu z zawodnikiem rywali
doznał Mariusz Małecki, który
będzie wyłączony z gry na kilka
miesięcy. Zjednoczeni przegrali
zatem piąty raz w tym sezonie,
zaś Lechia potwierdziła, że słowa o awansie do III ligi nie były
rzucane na wiatr.
W kolejnym spotkaniu piłkarze Zjednoczonych Stryków
podejmą na własnym boisku beniaminka LKS Kwiatkowice. wp

Na zawodach w Łowiczu świetnie spisali się uczniowie SP nr 3
z Głowna.

w rzucie piłeczką palantową
(pierwsze miejsce i złoty medal
przypadł Patrykowi Bednarkowi), w biegu na 60 metrów
(druga lokata dla Weroniki Wilk
i trzecie miejsce dla Zuzanny
Kwiatkowskiej).
Z kolei w rywalizacji uczniów
urodzonych w 2001 roku trzecie miejsce wywalczyła Oliwia
Bliźniewska, a w roczniku 1999
Wiktoria Opalińska plasowała się na drugich pozycjach
w skoku w dal i w biegu na 60
metrów. Natomiast Magdalena
Sitkiewicz wywalczyła brązowy medal w biegu na 300

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 38, a także przez stronę
internetową www.lowiczanin.info
Skład tekstu własny.

metrów, a Karina Gzinka i Katarzyna Lis były także trzecie
w swoich rocznikach w biegu na
300 metrów. Warto podkreślić,
że zawody odbywają się poza
obowiązkowym kalendarzem
zmagań międzyszkolnych, do
tego po południu w czasie wolnym, a każdy start w zawodach
to opłata startowa 5 złotych,
którą pokrywa sam uczeń! Jaki
z tego wniosek? Choć jest to
dyscyplina trudna i żmudna do
trenowania, to jednak lekkoatletyka w Szkole Podstawowej
nr 3 w Głownie ma się naprawdę
bardzo dobrze.
ak
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Kolarstwo|MistrzostwaMakroregionu

Dominacja Strykowa – najlepiej w historii
Na starcie stanęło 16 par
z 7 klubów. Najwięcej przedstawicieli mieli gospodarze LUKS
„Dwójka” Stryków oraz KS
Społem Łódź, które wystawiły po 4 pary. Wszyscy mieli do
pokonania 10 km z linią startu
i mety w Bratoszewicach. Pierwsi rywalizowali młodzicy.
Na półmetku pierwsze miejsce zajmowali strykowianie
z LUKS „Dwójki” Mateusz Kucharski i Sebastian Baranowski
z czasem 15 min. 3 sekundy,
ale swoich biegów nie ukończyli jeszcze główni faworyci
do zwycięstwa – ich klubowi
koledzy Dominik Chmielewski i Damian Mikołajczyk oraz
kolarze LKK LUKS Sławno
Marceli Bogusławski i Piotr
Stępień. Zgodnie z przewidywaniami pierwsi liderzy oddali
pola przeciwnikom. Najpierw
ich czas aż o pół minuty poprawili Bogusławski ze Stępniem,
ale już chwilę później na metę
ze świetnym rezultatem wpadli Chmielewski i Mikołajczyk.
Strykowianie osiągnęli czas
14 min. 19 sekund, drugie miejsce 13 sekund za zwycięzcami
dla kolarzy Sławna, zaś najniższy stopień podium ponownie

dla gospodarzy Kucharskiego
i Baranowskiego. Nie powiodło
się kolarzom ze Społem Łódź.
Najlepsi z nich Dawida Jankowski i Kamil Rachwał zameldowali się na piątym miejscu,
choć przed imprezą stawiani byli
w roli kandydatów do medalu.
Po chłopcach do ścigania zabrały się młodziczki, których
tego dnia było tylko 3 pary –
dwie ze Społem i jedna ze Sławna. Lepsze okazały się łodzianki
Anna Górska i Jagoda Lasek,
które wygrały o 16 sekund z klubowymi koleżankami Klaudią
Grudzień i Natalią Lasek. Brązowe medale dla zawodniczek
Sławna Adrianny Siniarskiej
i Emilii Jędrzejczyk. Jako ostatni
wystartowali juniorzy młodsi.
Tutaj rywalizacja o złoto była
niezwykle zacięta i ostatecznie kolarze Stomilu Bełchatów
o zaledwie sekundę wyprzedzili
strykowski duet z LUKS „Dwójki” Artura Chmielewskiego
i Radosława Florczaka. Trzecie
miejsce już z dużą stratą prawie
2 min. dla kolejnej pary gospodarzy Jarosława Jabłońskiego
i Szymona Cichosza. Występ
strykowskich kolarzy w Bratoszewicach był najlepszy w hi-

WOJCIECHPOŻARLIK

W sobotę, 24 września w Bratoszewicach
obyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Makroregionu w jeździe dwójkami na czas.
Oprócz głównego wyścigu młodzików
i młodziczek w rywalizacji wzięli również
udział juniorzy młodsi.

Strykowski duetDominikChmielewski(zprawej)iDamianMikołajczykpokazaliprawdziwąmistrzowskąformę.

storii klubu pod względem wyników. Jeszcze nigdy LUKS nie
zdobył w jeździe dwójkami na
czas dwóch medali wśród chłopców, a także nie zdarzyło się by
jednego dnia wszyscy startujący
zawodnicy Strykowa stanęli na
podium.
Oby więcej takich zawodów!
Po dekoracji par organizator
i prezes Okręgowego Związku
Kolarskiego w Łodzi Andrzej

Pożarlik wręczył również nagrody trenerom za klasyfikację
klubową. Zwycięstwo odniósł
KS Społem, a puchar odebrał
trener Andrzej Malinowski. Łodzianie o dwa punkty wyprzedzili LUKS „Dwójkę” Stryków
i LKK LUKS Sławno. Trenerami tych dwóch zespołów są
Mirosław Pożarlik i Roman
Gorzkiewicz (LUKS) oraz Przemysław Gierczak (Sławno) wp

Wyniki Mistrzostw Makroregionu
w jeździe dwójkami na czas –
Bratoszewice
Młodzicy:1.DominikChmielewski,
Damian Mikołajczyk LUKS „Dwójka” Stryków 14:19:00. Mistrzowie
Makroregionu Centralnego: 2.
Marceli Bogusławski Piotr Stępień
LKKLUKSSławno14:32:14.I V-ce
Mistrzowie Makroregionu Centralnego: 3.SebastianBaranowski,
MateuszKucharskiLUKS„Dwójka”

Stryków 15:03:63. II V-ce Mistrzowie Makroregionu Centralnego:
4.RobertBudzyna,KaroKuklewicz
MLKWieluń15:11:61.5.DawidJankowski,KamilRachwałKSSpołem
Łódź 15:16:04. 6. Dawid Domasik,
Mateusz Gwizdoń LK Start TomaszówMaz.15:32:39.7.TomaszEndler,AntoniSzczepanikZTCŻychlin
15:32:51.8.KonradKowalski,KacperKrawczykStomilKalitaBełchatów 15:33:98. 9. Marcin Budziński,
TomaszBudzińskiLKKLUKSSławno 16:00:72. 10. Mateusz Bocian,
KamilKarasiewiczKSSpołemŁódź
16:28:72.
Młodziczki: 1. Anna Górska,
Jagoda Lasek KS Społem Łódź
16:48:05. Mistrzynie Makroregionu Centralnego. 2. Klaudia Grudzień, Natalia Lasek KS Społem
Łódź 17:04:14. I V– Ce Mistrzynie Makroregionu Centralnego.
3. Emilia Jędrzejczyk, Adrianna
Siniarska LKK LUKS Sławno
18:01:00. II V-ce Mistrzynie Makroregionu Centralnego.
Juniorzy młodsi: Czas 1. Łukasz
Broniarczyk, Daniel Ziejewski Stomil Kalita Bełchatów 14:45:82.
2. Artur Chmielewski, Radosław
Florczak LUKS „Dwójka” Stryków14:46:75. 3. Szymon Cichosz,
Jarosław Jabłoński LUKS „Dwójka”Stryków16:21:16
1.KSSpołemŁódź



 7pkt.

2.LUKS„Dwójka”Stryków

5pkt.

3.LKKLUKSSławno

5pkt.

4.MLKSWieluń

1pkt.

5.LKKStartTomaszówMaz.

1pkt

6.ZTCŻychlin

1pkt.

7.StomilKalitaBełchatów

1pkt.

