
m a p a g m i n y i p o w i a t u
P L A N M I A S T A



Urząd Miejski w Głownie 
ul. Młynarska 15, 95-015 Głowno www.glowno.pl  
sekretariat_um@glowno.pl, tel./fax 42 719 11 51

Miejski Ośrodek Kultury
95-015 Głowno
ul. Kopernika 37
tel. 42 719 11 43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
95-015 Głowno
ul. Norblina 1
tel. 42 719 27 09

Środowiskowy Dom Samopomocy
95-015 Głowno
ul. Norblina 1
tel. 42 710 87 44

Miejska Biblioteka Publiczna
95-015 Głowno
ul. Kopernika 37
tel. 42 719 17 12

MUZEUM - pałac Jabłońskich
ul. Łowicka 74
tel. 42 719 16 75

 Miejski Zakład Komunalny
ul. Dworska 3
tel. 42 719 10 35

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Struga 3
tel. 42 719 16 39

Przychodnia Miejska
ul. Kopernika 19
tel. 42 719 10 92, 719 15 00 

Szpital
ul. Wojska Polskiego 32/34
tel. 42 719 64 60 

Komisariat Policji 
ul. Norblina 3 
tel. 42 719 20 20

Telefony alarmowe:
997 - Policja
999 - Pogotowie                   lub 112
998 - Straż Pożarna

więcej na www.glowno.pl
 

Miniinformator:



Produkcja odzieży roboczej i ochronnej (w tym ocieplanej)
Produkcja koszul i fartuchów
Dystrybucja wszystkich typów rękawic roboczych i ochronnych, butów roboczych 
i ochronnych oraz środków czystości
Wykonujemy nadruki logo oraz hafty według preferencji Klienta

PRODUCENT ODZIEŻY ROBOCZEJ
pn.-pt. 8.00 -15.00, sob. 8.00 - 14.00

Jolanta Paczkowska
87-700 Aleksandrów Kujawski

ul. Fredry 17
tel. 54 282 42 31, kom. 512 586 069

www. .pl, biuro@.pltrust-bhp trust-bhp

 
2Głowno liczy niespełna 15 tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar ok. 20 km . Leży 

w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim, na dogodnym szlaku komunikacyjnym 
biegnącym wzdłuż drogi krajowej nr 14 oraz linii kolejowej Łódź - Łowicz - Warszawa, 
w odległości zaledwie 30 km od Łodzi, 23 km od Łowicza i około 100 km od Warszawy. Od 
skrzyżowania autostrad A1 i A2 w rejonie Strykowa dzieli je zaledwie 10 km, a od węzła 
autostradowego Łowicz - około 18 km.

    Niezwykła przyroda

Na uwagę zasługują szczególne walory przyrodnicze Głowna. Miasto położone jest nad trzema 
rzekami: Mrogą, Mrożycą oraz Brzuśnią i jest otulone lasami. Jeden z takich kompleksów 
leśnych tworzy tu b l isko 27-hektarowy rezerwat  przyrody „Zabrzeźnia”  
z objętym ochroną lasem jodłowym. Głowno posiada dwa zbiorniki wodne powstałe na rzece 
Mrodze. Mniejszy położony na Hucie Józefów spełnia głównie funkcję retencyjną oraz 
przyciąga amatorów wędkowania. Drugim 
zbiornikiem jest zalew Mrożyczka ze 
s t r z e ż o n y m  k ą p i e l i s k i e m  o r a z  
wypożyczalnią sprzętu pływającego. Latem 
można tu popływać kajakami, rowerami 
wodnymi i łodziami wiosłowymi. Nie brak tu 
także amatorów żeglarstwa i windsurfingu. 
W sąsiedztwie kąpieliska i plaży znajdują się 
boiska do siatkówki plażowej oraz plac 
zabaw dla dzieci, a po drugiej stronie zalewu 
- skatepark.

    Szanowni Państwo!

 Z radością prezentuję Państwu niniejszą publikację, 
w której obok praktycznego planu miasta odnajdą 
Państwo informacje, jakie nie tylko przybliżą Państwu  rys 
historyczny i specyfikę dzisiejszego Głowna, ale pomogą 
w korzystaniu z jego walorów rekreacyjnych, w 
poruszaniu się po naszym mieście i wskażą miejsca, 
którym warto poświęcić uwagę. Znajdą tu Państwo 
najbardziej niezbędne informacje, dzięki którym Głowno i 
jego malownicze zakątki staną się Państwu bliższe.

