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Nowe reiestracie
wchodzą do uiycia
Od 1 maja wydziały komunikacji rozpoczęły wydawanie nowych tablic rejestracyjnych. Wszystkie pojazdy,
które rejestrowane są po raz pierwszy, sprowadzane
z zagranicy lub przerejestrowywane, podlegać teraz będą
nowemu oznakowaniu rejestracyjnemu.
Zmianie nie ulegną tylko gabaryty tablic rejestracyjnych. Pozostałe parametry będą całkiem nowe. Przede wszystkim z tablic czarnych z białymi napisami przechodzimy na tablice białe z czarnymi napisami. Zmieni się także samo
oznakowanie. Pierwsza litera symbolizować będzie województwo, a pozostałe dwie - powiat. W przypadku województwa łódzkiego i powiatu łowickie
go będą to 1itery ELC, gdzie E to wyróż
nik województwa, a LC wyróżnik powiatu. Oprócz liter i nu.merów rejestracyjnych na tablicach pojawi się także
niebieska nalepka z flagą naszego kraju
oraz znak legalizacyjny.
Nowa samochodowa tablica rejestracyjna kosztować będzie 80 zł, motocyklowa - 40 zł, a motorowerowa - 30 zł.
Kierowcy będą mieli możliwość zamówienia indywidualnej tablicy rejestracyjnej, na której widnieć może ich imię, nazwisko, pseudonim lub cokolwiek innego
(pod warunkiem, że nie zajmie więcej niż
pięć znaków), ale wtedy koszt takiej tablicy wyniesie 1.000 zł. Dodatkowo kierowcy będą musieli ponieść jeszcze kosz-

ty nowego dowodu rejestracyjnego - 30
legalizacyjnych i nalepki kon.
trolnej na szybę - 25 zł. To jeszcze nie
koniec opłat, do wszystkiego należy dodać jeszcze koszty skirrbowe. Tak więc
koszty rejestracji samochodu wyniosą
135 zł, podczas gdy dotychczas zamykały się w sumie 66 zł.
Jak poinformowała nas kierownik wydziału komunikacji w starostwie powiatowym w Łowiczu, Krystyna Wojciechowska, nowe tablice mają pojawić się
w starostwie dziś, problem natomiast
może być z nalepkami, których Państwo
wa Wytwórnia Papierów Wartościowych
jeszcze nie dostarczyła, (będą one jedank
sukcesywnie wydawane wraz z nowymi
dowodami rejestracyjnymi). Rejestracja
samochodów musi się odbywać, najwyżej
po nalepki kierowcy będą zgłaszać się
później - mówi kierownik Wojciechowska. Wszyscy ci, którzy chcą wymienić
swoje stare czarne tablice, będą to mogli
również zrobić, ale dopiero od przyszłe
go roku (wyjątek stanowią sytuacje, gdy
tablica zginie lub ulegnie zniszczeniu).
(ljs, aj)
zł, znaków

Zbagatelizować·
nie moina było
Dwa niewybredne fałszywe alarmy
postawiły na nogi służbę zdrowia i policję
W czwartkowe (27 kwietnia) popopersonel szpitala i administraćji
ZOZ w Łowiczu, przeżył kilka godzin
grozy, z powodu nieodpowiedzialnego
wybryku prawdopodobnie młodego
chłopaka. Dyspozytorka pogotowia ratunkowego w Łowiczu odebrała telefon,
chłopięcy głos poinformował, że na terenie szpitala znajduje się bomba. Informacja została potraktowana bardzo poważnie. Dyspozytorka natychmiast
powiadomiła dyrekcję ZOZ-u i policję.
Akcja, przeprowadzana przez policję,
trwała od godziny 13.50 do 16.00, wszystkie pomieszczenia zostały sprawdzałudnie

ne. Komendant KPP w Łowiczu, Adam
Ruta, powiedział: Udało się tak przeprowadzić tę akcję, że nie wybuchła panika i pacjenci o niej nie wiedzieli. Jednocześnie chciałbym podkreślić konsekwencje prawne takiego czynu, które są
bardzo rygorystyczne, można też obcią
żyć sprawcę takiego czynu kosztami
przeprowadzenia akcji.
Po raz drugi taki alarm zdarzył się
w niedzielę, 30 kwietnia, ok. godz. 22.45,
ponownie ktoś korzystał z ogólnodostęp
nego automatu, ponownie trzeba było