Sport szkolny|Indywidualnebiegiprzełajowe

Sukcesy lekkoatletów głowieńskich szkół

Otwarcie nowego sportowego roku szkolnego 2011/2012
odbyło się podczas indywidualnych biegów przełajowych
w trzech kategoriach wiekowych. Tradycyjnie na otwierających sportowy rok szkolny
zawodach świetnie spisali się
lekkoatleci z naszego regionu.
Do biegów przełajowych w kategorii gimnazjów zgłosiło się
8 reprezentacji gimnazjów z powiatu zgierskiego.
Po raz kolejny uczennice
Gimnazjum Miejskiego im Jana
Pałwa II z Głowna udowodniły,
że sukcesy podopiecznych nauczyciela wychowania fizycznego Sylwestra Jasińskiego nie
są dziełem przypadku.
Głownianki wywalczyły drugie miejsce, ulegając jedynie
drużynie Zespołu Szkół Sportowych z Aleksandrowa Łódzkiego. W zmaganiach tych drużyna dziewcząt Gimnazjum
Miejskiego im. Jana Pawła II
w Głownie wywalczyła 32
punkty (drużyna liczyła 5 zawodniczek, które w zależności

ANDRZEJKUSY

Na obiektach ośrodka
wypoczynkowego
Malinka w Zgierzu
tradycyjnie odbyły się
kolejne szkolne zawody
z cyklu mistrzostw
powiatu zgierskiego.

Wicemistrzowska drużynaGimnazjumMiejskiegoim.JanaPawłaIIwGłowniewkategoriidziewcząt.

od zajętego miejsca uzyskiwała punkty, a suma punktów decydowała o zajętym miejscu
w ogólnej klasyfikacji). Po
podliczeniu punktów okazało się, że uczennice z Głowna
przegrały mistrzostwo powia-

tu zgierskiego zaledwie jednym punktem z zawodniczkami, reprezentującymi Zespół
Szkól Sportowych z Aleksandrowa Łódzkiego. W klasyfikacji indywidualnej piąte miejsce
w kategorii gimnazjów zajęła

Oliwia Sędzikowska z GM im.
Jana Pawła II w Głownie, która
tym samy zakwalifikowała się
do strefy rejonowej indywidualnych biegów przełajowych.
Drużynę dziewcząt Gimnazjum Miejskiego im. Jana

Pawła II w Głownie reprezentowały następujące uczennice:
Maja Michalak, Kinga Wyderko, Paulina Stań, Daria Krzysztofczyk oraz Oliwia Sędziowska. Zawodniczki do zawodów
przygotował nauczyciel wf Sylwester Jasiński. Na trzeciej pozycji w klasyfikacji generalnej
usadowiły się uczennice ZSL-G Głowno.
Drużyna chłopców Gimnazjum Miejskiego Głowno,
mimo ambicji na trudnej biegowej trasie, została sklasyfikowana na miejscach od piątego do
ósmego. Skład drużyny chłopców przedstawiał się następująco: Damian Janicki, Filip Rożniata, Patryk Chmurski, Bartek
Kurzawski oraz Bartłomiej Łysio. Do startu w mistrzostwach
powiatu zgierskiego ekipę
chłopców przygotował nauczyciel wf Marcin Moszczyński.
Natomiast chłopcy, reprezentujący Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych
wywalczyli
czwarte miejsce.
W rywalizacji szkół ponadgimanzjalnych po raz pierwszy
w zawodach wystąpili uczniowie Publicznego Katolickiego
Liceum Ogólnokształcącego
w Głownie! Głowieńscy licealiści nie zawiedli i w pierwszym
swoim starcie wywalczyli brązowy medal. Publiczne Katolickie LO z Głowna na zawodach
reprezentowali Tomasz Kret,
Eryk Lebioda, Michał Suche-

nek, Piotr Kosielski oraz Kacper Stępniewski. Do zawodów
licealistów przygotował także
nauczyciel wf Marcin Moszczyński. W kategorii dziewcząt wysokie, bo czwarte miejsce wywalczyły zawodniczki
LO Głowno. Z kolei reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3
z Głowna także świetnie spisała
się podczas mistrzostw powiatu w kategorii szkół podstawowych. Lekkoatletyczne drużyny
SP 3 Głowno w klasyfikacji drużynowej w kategorii chłopców
i dziewcząt wywalczyły trzecie
miejsca. Indywidualnie Karina
Gzinka była druga, a Dominik
Żelewski także wywalczył drugie miejsce! W kategorii dziewcząt Szkoła Podstawowa nr 2
z Głowna zajęła czwarte miejsce, a do mistrzostw województwa łódzkiego zakwalifikowała
się także Laura Ubysz.
Swoje sukcesy zaliczyli uczniowie z Bratoszewic.
Uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach
Olga Kowalczyk (nauczyciel
wychowania fizycznego Elżbieta Foks) zajęła czwarte miejsce.
Lokata ta dała jej awans do finałów województwa łódzkiego,
które odbędą się w Uniejowie 7
października. W kategorii gimnazjum reprezentant bratoszewickiego gimnazjum Łukasz
Starus (nauczyciel w-f Łukasz
Kaźmierczak (klasa III) zajął
dziewiąte miejsce.
ak
G
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Kolejne sukcesy
uczniów
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Piłka nożna | V liga

Stal wreszcie na swoim poziomie

KALENDARZ
KIBICA

Po serii kilku porażek
kibice w Głownie
w końcu mogli oglądać
zwycięstwo swoich
ulubieńców. Piłkarze
Stali Głowno po prostu
zmiażdżyli Andrespolię
Wisniowa Góra,
wygrywając wysoko
aż 6:0!
STAL GŁOWNO
ANDRESPOLIA

6 (3)
0 (0)

WOJCIECH POŻARLIK

Bramki dla Stali: Golis 2 (21 i 43
min.), Florczak (44 min.), Kluska
(53 min.), Gibała (54 min.) oraz Kowalczyk (w 84 min.)
Stal: Smużyński – Mostowski, Maciak, M. Piela, G. Piela – A. Tomczyk, Kluska (w 70 min. Kujawiak),
Gozdera – Gibała, Golis (60 Okrasa), Florczak (78 Kowalczyk).

Po kilku niepowodzeniach na własnym boisku, kibice Stali Głowno w końcu mogli cieszyć się ze zwycięstwa. „Stalowcy” wreszcie zagrali
na swoim poziomie i zmiażdżyli Andrespolię Wiśniowa Góra.

Po kolejnym ligowym niepowodzeniu piłkarze Stali Głowno
walczyli o honor i posadę trenera Marka Pawlaka. Przeciwnikiem głownian był outsider ligi
Andrespolia Wiśniowa Góra.
Ogromna motywacja w obozie
Stali musiała w końcu dać trzy
punkty. Inny scenariusz niż zwycięstwo głownian był po prostu
nie do przyjęcia.
Od początku znaczną przewagę osiągnęli gospodarze. Stal
miała mnóstwo okazji bramkowych, a pierwszy gol padł w 21
minucie. Z prawej strony dośrodkował Kluska, a piękną główką
popisał się Golis i było 1:0.
Kilka minut później gracz gości
osłabił swój zespół, po obejrzeniu czerwonej kartki za uderze-

nie Patryka Gozdery. Napór Stali przez całą pierwszą połowę nie
malał ani na chwilę, ale głownianie marnowali doskonałe okazje.
Tomasz Florczak posłał piłkę
w poprzeczkę, Łukasz Kluska
trafił z minimalnego spalonego,
Patryk Gozdera sam na sam
i niestety bez efektu bramkowego, a Szymon Golis także
w sytuacji jeden na jeden z golkiperem przyjezdnych nie zdołał
posłać piłki do siatki bramki
drużyny przyjezdnych. To tylko
niektóre z okazji stworzonych
przez zawodników Stal. Przed
przerwą udało się głownianom
jeszcze jednak pokonać bramkarza gości i to aż dwukrotnie.
Najpierw w 43 minucie Szymon Golis uderzył z pierwszej

piłki i podwyższył na 2:0, a zaledwie minutę później po podaniu
Gibały okazję sam na sam wykorzystał Florczak.
Do przerwy skończyło się zatem na 3:0, ale wszyscy w Głownie byli pewni, że piłkarze Stali
na tym nie poprzestaną. Początek drugiej połowy potwierdził
przypuszczenia kibiców, że Stal
chce po prostu zmiażdżyć przeciwnika. W 53 minucie na 4:0
strzelił Łukasz Kluska, po podaniu z rzutu wolnego Rafała Mostowskiego. Chwilę później Andrespolia straciła piątą bramkę.
Jeden na jeden z bramkarzem
wyszedł Gibała i nie miał problemów umieszczeniem piłki
w siatce. Później swoje okazje
mieli Tomasz Kujawiak i przede

wszystkim Przemysław Gibała.
Ten drugi nie wykorzystał rzutu
karnego w 72 minucie, to Stal
strzeliła jednak kolejnego gola.
W 84 minucie wprowadzony
kilka minut wcześniej Kowalczyk ustalił wynik na 6:0 dla
gospodarzy. Stal stworzyła sobie wiele sytuacji, ale należy
pochwalić również bramkarza Dariusza Smużyńskiego,
który wbrew pozorom nie był
tego dnia całkiem bezrobotny.
W chwili, gdy rezultat był już
rozstrzygnięty i wszyscy piłkarze z pola drużyny gospdarzy
bardzo chcieli strzelić kolejną
bramkę, zapominając o obronie,
to właśnie Dariusz Smużyński
musiał odwalić czarną robotę za
kolegów.