Żywię nadzieję, że nie po raz ostatni gościmy Państwa w 
naszym mieście. Zapraszam do Głowna - miasta Rodzinnej Re-Kreacji. Do miejsca, w którym 
promujemy rodzinny, wielopokoleniowy aktywny wypoczynek weekendowy, z dala od 
wielkomiejskiego zgiełku.

 Burmistrz Głowna
Grzegorz Janeczek



siatkówki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci, a po drugiej stronie zalewu - skatepark.
Otoczenie lasów i zbiorników wodnych sprawia, że Głowno ma specyficzny mikroklimat, który 
docenili już przedwojenni mieszkańcy pobliskiej Łodzi przyjeżdżający tu na letnisko. Dziś 
Głowno powraca do tych przedwojennych tradycji, choć w nieco zmodyfikowanej, bardziej 
nowoczesnej formie, zachęcając mieszkańców dużych miast regionu łódzkiego - ale nie tylko - 
do weekendowej rodzinnej rekreacji w tym właśnie miejscu.

    Trochę historii

Prawa miejskie Głowno otrzymało w roku 1427 roku decyzją księcia Mazowsza Ziemowita 1462 
r. - włączenie miasta będącego pod administracją książąt mazowieckich do Królestwa 
Polskiego.
1504 r. - zapisał się on w historii miasta pożarem, w wyniku którego zniszczeniu uległa 
większość jego zabudowań. W związku z tą tragedią mieszkańcy Głowna zwolnieni zostali od 
obowiązku płacenia podatku na okres 10 lat.
1522 r. - kolejny pożar Głowna, po którym tym razem król Zygmunt Stary zwolnił mieszczan od 
płacenia podatków.
1676 r. - przeprowadzony wówczas spis wykazał zaledwie 64 mieszkańców. Miasto poniosło 
straty materialne i ludnościowe w okresie potopu szwedzkiego oraz rokoszu Lubomirskiego w 

1665 r.
W pierwszych latach XVIII wieku niezbyt 
dobrą sytuację ekonomiczną miasta 
pogorszyła jeszcze zaraza. Miasto, które nie 
zdążyło się podźwignąć ze zniszczeń 
wojennych, znów zubożało i podupadło. 
Pewne symptomy poprawy nastały dopiero w 
połowie tegoż stulecia. Dekret króla Augusta 
III Sasa pozwalał miastu na organizowanie 
czterech jarmarków rocznie.
1777 r. - spis wykazał już 60 domów 
z a m i e s z k a ł y c h  p r z e z  o k o ł o  3 6 0  
mieszkańców, których głównym źródłem 
utrzymania było rolnictwo, drobny handel 
oraz rzemiosło.

1870 r. - Głowno wraz z 41 innymi ośrodkami utraciło prawa miejskie, a samo miasto wcielono do 
gminy Bratoszewice.
1903 r. - poprowadzenie przez Głowno linii kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią stało się siłą 
napędową rozwoju miasta. Po 1903 r. Głowno przeżyło znaczny rozwój związany 
z rozwojem funkcji letniskowych. Dotarł tu także przemysł.
1914 r. - wybuch I wojny światowej przyniósł miastu ogromne zniszczenia. Zburzeniu uległo 
około 25% jego zabudowań.
1918 r. - odzyskanie niepodległości.
1924 r. - do Głowna wchodzi spółka akcyjna „Norblin, Bracia Buch i Werner”. Zakład 