Wiele atrakcji przyniósł mieszkańcom Łowicza niedzielny festyn na Błoniach. Szerzej piszemy o nim na stronie 13.

Jednak
Marii Konopnickiei
Wydawałoby się, że powracająca

od ·ponad roku na sesję Rady Miejskiej
w Łowiczu, sprawa nadania nazwy ulicy,
prowadzącej od ulicy Warszawskiej przez
osiedle Marii Konopnickiej do ulicy Bolimowskiej -jestjuż zakończona. 30 marca radni miejscy przyjęli przecież nazwę
Prawobrzeżna dla tej ulicy. Okazało się,
że nie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej,
26 kwietnia, radny Mirosław Koczywąs,
na wniosek mieszkańców tejże ulicy, wystąpił do Rady o uchylenie podjętej
uchwały i nadanie jej imienia Marii Konopnickiej.
Mieszkańcy złożyli protest przeciwko wcześniejszemu nieuznaniu ich propozycji, motywowali swoje stanowisko
ro.in. faktem, że nie byłby to pierwszy
przypadek, kiedy ulica nosi tę samą nazwę co osiedle, na którym się znajduje.
Argumentowali również, że to właśnie
oni, mieszkańcy ulicy, powinni wybierać
jej nazwę.
Ostatecznie radni (19 głosów za, 5
wstrzymujących się) zdecydowali się
uchylić uchwałę, nadającą ulicy nazwę
Prawobrzeżna, i uchwalili od razu nową
nazwę - Mańi Konopnickiej.

uruchamiać procedurę sprawdzającą.
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SZCZEGOtY
REZYGNACJI
26 kwietnia, podczas obrad sesji Rady
Miejskiej, radni, na wniosek burmistrza
Ryszarda Budzałka,jednogłośnie zadecydowali o wycofaniu uchwały, dotyczącej
utworzenia tzw. środków specjalnych
w budżecie Łowicza. Środki te miały być
gromadzone na rachunku bankowym z dobrowolnych wpłat i darów z przeznaczeniem na finansowanie promocji i prezentacji regionu łowickiego przez rriiasto
w czasie igrzysk olimpijskich w Sydney.
Burmistrz przedstawił radnym negatywne stanowisko Zarządu Miasta co do
dalszego zamiaru promocji miasta
na igrzyskach w Sydney. Decyzja taka
pojawiła się na skutek ustosunkowania
się Klubu Polskiego w Aushfiel do propozycji, złożonych przez stronę łowic
ką, co do remontu Klubu Polskiego
w Sydney. W prowadzonej korespondencji 14 kwietnia Klub Polski odmawia realizacji zgłoszonych przez Łowicz pro-

Pomnik

pozycji odnośnie remontu i zagospodarowania pomieszczeń klubowych, proponując swoje rozwiązania, m.in. zainstalowanie przeszklonych gablot z indywidualnie oświetlonymi eksponatami rę
kodzieła, pokrycie stołów łowickimi pasiakami i białymi serwetkami z kolorowym łowickim lub ażurowym białym
haftem, wyeksponowanie w ramach dużych rozmiarów łowickich wycinanek, zastosowanie porcelany stołowej z motywami folkloru łowickiego. Odmówiono
m.in. montażu belek na suficie restauracji,
czy. pomalowania na niebiesko wnętrz
- jednocześnie prosząc o określenie kwoty, jaką Rada Miejska Łowicza planuje
na wydatki, związane ze zmianami fizycznymi w Klubie, wyłączając koszty
przelotu i utrzymania grupy łowickiej w Sydney oraz fundusze, które Wspólnota Polska przeznaczyła na renowację Klubu.
dok. na str. 3