PROGNOZA POGODY DLA REJONU GŁOWNA | 6.10.2011 – 12.10.2011
SYTUACJA SYNOPTYCZNA: Pogodę
kształtować będzie niż znad Skandynawii.
Od piątku z zachodu napływać będzie wilgotna
i chłodna masa powietrza polarno-morskiego.

PIĄTEK – SOBOTA – NIEDZIELA: Jesienna
aura – pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami deszczu oraz chłodno. Widzialność
dobra, w opadach umiarkowana do słabej.
Wiatr z kierunków zach., słaby i umiarkowany.
Temp. max w dzień: + 13 st. C do + 16 st. C.
Temp. min w nocy: + 7 st. C do + 4 st. C.

PROGNOZA BIOMETEOROLOGICZNA:
Pogoda niekorzystnie wpływać będzie na nasze
samopoczucie.
BIURO METEOROLOGICZNE CUMULUS

G

NIEDZIELA,
9 PAŹDZIERNIKA:
 godz. 11:00, na boisku w Lipinach szósta kolejka rozgrywek
klasy „B” sezonu 2011/2012
(grupa II, łódzka), mecz Lipiniacy Lipiny - Huragan.
 godz. 12:00, stadion w Strykowie, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „A”
(siódma kolejka) Zjednoczeni II
Stryków – LKS Rosanów.
 godz. 12:00, boisko w Popowie, szósta kolejka rozgrywek
klasy „B” (grupa II, łódzka),
mecz Sokół – Gieczno.
 godz. 15:00, boisko
w Parzęczewie, mecz piłki
nożnej o mistrzostwo V ligi
(jedenasta kolejka) Orzeł - Stal
Głowno.
 godz. 16:00, mecz piłki
nożnej o mistrzostwo klasy „B”
(szósta kolejka) Powstaniec
Dobra – Kalonka - Kopanka.

Piłka nożna | IV liga

Zjednoczeni w środku
Piłkarze IV ligi rozegrali jedenastą serię spotkań, a liderem jest
Lechia Tomaszów. Tomaszowianie w dwóch ostatnich meczach
zainkasowali 6 pkt, zdobyli dziesięć goli.
ak

CZWARTEK: Jeszcze pogodnie i ciepło,
zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże,
lokalnie możliwy przelotny deszcz. Widzialność
dobra do umiarkowanej, w nocy i rano
zamglenia, lokalnie mgły. Wiatr zach.
i pd.-zach., słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 19 st. C do + 20 st. C.
Temp. min w nocy: + 12 st. C do + 9 st. C.

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA:
Pochmurno z przejaśnieniami, okresami
z opadami deszczu oraz chłodno.
Widzialność dobra do umiarkowanej, rano
zamglenia, lokalnie mgły. Wiatr południowozachodni, słaby do umiarkowanego.
Temp. max w dzień: + 13 st. C do + 16 st. C.
Temp. min w nocy: + 8 st. C do + 6 st. C.

Bramkarz Stali popisał się kilkoma świetnymi interwencjami
czym potwierdził tylko bardzo
wysoką dyspozycję w ostatnich
meczach, którą miejmy nadzieję
utrzyma do końca rundy. Podopieczni trenera Marka Pawlaka
pokazali w meczu z Andrespolią
Wiśniowa Góra, że w piłkę grać
potrafią. Szkoleniowiec Stali widzi duży potencjał wśród swoich
piłkarzy, które to spore przecież
możliwości muszą wykorzystać
sami zawodnicy.
W Głownie są warunki i jest
zespół piłkarzy, by skutecznie
walczyć o coś więcej niż utrzymanie, tułaczkę w dolnej połowie tabeli – już najwyższa pora
na to, by te warunki wykorzystywać.
ak,wp

SOBOTA,
8 PAŹDZIERNIKA:
 godz. 15:00, boisko
w Dmosinie, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „A” (siódma kolejka) Błękitni Dmosin
– Start Brzeziny.
 godz. 15:00, boisko
w Sarnowie, mecz piłki nożnej
o mistrzostwo klasy „A” GLKS
Sarnów/Dalików - Struga
Dobieszków.
 godz. 15:30, stadion
w Moszczenicy, mecz piłki
nożnej o mistrzostwo IV ligi
Włókniarz Moszczenica - Zjednoczeni Stryków (13. kolejka).
 godz. 11:00, boisko
w Łodzi, mecz siódmej kolejki
o mistrzostwo Łódzkiej Ligi
Juniorów (grupa 1.) Orzeł Łódź
- Zjednoczeni Stryków.

10. kolejka: Włókniarz Konstantynów Łódzki – Concordia Piotrków
Trybunalski 1:3, Pilica Przedbórz
– Warta Działoszyn 1:1, Włókniarz
Zg – Pogoń Zduńska Wola 0:1,
Lechia – Zjednoczeni Stryków 5:0.
Kwiatkowice – Woy 4:1, Włókniarz
M – Zawisza Pajęczno 0:1, Włókniarz Pabianice – UKS SMS Łódź
1:3, Sorento – Wieluń 3:3, Paradyż
– Boruta 4:0
11. kolejka: Boruta Zgierz – Włókniarz Konstantynów Łódzki 5:1,
WKS Wieluń – KS Paradyż 3:1,
UKS SMS Łódź – Sorento Zadębie
Skierniewice 2:2, Zawisza Pajęczno
– Włókniarz Pab. 5:0, Woy – Włókniarz M. 4:0, Zjednoczeni Stryków
– Kwiatkowice 2:1, Pogoń Zduńska
Wola – Lechia 0:5, Warta Działoszyn – Włókniarz Zg. 3:1, Concordia – Pilica Przedbórz 1:1

1. Lechia Tomaszów Maz. 11 24

23-5

2. Warta Działoszyn

11 23

15-9

3. Zawisza Pajęczno

11 22

21-14

4. KS Paradyż

11 21

19-8

5. WKS Wieluń

11 19

24-13

6. Woy Bukowiec Op.

10 18

23-14

7. Pilica Przedbórz

11 16

8. Sorento Skierniewice 11

16

18-12
12-15

9. Zjednoczeni Stryków

11 14

16-26

10. LKS Kwiatkowice

11 14

22-16

11. Pogoń Zduńska Wola 11 14

8-14

12. UKS SMS Łódź

11 13

12-15

13. Concordia

11 13

11-12

14. Włókniarz M.

11 13

13-20

15. Włókniarz Pab.

11 13

12-19

16. Boruta Zgierz

11

9

11-14

17. Włókniarz Zgierz

11

7

9-18

18. Włókniarz K.

10

0

4-29

I
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Sprzedaż łącznie z Nowym Łowiczaninem
i Wieściami z Głowna i Strykowa

jest z widokiem od strony północnej w kierunku miasta. Rycina została zamieszczona
w dziele Samuela Pufendorfa, opowiadającym
o panowaniu szwedzkiego króla i wydanym
w Norymberdze w 1698 r. Mniej na pewno znany i nieco młodszy od niego, bo opublikowany
w 1659 r. w Amsterdamie przez Andreasa Cellariusa, jest plan Łowicza w skali ok. 1:7000.
Pierwszym rodzimym dziełem kartograficznym była natomiast wielkoskalowa mapa miasta Łowicza, sporządzona w 1783 r. przez Jana
Petersona, geometrę przysięgłego arcybiskupa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego. „Mappa Łowicza”, stanowiąca efekt prac powołanej
przez prymasa dwa lata wcześniej Komisji Boni
Ordinis, nie przetrwała niestety do naszych
czasów. W archiwalnych zbiorach Władysława
Tarczyńskiego zachował się jedynie tzw. „Wymiar Miasta Łowicza”, będący objaśnieniem do
użytych symboli literowych i barw na mapie,
które określały grunty miejskie. Mapa posłużyła do sporządzenia spisu inwentarzowego
Łowicza, w którym wyszczególniono każdą

Dawne plany Łowicza

Najstarszym,
a jednocześnie najbardziej
znanym planem Łowicza jest
wykonana w skali 1:2000,
techniką miedziorytniczą,
panorama miasta opublikowana
w Kolonii w 1617 r. w atlasie
Georga Brauna „Civitates orbis
terrarum”. Od jakiegoś czasu
panorama stała się niemal ikoną
Łowicza, reprodukowaną
w dziesiątkach książek, folderów
i innych wydawnictw. Przedstawia
ona miasto ok. 1607 r. i jest jedną
z dwunastu widoków miast
dawnej Rzeczypospolitej
rytowanych przez Fransa
Hogenberga w VI tomie
dzieła Brauna.