stanowiący wówczas filię fabryki mieszczącej się w Warszawie zatrudniał około 1000 
robotników. Wytwarzano w nim półfabrykaty do produkcji platerów oraz rozmaite wyroby 
z miedzi i mosiądzu. Wkrótce zaczęły tu powstawać kolejne fabryki: np. firma Epstein uruchomiła 
produkcję maszyn rolniczych. Powstała również fabryka maszyn młyńskich, zakład krochmalu i 
kafli, cegielnia, tartak oraz dwa zakłady ślusarsko-mechaniczne. Czynne były także trzy młyny.
1925 r. - Głowno odzyskało prawa miejskie. Miasto zaczęło się rozbudowywać o osiedle domów 
przyfabrycznych. Walory rekreacyjno-przyrodnicze nadal przyciągały do Głowna letników z 
pobliskiej Łodzi.
1931-1939 r. - na początku lat trzydziestych władze miejskie rozpoczęły starania o powiększenie 
obszaru miasta. W roku 1935 włączono do niego tereny przyległe. Na trasie Łódź - Głowno 
kursował w sezonie letnim specjalny pociąg, gdyż napływ letników sięgał nawet kilku tysięcy. W 
Głownie działały wówczas dwie szkoły, teatr amatorski, dom ludowy, świetlica i biblioteka. U 
schyłku okresu międzywojennego miasto było dobrze rozwiniętym ośrodkiem miejskim oraz 
znaną miejscowością wypoczynkową. W roku 1939 liczba mieszkańców Głowna wzrosła do 
około 9 tysięcy.
1939-1945 r. - we wrześniu 1939 r. w rejonie Głowna ciężkie walki toczyła Armia Łódź. 
W czasie okupacji był to teren działań partyzanckich. Głowno było wówczas częścią Generalnej 
Guberni.
1940 r.  (maj) - utworzenie przez niemieckich nazistów getta w Głownie. Przetrzymywano w nim 
ponad 5,6 tys. Żydów. 
1941 (marzec) - likwidacja getta. Jego mieszkańców wywieziono do getta w Warszawie 
i obozu zagłady w Treblince.
18 stycznia 1945 r. do Głowna wkroczyły oddziały Armii Czerwonej.  
Więcej informacji o historii miasta można znaleźć na www.glowno.pl oraz 
w monografii historycznej miasta dostępnej w Urzędzie Miejskim przy ulicy Młynarskiej 
15, jak również w Bibliotece Publicznej przy ulicy Kopernika 37.

   Warto zobaczyć:

1   Kościół pw. św. Jakuba Apostoła - wzniesiony w obecnej formie architektonicznej 
w latach 1922-30 w miejscu wcześniej zniszczonej świątyni. 
2   Zespół dworsko-parkowy przy ulicy Dworskiej 4 - obecnie siedziba Rady Miejskiej 
i USC. Wybudowany w 1840 r. przez Wincentego Matuszewskiego herbu Topór. Później należał 
m.in. do hrabiny Aleksandry Komorowskiej.
3  Pałac rodziny Jabłońskich zbudowany w latach 1905-1906, ul. Łowicka 74. Obecnie 
siedziba muzeum.
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4   Kościół pw. św. Barbary, wzniesiony w latach 1928-30.
5  Tereny i budynki dawnych Zakładów Norblina - zabudowa fabryczna wzniesiona 
     ok. 1924 r. Później Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne nr 3, a obecnie prywatne firmy.
6   Budynek dworca kolejowego z 1903 r., gruntownie odnowiony w 2012 r.
7   Rezerwat przyrody „Zabrzeźnia” najbardziej na północ wysunięte stanowisko jodły
      pospolitej.
8   Dąb Wolności - pomnik przyrody, dąb posadzony w 1928 r. w 10. rocznicę odzyskania
     niepodległości.

Głowno. Rodzinna Re-Kreacja

Od roku 2012 miasto ukierunkowuje swój rozwój na „Rodzinną Re-Kreację”, promując rodzinny, 
wielopokoleniowy aktywny wypoczynek weekendowy. W Głownie istnieje wiele obiektów 
sportowych: hala sportowo-widowiskowa, boiska do siatkówki plażowej, koszykówki, piłki 
nożnej, korty tenisowe. W mieście odbywa się wiele imprez sportowych 
i kulturalnych łączących pokolenia. Ciekawą imprezą organizowaną cyklicznie już od roku 2001 
jest spływ kajakowy Mroga Trophy nurtem rzeki Mrogi, który rokrocznie dostarcza 
ekstremalnych przeżyć amatorom survivalu.
W sezonie letnim nie brak tu pikników rodzinnych i plenerowych imprez weekendowych 
łączących wypoczynek nad wodą z rozwojem zainteresowań i pasji. 

Zapraszamy do nas całe rodziny 
(więcej na www.glowno.pl).
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Transport 

gratis!

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA

Aneta PrzybylakAneta Przybylak

KOMUNIKACYJNE   MAJĄTKOWE
NA ŻYCIE

95-015 Głowno
ul. Słowackiego 10
tel./fax 42 718 26 28
kom. 667 063 770
e-mail: anetappn@wp.pl

95-015 Głowno
ul. Słowackiego 10
tel./fax 42 718 26 28
kom. 667 063 770
e-mail: anetappn@wp.pl

UBEZPIECZENIAUBEZPIECZENIA

Aneta PrzybylakAneta Przybylak
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Magdalena Kret
• 
• • 

opakowania dla handlu i gastronomii rolki kasowe, papier komputerowy
ręczniki, papier toaletowy papier pakowy, folie stretch