XVII w. pochodzi równie popularny
miedziorytniczy widok i plan zamku łowickiego, wykonany w skali ok. 1:4000
na polecenie króla Karola Gustawa przez
generalnego kwatermistrza armii szwedzkiej
E. J. Dahlberga, sporządzony ad vivum, to
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z ról i nieruchomości, podając ich wymiary oraz
nazwisko i profesje właściciela.
Z końca XVIII w. pochodzi najstarsza zachowana mapa Łowicza, którą sporządził w 1794
r. w skali ok. 1:12000 geometra przysięgły
Kielanowski. Ta niewielka, barwna mapa miała
w zamyśle rozstrzygnąć spór graniczny pomiędzy dzierżawcą wsi Pilaszków, księdzem Grzegorzem Zacharyaszewiczem (późniejszym
biskupem sufraganem i dziekanem kapituły
łowickiej) a obywatelem łowickim, Walentym
Węgrzynowiczem. Zaznaczone na niej zostały rzeki: Branica i Uchanka oraz droga do
Łowicza, samo zaś miasto tylko symbolicznie
kilkoma rysunkami domów.
W czasach Królestwa Kongresowego powstało kilka map wielkoskalowych, służących
uporządkowaniu przestrzeni miejskiej. Chronologicznie najstarszym jest plan sytuacyjno-regulacyjny Łowicza z lutego 1823 r., wykonany
przez elewa mierniczego, Jana Nepomucena
Leśniewskiego. Zgodnie z zaleceniami władz
Królestwa była to mapa inwentaryzacyjna, sporządzona w skali 1:1500, na której naniesiono
całą zabudowę miejską oraz sieć hydrograficzną i komunikacyjną z nazwami ulic i placów.
Do planu załączono tabelę rejestrową, w której
ujęto wszystkie nieruchomości, przydzielając
im numery z katastru ogniowego, będącego
Plan Łowicza Gustawa Viebiga z 1826 roku, fotografia ze zbiorów Archiwum Państwo- później źródłem oznaczeń policyjnych domów
wego w Łowiczu
w całym mieście.
dok. str. II

Stachura i Łowicz
We współczesnej kulturze młodzieżowej bardzo popularna jest tzw. poezja
śpiewana. Młodzi ludzie sięgają po teksty wybitnych poetów, wykonując je
z reguły przy akompaniamencie gitary, sprowadzającym się najczęściej do kilku prostych taktów. Tak też dzieje się z twórczością
Edwarda Stachury, który jest często bohaterem wieczorów poetyckich organizowanych
w szkołach. Czy jednak młodzi ludzie wiedzą, kim naprawdę był poeta, rozdarty – jak
jego bohaterowie – między poczuciem
harmonii z naturą a buntem wobec świata?
I jak los w dramatyczny sposób związał go
z Łowiczem?
rodził się 18 sierpnia 1937 r. w Pont-de-Chévry we Francji, dokąd jego
ojciec wyemigrował w poszukiwaniu
pracy. W 1948 r. Stachurowie wrócili do Polski
i zamieszkali w Aleksandrowie Kujawskim. Tam
Edward ukończył szkołę podstawową, maturę
zaś zdał w Gdyni, gdzie miał rodzinę. W 1968
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r. otrzymał tytuł magistra filologii romańskiej
na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę o poezji Henri Micheau napisał po francusku pod
kierunkiem profesora Macieja Żurowskiego.
Dla Edwarda Stachury sposobem życia było
„bycie w drodze”, jak dla innych mieszkanie
w określonym miejscu. Wędrował po całym
świecie, od Norwegii po Meksyk. Ale nie mniej
ważne były dla niego wyprawy na ukochaną
prowincję, gdzie szukał i znajdował prawdziwe życie i prawdziwych, bezinteresownych
przyjaciół. Wędrował, czytał i pracował, np.
w Ciechocinku przy oczyszczaniu stawu, czy
w Kotli na Dolnym Śląsku przy wyrębie lasu.
Składał też wizyty przyjaciołom rozsianym po
całej Polsce. Wszystko to znajdowało odbicie
w jego twórczości, zarówno w poezji, jak i prozie.
Na szlaku jego „życiopisania”, jak twórczość
Stachury określił Henryk Bereza, krytyk literacki i wieloletni redaktor „Twórczości”, znalazł się
również Łowicz. Autor „Siekierezady” przyjaźnił
się bowiem z Martą Kucharską, poetką i eseistką. Urodzona w Łowiczu debiutowała w 1980

r. na łamach „Życia Literackiego” jako poetka.
Wiersze, opowiadania, reportaże, recenzje
i felietony publikowała w „Nowym Wyrazie”,
„Poezji” i „Tygodniku Kulturalnym”. Jej debiutem książkowym był tom wierszy „Proste
równoległe”, wydany w 1984 r. przez „Czytelnika” w prestiżowej serii „Z pejzażem”. Poezja
Kucharskiej, niezwykle osobista, ascetyczna,
dotyka uniwersalnych problemów ludzkiego
losu, ukazując tragizm egzystencji. W znakomity sposób wyraża niepokój intelektualny
i moralny pokolenia młodych twórców przełomu
lat 70. i 80. Jako sekretarka Jacka Kuronia,
zredagowała wydaną w 1990 r. książkę „Kuroń,
ty draniu!” Składała się z listów kierowanych do
niego jako posła i ministra odpowiedzialnego
za sprawy społeczne.
Marta Kucharska korespondowała ze Stachurą już od 1970 r. Jak wspomina w rozmowie
z Robertem Makowskim („Cogito” nr 4, 1981):
„Ja pisałam długie i dopracowane listy – on
przysyłał karteczkę, którą oczywiście przechowywałam jak świętość.
dok. str. III Edward Stachura (1937-1979)
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Dawne plany Łowicza
dok. ze str. I

ejestr wskazywał na imię i nazwisko
właściciela nieruchomości, szerokość
od ulicy głównej, głębokość i objętość
kwadratową placu. Poza określeniem typu własności, w uwagach odnotowano też charakter
występującego obiektu.
Z 1824 r. pochodzi wielobarwny plan
Łowicza w skali ok. 1:2000, nieznanego
autora, sygnowany literami K. B., który pokazuje szczegółowo położenie wszystkich
budowli rządowych, duchownych, wojskowych
i prywatnych z oznaczeniem numerów policyjnych w przypadku tych ostatnich. Być może
sygnatura literowa nie oznacza autora mapy,
a Kajetana Bartoszewicza - prezydenta miasta
w latach 1822-1824. Oryginał tej mapy jest
przechowywany w zbiorach kartograficznych
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Prawdopodobnie jest to odrys planu
z 1823 r., gdyż tak samo, jak na wspomnianym
wyżej, zaznaczono na nim sieć hydrograficzną
(rzeka Bzura i jej odnogi), komunikacyjną (nazwy rynków, ulic i mosty) oraz nazwy poszczególnych obiektów użyteczności publicznej,
kościelnych i wojskowych (kościoły, klasztory,
koszary, cmentarz, folwark pomisjonarski, pole
marsowe).
W zbiorze kartograficznym Archiwum
Państwowego w Łowiczu znajduje się od
niedawna, przekazana w darze przez inż.
Janusza Grundwalda, barwna Mapa gruntów
należących do Kasy Gminy Miasta Łowicza,
pomierzonych w r. 1826, którą w skali 1:5000
sporządził mierniczy rządowy Klemens Nowicki. Przy tytule umieszczono adnotację
o jej zrewidowaniu i poświadczeniu w 1832
r., a następnie w 1833 r. przez inżyniera
województwa mazowieckiego Wojciecha Bagniewskiego. Granice posiadłości miejskich
oznaczono na mapie symbolicznie rysunkami
gruntów z opisami ról i gruntów. Mapa musiała być wykorzystywana przynajmniej przez
trzydzieści lat, o czym świadczy umieszczona
w jej lewym dolnym rogu Nota (adnotacja)
budowniczego powiatu łowickiego Karola
Pelletier’a o sprostowaniu w 1863 r. biegu
rowu odprowadzającego wodę z pastwiska
miejskiego obok karczmy Manes.
Mapa mierniczego Nowickiego była wymieniona w wykazie planów pomiarowych, które
przechowywane są w łowickim ratuszu. Wykaz
ten stanowił załączniki do pisma prezydenta
Łowicza Stanisława Bystrego, przesłanego
w grudniu 1835 r. do komisarza obwodu
sochaczewskiego w Łowiczu Józefa Radzimińskiego. W piśmie tym Bystry informował
również o nieznanym bliżej planie rozmiaru
łąki Kostka, sporządzonym w 1834 r. przez
geometrę Józefa Ostrowskiego, który został
wcześniej sprawdzony przez inżyniera Rybskiego.
W 1826 r. dla celów regulacyjnych miasta
skopiował plan Łowicza z 1823 r. geometra
przysięgły Królestwa Polskiego Gustaw Viebig. Egzemplarz planu, noszącego nazwę
Broullion Mappy Miasta Łowicza w powiecie
sochaczewskim województwie mazowieckim,
przechowuje Pracownia Konserwacji Zabytków w Warszawie. Plan w swej treści różni się
nieznacznie od swego pierwowzoru. Wskazuje
bowiem na niektóre tylko jego elementy, jak
zabudowa ulic i placów czy numery policyjne
nieruchomości, pomija natomiast nazewnictwo
szczegółowe wielu obiektów. Zaznaczone
zostały na nim jednak zmiany, jakie miały być
dokonane w przestrzeni publicznej miasta,
np. wytyczenie nowego traktu w kierunku
Warszawy w postaci ul. Nowowarszawskiej
(dziś 3 Maja).
W dwadzieścia lat później nieznany autor
sporządził w skali 1:8600 mapę wielkoskalową
miasta zatytułowaną Plan sytuacyjny Miasta
Łowicza z dotykającymi wsiami Małszyce, Jastrzębia, Popów i Zielkowice oraz rzeki Bzury.
Ma ona charakter szkicowy, z dość schema-
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Fragment planu sytuacyjnego sprostowania koryta Bzury inż. Neumana z 1841 r., Zbiory Kartograficzne Archiwum Głównego Akt
Dawnych w Warszawie
tycznie naniesioną siatką ulic i ważniejszymi
obiektami miasta, takimi jak kościoły, klasztory,
koszary, urząd pocztowy i rynki, oraz bardzo
dobrze odwzorowanym korytem rzeki Bzurą
i jej rozlewiskami. Oryginał mapy znajduje
się w zbiorach kartograficznych Archiwum
Państwowego w Łodzi.
W latach 1846-1848 powstał wielobarwny
plan pomiarowy miasta Łowicza, który sporządził Hipolit z Głogowy Kossowski, „jeometra
patentowany i przysięgły Królestwa Polskiego”, który rok wcześniej zajmował się pomiarami Łęczycy. Plan Łowicza został wykonany
w skali 1:1250, zaleconej przez Sekcję Miast
Rady Ogólnej Budownictwa dla nowej serii
planów miast. Składał się z 21 sekcji (arkuszy), rejestrów pomiarowych oraz skorowidza
właścicieli nieruchomości.
archiwaliach z tego okresu odnaleźć można ciekawą korespondencję na temat realizacji tego
planu. Choć Kossowski ukończył swoje prace
w marcu 1848 r., przedstawiając ówczesnemu
prezydentowi Walerianowi Grochowskiemu
asygnację (zlecenie) Rządu Gubernialnego do
wypłacenia mu 326 rb., jako zaliczki za pomiar
miasta, nie doczekał się na zatwierdzenie
swego dzieła. Sprawdzenia planów i rejestrów
miał dokonać budowniczy powiatowy Karol
Pelletier. Zajęło mu to ponad dwa lata, po czym
w raporcie z grudnia 1851 r. zawiadamiał on
naczelnika powiatu, iż dopełnił rewizji planów
realności, znajdując w nich „tyle pomyłek, że
(...) dzieło przez pana Kossowskiego sporządzone wymaga zupełnego przerobienia”!
Pelletier nie przedstawił jednak protokołu
z odnalezionymi niedokładnościami, dlatego
Rząd Gubernialny Warszawski zdecydował
o delegowaniu do Łowicza inżyniera powiatu
gostynińskiego Szymanowskiego, aby ten
przeprowadził rewizję pomiarów. Już w maju
1852 r. przedstawił on protokół, informując, iż
„(...) pomiary, wyrachowania, odrysy i odpisy
regestrów, równie plan redukcyjny są dobrze
przez pana Hipolita Kossowskiego sporządzone i wypracowane”. Zanim jego pismo dotarło
do władz, Pelletier usprawiedliwiał się naczel-
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nikowi, że nie było między nim a Kossowskim
żadnego konfliktu, a „nawet nierozsądkiem
byłoby dla każdego urzędnika, gdyby do czynności urzędowej mieszał interes prywatny (...)”!
Plan pomiarowy zatwierdziła Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych
dopiero we wrześniu 1855 r., w rok po śmierci
Kossowskiego. Z całości wykonanych przez
niego prac przetrwał do naszych czasów niestety niewielki tylko ich fragment. Z pierworysu
samej mapy zachowała się prawdopodobnie
jedna jej sekcja w postaci datowanego na
wrzesień 1846 r. planu Placu Nr 203 1/2 przy
ul. Warszawskiej, będącego byłą własnością
gen. Stanisława Klickiego. W zasobach archiwalnych zachowała się też część rejestrów
pomiarowych, m.in. Wyciąg z rejestru pomiarowego każdego w szczególe posiadaczy
w siedzibach miasta Łowicza, z grudnia 1847
r., Skorowidz alfabetyczny nazwisk właścicieli siedzib..., ze stycznia 1848 r. i Rejestr
zbiorowy pomiaru realności miasta Łowicza,
datowany na luty-marzec 1848 r.
Plan Hipolita Kossowskiego służył przez
następnych kilkanaście lat inżynierom i architektom do sporządzania odrysów planów
sytuacyjnych różnych części miasta. Natomiast podręczny charakter ma plan z 1866 r.,
znajdujący się w zbiorach Muzeum w Łowiczu,
który w postaci ilustracji opublikował Tadeusz
Gumiński w monografii Łowicza. Dokonał on
dokładnej jego analizy pod względem topografii miasta, odnosząc zawarty na nim układ ulic
i placów do współczesności. Na planie została
naniesiona zabudowa miejska, sieć hydrograficzna z nazwami rzek (Bzura, Otolanka), tak
samo jak sieć komunikacyjna z nazwami ulic,
placów i gruntów. Nie znamy przeznaczenia
tego planu ani jego autora. Prawdopodobnie
był on wykorzystywany w ratuszu dla celów
przeglądowych.
Ostatni dziewiętnastowieczny plan regulacyjny miasta, znów nieznanego z nazwiska
autora, powstał w 1883 r. Jego egzemplarz
zachował się w zbiorach AGAD. Obejmująca
zasięgiem terytorialnym całość miasta, rosyjska mapa Łowicza została wykonana w skali