• 

UKŁADANIE RĘCZNE I MASZYNOWE
KOSTKA BRUKOWA

tel. 601 259 933

95-015 Głowno, Kamień 31, tel./fax 42 719 20 68

KOSTKA BRUKOWA

• 
• 

Układanie chodników, dróg, placów
Realizacja zamówień indywidualnych

USŁUGI KOMUNALNE

FIRMA HANDLOWAFIRMA HANDLOWA

TALPA

PRODUKCJA LISTEW 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE 

Stolarka budowlana 
i wykończeniowa

Z.P.H.U. Karol Pszczółkowski

95-015 Głowno, ul. Jesionowa 1A
tel. 42 710 71 59, 696 033 527, 668 184 728

Firma z tradycjami pokoleniowymi od roku 1964

Lubianków 38, 95-015 Głowno
e-mail: skplubiankow@onet.pl 

tel./fax 42 719 49 88

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Godz. otwarcia: pon.-pt. 7.00 - 18.00, sobota 8.00 - 13.00

OPONY • OLEJE FILTRY
NAPRAWA • AKUMULATORY

 • 

I
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GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA

    
ul. Swoboda 26
ul.Sikorskiego98  
ul. Szkolna 15

Zapraszamy do naszych placówek:
Zapewniamy

szeroki asortyment towarów,
miłą i fachową obsługę

95-015 Głowno
ul. Swoboda 26

tel./fax 42 719 11 57

Michał Miller

Najepiej albo wcale

95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 36, e-mail: auto_kiper@poczta.onet.pl
tel./fax 42 719 18 51, tel. kom. 604 201 858

HURTOWNIA
SKLEP-SERWIS
HURTOWNIA
SKLEP-SERWIS
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F.U.H. ANNAF.U.H. ANNA

WULKANIZACJA
95-015 Głowno, ul. Kopernika 17

608 757 047
886 589 769

• serwis opon
• wyważanie kół
• sprzedaż opon nowych 
  i używanych
• prostowanie felg
• wymiana klocków hamulcowych
• wymiana płynów eksploatacyjnych 
  oraz oleju
• wymiana amortyzatorów
• naprawa układów wydechowych
• zabezpieczanie karoserii
• naprawy bieżące

Jacek Krawczyk 
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KRZYSZTOF WIELECKRZYSZTOF WIELECP.H.U.

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl 

Lubianków 70B
95-015 Głowno

tel. 601 28 64 99
e-mail: aniaw111@wp.pl 

SKŁAD WĘGLASKŁAD WĘGLA
OFERUJE
KOSTKĘ
ECO-GROSZEK
MIAŁ
ORZECH

PHU PER-POL

Dmosin Drugi 32 B        tel. 509 171 283 e-mail: perpol@tlen.pl

SKUP SAMOCHODÓW
ZA GOTÓWKĘ
SKUP SAMOCHODÓW
ZA GOTÓWKĘ

tel. 604 500 826, 602 241 867

Głowno, ul. Dworska 5

P.P.H.U. MIRBEXP.P.H.U. MIRBEXP.P.H.U. MIRBEX
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15

SKUP ZŁOMU 
I METALI KOLOROWYCH
SKUP ZŁOMU 
I METALI KOLOROWYCH

PRZEWOZY AUTOKAROWEPRZEWOZY AUTOKAROWE

95-015 Głowno, Lubianków 20, tel./fax 42 719 25 46, kom. 601 824 529

Marek Chądrzyński
e-mail: martrans29@wp.pl

KRAJOWE 
I ZAGRANICZNE

KRAJOWE 
I ZAGRANICZNE
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TU KUPISZ WSZYSTKO
POKRYCIA DACHOWE
SZALUNKI KARTONOWE
STYROPIANY
CEGŁY
PUSTAKI
PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE
RYNNY
ARTYKUŁY METALOWE

POKRYCIA DACHOWE
SZALUNKI KARTONOWE
STYROPIANY
CEGŁY
PUSTAKI
PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE
RYNNY
ARTYKUŁY METALOWE

....................................................................................................................................................................................P.P.H.U. RAD-BUDP.P.H.U. RAD-BUDSławomir RadomskiSławomir Radomski

ul. Norblina 25, 95-015 Głowno
tel. 42 710 81 80, tel. kom. 501 299 080

e-mail: rad-bud2@wp.pl

ul. Norblina 25, 95-015 Głowno
tel. 42 710 81 80, tel. kom. 501 299 080

e-mail: rad-bud2@wp.pl
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