około 1:4250 i nosi w polskim tłumaczeniu
tytuł „Plan projektowanego rozplanowania
powiatowego miasta Łowicza”. Naniesiono
na niej sieć hydrograficzną i komunikacyjną,
bez podania jednak nazw ulic i placów. Zabudowę oznaczono blokowo, wyróżniając ją pod
względem materiału i własności. Ważniejsze
budowle zostały pokazane rysunkiem symbolicznym lub też oznakowane liczbą, którą
objaśniono w legendzie. Tam również znalazło
się wyjaśnienie dla kolorów użytych na mapie.
braz kartograficzny miasta Łowicza
w XVIII-XIX w. na planach ogólnych
byłby niewystarczający, gdybyśmy nie
wspomnieli o stosunkowo licznych mapach
wielkoskalowych, które pokazują fragmenty
jego terytorium. Wśród nich warto wskazać na
plan, który został sporządzony w skali 1:3000
przez inżyniera obwodu sochaczewskiego
Neumana w 1841 r. sprostowania koryta rzeki
Bzury i usypania wału dla zabezpieczenia brzegów miasta Łowicza... Składa się on z dwóch
arkuszy i pokazuje północną część miasta
z Bzurą i jej rozlewiskami, sieć komunikacyjną
i zabudowę. Wzdłuż całego odcinka rzeki poprowadzone są linie poziome skorygowania jej
biegu, przecięcia poprzeczne i podłużne wału
oraz jako załącznik rysunki techniczne mostu,
który miał powstać na wale projektowanego
kanału odprowadzającego wodę z miasta.
Brak źródeł nie pozwala stwierdzić, czy plan
ten został spożytkowany. Faktem jest, że dopiero w sto lat później, a więc okresie okupacji
niemieckiej doprowadzono do wyprostowania
koryta rzeki i usypania wału zabezpieczającego jej brzegi.
Mapy ogólne Łowicza z przełomu XVIII-XIX
stuleciu są dziś zabytkami sztuki kartograficznej. Wykonane cierpliwą ręką inżynierów
i geometrów, zachwycają pięknem kolorów
i rysunków. Dla historyka stanowią przede
wszystkim źródło do poznania bogatej przeszłości naszego miasta, pokazują bowiem
najpełniej przestrzenny wymiar krajobrazu
kulturowego miasta i zmiany, jakie w nim dokonały się w ciągu stu lat jego dziejów.
Marek Wojtylak
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Stachura i Łowicz
dok. ze str. I

tóregoś dnia przyszedł telegram, bodajże: ”Przyjadę w południe, albo samo
południe /.../. Widywaliśmy się czasem
zaplanowanie, czasem nie. /.../Wędrował
i czasem zatrzymywał się u mnie w drodze.
Pewnego dnia znalazł się w potrzebie, ja zostawiłam wszystko i pojechałam mu pomóc.
Miał wypadek pod Łowiczem.” Wspomnienia
i refleksje z tych spotkań, rozmów i wspólnych
wędrówek, można znaleźć w wielu wierszach
Kucharskiej, wierszach znakomitych, które
czyta się dziś ze ściśniętym sercem.
Jak ustalił Waldemar Szyngwelski, biograf Stachury, poeta odwiedził Martę po raz
pierwszy prawdopodobnie 28 września 1975
r. („Sted. Kalendarium życia i twórczości
Edwarda Stachury”, Warszawa 2003). Kucharska wspomina: ”Mieszkałam wtedy w osiedlu
z betonowej płyty, które postawiono na miejscu
naszego domu. Zamierzałam udać się tego
dnia do wsi Rudnik pod Łowiczem, by szukać
tam śladów po moim ojcu. Wtedy zjawił się
Edek. Wybraliśmy się razem poszukać śladów
mojej rodziny. Jeszcze nie wiedziałam, że tak
właśnie spotka się moja przeszłość z przyszłością.” Przyszłość dramatyczna, ale przecież
wpisana w los poety, który był przedmiotem
jego twórczości.
Również ja nie sądziłem, że kiedyś również
moje drogi spotkają się z drogami poety,
którego niemal całą twórczość znałem i ceniłem. 3 kwietnia 1979 r. jechałem pociągiem
z Warszawy do Łowicza, gdzie wówczas
mieszkali moi rodzice. Ale pociąg zatrzymał
się pod Bednarami. Do Łowicza dojechaliśmy
podstawionym autobusem. Dopiero później
dowiedziałem się, że tego dnia rano, dokładnie
o 6:45 w pobliżu stacji Bednary, rzucił się pod
tranzytowy elektrowóz pociągu towarowego,
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jadącego z NRD do ZSRR. Zdarzało się wcześniej, że Stachura przerywał podróż z różnych
powodów, czasem – jak sam pisał kilkakrotnie – zwabiony nazwą mijanej miejscowości.
Później twierdzono więc, że wysiadł wówczas
z pociągu, bo zwabiła go nazwa Arkadia. Ale
według jego starszego brata Ryszarda, poeta
już w szpitalu opowiedział, że „jak jechał tym
pociągiem, to od jakiegoś momentu strasznie
go wszystko zaczęło drażnić, denerwować:
ludzie, ich rozmowy.” Mówił, że rozwalało mu
głowę i musiał wysiąść.
oranionego, bez żadnych dokumentów
prócz biletu kolejowego, przewieziono
elektrowozem do Bednar, a następnie
karetką pogotowia do szpitala w Łowiczu.
W wyniku nieudanej próby samobójczej Stachura doznał urazu kręgosłupa, licznych ran
i obrażeń, stracił cztery palce i znaczną część
dłoni. Lekarzom udało się uratować jedynie
kciuk. Po krótkim pobycie w łowickim szpitalu
Stachura trafił na własną prośbę do szpitala
w Drewnicy pod Ząbkami. Jednak 21 lipca
1979 r. samowolnie go opuścił. 24 lipca zażył
prawdopodobnie śmiertelną dawkę neuroleptyków w swoim mieszkaniu w Warszawie. Po
otwarciu drzwi znalazła go Zyta Oryszyn, była
żona pisarza.
Pogrzeb Stachury, dla przyjaciół Steda, bo
taki pseudonim wybrał sobie pisarz jeszcze
jako dwunastoletni chłopiec, odbył się 28
lipca na Komunalnym Cmentarzu Północnym
na Wólce Węglowej w Warszawie. Andrzej
Kijowski napisał w swoim dzienniku: „Wczoraj pogrzeb Stachury /.../. Bereza powiedział
w mowie nad grobem, że Stachura nie żył, nie
rozumiał, nie wiedział, nie myślał – tylko pisał.
Obok niego zawodziła po chłopsku matka.”
Grób pisarza stał się celem wędrówek piel-
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grzymów przybywających z najodleglejszych
części kraju. Stał się miejscem szczególnym,
świątynią zadumy, przyozdobioną tarczami
szkolnymi, licznymi fotografiami, koralikami,
płonącymi zniczami, kwiatami.
W dwa lata później ósmy numer miesięcznika „Poezja” został w całości poświęcony
Stachurze. Jego osobę i twórczość wspominali
przyjaciele z kraju i zagranicy. Znalazł się tam
również fragment dziennika Marty Kucharskiej
zatytułowany „Kamera gotowa”. Poetka wspomina w nim realizację filmu dokumentalnego
o Stachurze w reżyserii Andrzeja Brzozowskiego, współpracownika Andrzeja Munka
i Andrzeja Wajdy. Ekipa filmowa dotarła m.in.
do protokołu z wypadku pod Bednarami, który
znajdował się na posterunku MO w Nieborowie. Rozmawiano też z naocznymi świadkami
wypadku, m.in. z maszynistą elektrowozu.
W łowickim szpitalu realizatorzy filmu spotkali
się z dr Janem Kaczorowskim, który przyjął
wtedy Stachurę i operował mu rękę. Znakomity,
skupiony i głęboko ludzki film nieżyjącego już
A. Brzozowskiego TVP pokazała jedyny raz,
na jesieni 1981 r.
atomiast w 1982 r., w stanie wojennym
ukazały się dziś już legendarne dzieła
zebrane Edwarda Stachury, wydane
przez „Czytelnik”. W pięciu tomach, o charakterystycznej niebieskiej, „dżinsowej” okładce
zebrano cały dorobek autora „Wszystko jest
poezja” (nie „ą” lecz właśnie „a”!). Było to
wspólne dzieło przyjaciół pisarza: Henryka
Berezy, Krzysztofa Rutkowskiego i Ziemowita
Fedeckiego. Wieki wkład w to historyczne
już dziś wydawnictwo wniosła również Marta
Kucharska, która opracowała bibliografię prac
Stachury. To dzięki jej pracy i poświęceniu
dysponujemy kompletem dzieł pisarza, który
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odegrał tak ważną rolę w kształtowaniu wartości i postaw mojego pokolenia.
Nigdy nie zapomnę, jak stałem w długiej
kolejce w mroźny styczniowy dzień przed
nieistniejącą dziś księgarnią – nomem omen
– MON-u na Krakowskim Przedmieściu
w Warszawie. Kupione wtedy utwory zebrane
Stachury były ważną lekturą w ciemną noc
stanu wojennego. Stachura uczył jak żyć,
jak ocalić wiarę w piękno i harmonię świata.
Świata obok nas, często niedostrojonego,
a przecież ujawniającego swą wspaniałość
w każdym szczególe, wiejskiej drodze, falującym na wietrze łanie żyta, nieskoszonej
jeszcze łące. Jednak przede wszystkim uczył,
aby nie zaprzeć się samego siebie.
W pięknym eseju „Ty co zboże powalasz
źrałe” Marta Kucharska („Tygodnik Kulturalny”
Nr 21 z 1982 r.) napisała: „Cała nasza młodość
kształtowała się na Jego literaturze. Mówiliśmy
Jego językiem, bo był to język nam najbliższy,
a życie nasze odświętniało przez zgodność
z literaturą”. Sted nauczył całe pokolenie
patrzeć, odczuwać, nazywać, oswajać świat
z pokorną świadomością, że w słowie jest
zamknięta nieskończoność. Między światem
a słowem nie było wolnego miejsca, nic tam
wcisnąć się nie mogło. Tak nauczyliśmy się doceniać wagę słowa. Słowa przystawalnego, jednakiego z rzeczywistością. I przestaliśmy bać
się słów. Bać się nazywania i szukania prawdy.
Z czasem wieść o Edwardzie Stachurze,
męczenniku literatury lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych, po głośnej samobójczej
śmierci autora w 1979 r. rosła w siłę i potężniała. W krótkim czasie twórczość pisarza poczęto
traktować jako cenny towar, który można sprzedawać tanio i korzystnie. Legenda personalna,
rozbudowana z niezwykłą intensywnością, rychło poczęła przesłaniać swym cieniem prawdę
o życiu i twórczości Steda. Narodził się kult
czerpiący swą energię z popularnych wzorów
zachodnich, czego wyrazem są owe „Stachuriady”, wieczory i wieczorynki. Rozmiary tego
zjawiska sprawiły, że gubi się istotę twórczości
Stachury, jego wymiar filozoficzny i etyczny.
Dobiesław Jędrzejczyk

Marian Kębłowski - żołnierz i muzyk
Postać zamordowanego przed
70. laty Mariana Kębłowskiego,
członka POW, kapelmistrza
10 pp oraz komendanta Polskiej
Organizacji Zbrojnej w Łowiczu
przypomina Grzegorz Sosnowski

wych. W 1920 r. został awansowany do stopnia
plutonowego. 11 marca 1921 r. otrzymał awans
na sierżanta. Po przeniesieniu do 5 pułku
strzelców podhalańskich w Przemyślu przeszedł w 1923 r. do służby zawodowej. W pułku
tym dostrzeżono jego zainteresowania i zdol
ności muzyczne i przydzielono do orkiestry.
W 1929 r. uczęszczał do Salezjańskiej Szkoły
dla Organistów. W opinii nauczycieli: „Wybijał
grupie dwudziestu członków POZ
się wśród innych” i wykazywał „wielką pilność
– POB z Łowicza, rozstrzelanych
i nieprzeciętne uzdolnienia.” Na początku lat
1 kwietnia 1941 r. w Palmirach
trzydziestych został przeniesiony do 10 pułku
znajdował się porucznik Marian Kębłowski,
piechoty w Łowiczu. Kapelmistrzem 10 pp miakapelmistrz 10 pułku piechoty w Łowiczu.
nowano go 12 grudnia 1932 r. po ukończeniu
Marian Kębłowski urodził się 10 grudnia
z wynikiem bardzo dobrym dwuletniego kursu
1901 r. w Łodzi w rodzinie Wawrzyńca i Marii
dla kapelmistrzów w Wojskowej Szkole Muzycznej w Katowicach. W tym samym roku ukończył także 6 klas gimnazjum dla wojskowych.
Do stopnia porucznika został awansowany
19 marca 1938 r. Z łowickim pułkiem brał
udział w walkach kampanii wrześniowej. Po
jej zakończeniu powrócił do Łowicza i rozpoczął działalność konspiracyjną. Był zastępcą
komendanta Polskiej Organizacji Zbrojnej na
powiat łowicki, używał ps. „Wilk”. Zajmował się
wojskową stroną działalności POZ. Praktycznie
to on pełnił funkcje komendanta miasta, gdyż
komendant Pałczyński był częściej poza Łowiczem. Po pewnym czasie został komendantem
POZ w Łowiczu. Razem z Leonem Majewskim
prowadził rozmowy dotyczące scalenia POZ
z Polską Organizacją Bojową.
Mieszkał w Łowiczu przy ul. Gdańskiej 26,
pracował zaś w aptece przy Starym Rynku. Został aresztowany przez gestapo 13 marca 1941
r. Podczas przesłuchań był dotkliwie bity, miał
złamaną rękę. Rozstrzelano go i pochowano
w podwarszawskich Palmirach 1 kwietnia 1941
r. Po wojnie dokonano ekshumacji i zidentyfikoŚwiadectwo ukończenia Wojskowej Szkoły Muzycznej przy Państwowym Konserwatorium wano jego zwłoki. Został pochowany w grobie
Muzycznym w Katowicach, fot. ze zbiorów autora
XV – 5 z prawej strony.
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z d. Bednarek. W 1907 r. rozpoczął naukę
w rosyjskiej szkole powszechnej w Łodzi, gdzie
ukończył 5 klas. Naukę przerwał w momencie
wybuchu I wojny światowej. Cały okres wojny
spędził w domu z rodzicami.
W czerwcu 1918 r. wstąpił do POW i przyjął
pseudonim „Danielewski”. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Łodzi. Po odzyskaniu niepodległości wstąpił do formującej się Armii Polskiej,
gdzie został przydzielony do 7 kompanii 1 pp
Legionów. Brał udział we wszystkich bitwach
pułku aż od wyprawy wileńskiej w kwietniu
1919 r. do zdobycia Dźwińska na Łotwie
3 stycznia 1920 r.
Po powrocie z Łotwy 18 marca 1920 r. brał
udział w wyprawie kijowskiej i walkach odwroto-

Marian Kębłowski w stopniu st. sierżanta,
fot. ok. 1932r. ze zbiorów autora
W 1928 r. został odznaczony Medalem
Pamiątkowym za Wojnę 1918 – 1921 oraz
Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. 24 stycznia 1933 r. został mu
przyznany Medal Niepodległości. Za kampanię Łotewską nadano mu także Łotewski
Medal Pamiątkowy. Został także odznaczony
Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę,
a w 1937 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi.
W opinii do wniosku o odznaczenie znalazła się
o nim następująca opinia: „Dzięki jego wysiłkom
poziom wyszkolenia orkiestry został znacznie
podniesiony. W każdej imprezie wojskowej
i cywilnej bierze z orkiestrą czynny udział, czym
w dużym stopniu przyczynia się do współżycia
społeczeństwa z wojskiem. Służbę wojskową
pojmuje ideowo. Za jego postawę i nienaganną
pracę zasługuje na odznaczenie go Srebrnym
Krzyżem Zasługi.”
Grzegorz Sosnowski
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Szlakami historii
przez Puszczę Bolimowską

Między Skierniewicami
a Nieborowem znajduje się
mała miejscowość należąca
do parafii bełchowskiej
o nazwie Borowiny. Prowadzi
przez nią szlak rowerowy,
oznaczony kolorem zielonym,
w kierunku rezerwatu Siwica
w Puszczy Bolimowskiej.
Dla przeciętnego turysty są
to tylko malownicze widoki
leśne. Ale gdyby cofnąć się
o dwa stulecia, zobaczylibyśmy
całkiem inne krajobrazy, będące
tłem dla rozgrywających sie
tu wydarzeń historycznych.

władze państwowe i powstańcze przyznały mu
pośmiertnie Krzyż Niepodległości oraz Śląską
Wstęgę Waleczności i Odwagi I Klasy. Władze
szkolne wpisały go ponownie na listę kadetów.
W 1833 r. dzierżawcą Borowin został Piotr
Kowalski. Do pomocy miał ekonoma Andrzeja
Romanowskiego i karbowego, goniącego
leniwych parobków do pracy, Franciszka
Skoneckiego. W tych latach powstała tu plantacja tytoniu, prowadzona przez potomków
niemieckich kolonistów - Wojciecha Grosmana i Michała Weyrycha. Potomek kolonistów,
Franciszek Doberchuthow, pełnił funkcję gajowego Księstwa Łowickiego, a mieszkał z żoną
Petronelą na Borowinach.
odczas powstania styczniowego 1863 r.
teren ten był patrolowany przez sotnie
kozackie ze Skierniewic, poszukujące
powstańców z oddziału Władysława Stroynowskiego. Biegnący od Borowin trakt, zwany
kozackim, przecinał się z traktem łowickim przy
jednym z folwarków. Podczas I wojny światowej
1797 r. do Borowin przybyli znad
Niemcy pobudowali tu składy amunicji i gazów
Dunaju, a dokładnie z Królestwa
bojowych. Gazy zostały użyte przez 9 armię
gen. von Mackensena w bitwie nad Rawką.
Wirtenbergii, osadnicy niemieccy,
Magazyny były połączone torami z odcinkiem
których sprowadził król Fryderyk Wilhelm II,
kolejowym Skierniewice – Łowicz. Pewnego
osiedlając ich przy dawnej granicy Prus Podnia magazyny te wyleciały w powietrze.
łudniowych. Osadnicy z czasem założyli tu
W wyniku wybuchu i pożaru zginęło 159.
własny cmentarz, o istnieniu którego świadżołnierzy z 36. pułku saperów i tu zostali począ jeszcze zapisy w aktach kościelnych
chowani. Dwa kilometry od tego miejsca, na
Bełchowa.
Wieś w tamtym okresie liczyła około 20 do- Kamień oznaczający miejsce pochówku 159. niemieckich żołnierzy z 36. pułku saperów, trakcie łowickim w kierunku trasy Skierniewice
- Bolimów, zatrzymały się 17 stycznia 1945 r.
mów. Sąsiadowała z nieco mniejszą, bo liczącą fot. ze zbiorów autora
uciekające niedobitki niemieckie 65 batalionu
miejsce wielka uroczystość. Odbywały się z trzeciego umocnienia karabinów maszychrzciny dziecka Franciszka Blizińskiego, nowych i trzecia kompania piechoty wraz
kolejnego dzierżawcy Zakrzewa. Na uroczy- z kilkoma działami przeciwpancernymi o kal. 88
ste chrzciny zostali zaproszeni dzierżawcy mm, z trzeciej baterii artylerii ciężkiej. Zmęczez okolicznych majątków: Julianna Chełmońska, ni, zmarznięci i głodni zatrzymali się na postój
żona J. Chełmońskiego, mającego majątek na przy nieistniejącej dziś leśniczówce. Wytropił
Polesiu, Rozalia Zakrzewska ze swym synem ich radziecki zwiad konny. Walka rozegrała
Ignacym, właścicielem kolonii Sierakowice się na bliska odległość. Zaskoczeni Niemcy
i założonego przez Gedeona Radziwiłłwa pozostawili działa i zabitych. Zdążyli jednego
w 1824 r. Tarnówka.
z rannych z przestrzeloną głową ukryć w leśniiasteczko rzemieślnicze, jak je czówce. Ten jednak nie odzyskał przytomności
nazywano, zamieszkiwali kowale, i zmarł po 3 dniach. Pochowano go około 200
zdunowie, szewcy, stelmachowie, m od leśniczówki. Po bitwie miejscowa ludrękawicznicy i krawcy. Wieś liczyła ogółem 50 ność pogrzebała zabitych w lesie. Lufy dział
rodzin i miała karczmę prowadzoną przez Paw- posłużyły jako budulec na kapliczki, na których
ła i jego żonę Ludwikę Kamińskich. Karczma zamontowano krzyże. Znajdują się na Mokrej
ta w latach późniejszych spłonęła wraz z całą Prawej i Budach koło Skierniewic.
Miejsca te, niegdyś tętniące życiem, dziś
rodziną. Przebywająca w Nieborowie Rozalia
Zakrzewska, zmarła 22 sierpnia 1831 r. i zo- porosły drzewami, a stare trakty trawą. Po
stała pochowana na bełchowskim cmentarzu. kolonistach znad Dunaju pozostał zrujnowany
Potomek Rozalii, 18-letni Zygmunt Za- cmentarz. Nie wiadomo, gdzie dokładnie znajkrzewski, będąc w szkole kadetów w Modlinie, dował się Zakrzew, który przestał istnieć 170
uciekł 8 maja 1921 r. wraz z 20 kolegami do lat temu, być może jego domostwa pochłonął
III Powstania Śląskiego. Po kolacji i apelu pożar. Nie wiadomo też, gdzie stał dwór Rozalii
wieczornym, ubrany w płaszcz z plecakiem, i Antoniego Zakrzewskich.
Po magazynach z I wojny pozostały głębokie
przedostał się przez mur na drogę stryjską. Na
platformach, pociągami towarowymi dotarł do leje, obelisk i kamień, na którym ledwo widoczMiejsce pochówku nieznanego żołnierza z 20 stycznia 1945r., fot. ze zbiorów autora
Sosnowca, a stamtąd w cywilnym ubraniu do ny jest wyryty krzyż z napisem 1915-MWA-159,
tylko 5 domów osadą Zakrzew, w której mieści- przyszłego malarza). 30 listopada 1815 r. Szopienic, gdzie mieściła się główna kwatera co oznacza Minen Werfe Abteilung (Oddział
ła się karczma Józefa Dąbrowskiego. Miejsco- o godz. 11.00 przed północą urodziła się wojsk powstańczych.
Miotaczy Min).
wość zawdzięczała swą nazwę Zakrzewskim, Maciejowi córka Marianna Apolonia z matki
Po walce ze stycznia 1945 r. umieszczono
W pierwszej bitwie z Niemcami pod Kędziektórzy byli tu dziedzicami. Antoni, urodzony Anny ze Studzińskich, lat 26. Dziecko ochrzcił rzynem 21 maja zginął od ciosu bagnetem. Do kapliczki na dwóch starych, liczących 200 lat
w 1756 r. i jego o pięć lat młodsza żona Rozalia, 1 stycznia 1816 r. w bełchowskim kościele ks. dowództwa powstania przyszedł z Minister- dębach, które spoglądają na siebie. Dawne
córka Tomasza i Barbary z Niewiadomskich, Michał Radkiewicz. Chrzestnymi byli: Józef stwa Spraw Wojskowych w Warszawie tele- trakty są już tylko przejezdnymi leśnymi droprzybyli z Warszawy. Mieszkali w drewnianym Chełmoński, lat 30 i Wincenty Zajączkowski, gram o treści: ’’Z Korpusu Kadetów w Modlinie gami biegnącymi przez Puszczę Bolimowską.
dworku, obok którego tradycyjnie znajdowały lat 28, nadleśniczy zamieszkały w Piaskach. uciekło kilkudziesięciu wychowanków, istnieje Puszcza zatarła wszelkie ślady i czasami jakiś
się zabudowania gospodarcze: stajnie, obory
Życie na folwarku toczyło się niezmiennym podejrzenie, że zgłoszą się do powstania. poszukiwacz z wykrywaczem metali natrafi
i owczarnia. Sąsiadujący folwark, zamieszki- rytmem. Ludzie tu rodzili się, pracowali i umie- Żądamy natychmiastowego ich odstawienia do na drobny przedmiot, zadając sobie pytanie,
wała liczna służba. Hodowano tu dużą ilość rali. Rok później we dworze dnia 5 kwietnia granicy polskiej”. Rozkaz z dnia 24 maja 1921 dlaczego on tu się znalazł?
owiec, tzw. cienkowłosych, które doglądał o 5 rano przyszły na świat bliźnięta - Norbert r. o numerze 8 został wydany przez Ministra

MirosławFigaszewski
Franciszek Kaczorowski i pasterz - Piotr Stę- i Błażej z matki, panny lat 28, Krystyny Spraw Wojskowych.
ŁOWICZANIN - Kwartalnik historyczny. Dodatek
piński. Pieczę nad całym majątkiem sprawował Sucheckiej, służącej za dziewkę we dwoZygmunt Zakrzewski za udział w powstaniu do Nowego Łowiczanina, sprzedaż wraz z tym
ekonom Józef Dąbski.
rze. Ojcem dzieci był jeden z parobków. został skreślony z listy kadetów. Ówczesna tygodnikiem. Wydawca: Oficyna Wydawnicza Nowy
W 1815 r. mieszkał we dworku 36-letni Szczęście matki nie trwa długo, zaledwie opinia publiczna stanęła jednak w obronie Łowiczanin s.c., 99-400 Łowicz, ul. Pijarska 3A,
Maciej Chełmoński, dzierżawca tych ziem, 4 dni później obaj chłopcy zmarli. W 1825 dzielnego kadeta. Przywrócono mu dobre tel./fax 46 837-46-57, e-mail: redakcja@lowiczanin.info
starszy brat Józefa Chełmońskiego (dziadek r., a dokładniej 6 kwietnia w majątku miała imię. Za szczególne bohaterstwo na polu walki Redaktor naczelny: Marek Wojtylak
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