będzie własnością

mieszkańców
Pomnik Jana Pawła II, który stanie
na Starym Rynku, a który wznoszony
jest za pieniądze kościelne, bp ordynańusz diecezji łowickiej, Alojzy Orszulik,
postanowił przekazać w darze mieszkań
com Łowicza, w dowód wdzięczności za
godne przyjęcie tego dostojnego gościa
na ziemi łowickiej. O takiej decyzji poin-

formował radnych na ostatniej sesji, 27
kwietnia, burmistrz Ryszard Budzałek.
Przypomnijmy, że ze względów formalnych (konieczność uzyskania pozwolenia na budowę) Rada Miejska przekazała niedawno diecezji skrawek gruntu
pod pomnik. Potem ten grunt także zostanie :zWrócony.
(aj)
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OGOLNOPOLSKA OLIMPIADA
· z ~lqcznie symbolicznym akcentem łowickim
VI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Ziemia Łódzka '2000" w judo
była pierwszą dużej rangi imprezą sportową w nowej hali przy SP 2
Łowicz, 27-30 kwietnia. Były to nie- srebrny medal, a podobne trofeum wywątpliwie najważniejsze zawody tego walczył także wychowanek trenera Zbisezonu dla najlepszych juniorów młod gniewa Ciesielskiego - Bartosz Bzoszych uprawiających judo w Polsce. Do ma (Vis Skierniewice).
Mimo że Łowicz był gospodarzem
Łowicza zjechali się reprezentanci
wszystkich województw, którzy w cią Olimpiady, to w zawodach tyc~ zabragu trzech dni stoczyli walkę o medale kło zawodników łowickiej sekcji MKS
Mistrzostw Polski w tej kategorii wie- „Zryw". Jedynym akcentem promują
kowej. We wszystkich kategoriach wy- cym łowickie judo był pokaz jaki w czastartowało blisko pięćset zawodniczek i sie uroczystej inauguracji 6. Ogólnopolzawodników, a najlepsi sięgnęli po me- skiej Olimpiady Młodzieży „Ziemia
Łódzka' 2000" w judo zaprezentowali
dale.
Z reprezentantów województwa trener Maciej Sikorski i jego wychołódzkiego po medale podczas 6.00 M wanek, Michał Garnys.
Podajemy tu więc tylko zestawienia
sięgnęli jedynie skierniewiczanie: trzecie miejsce w kategorii wagowej do 40 wyników osiągniętych przez poszczekg wywalczyła podopieczna trenerki gólne kluby, nie drukujemy wyników w
Żanety Kowalskiej - Ewelina Prusz- poszczególnych kategoriach.
kowska, jej klubowy kolega ze Startu
P.unktacja klubowa juniorek młod
Skierniewice - Tomasz Walczewski szych:
(trener Józef Gołębiewski) zdobył
1. Gwardia Koszalin
46

Napad na

dyspozytorkę

2. Koka Jastrzębie Zdrój
3. AZS UW Warszawa
4. TS Olimpia Poznań
5. Gwardia Bielsko Biała
11. Start Skierniewice

37. MKS „Jedynka"

Łódź

MKS „Pałac Mlodziefy" Łódź
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48. Gwardia Łódź

1
Punktacja klubowa junion;k młod-

szych:
1. MKS „Juvenia" Wrocław
2. Czami Bytom
3. AZS Gliwice
4. Wisła Kraków
5. MKS Czechowice Dziedzice
9. Start Skierniewice

Nagroda dla nailepszych
w wielkanocnym konkursie
Pełna była

sala widowiskowa GminKultury w Zdunach na
wręczeniu nagród uczestnikom konkursu pod hasłem „Projekt karty wielkanocnej". W sali zebrały się dzieci ze
wszystkich szkół na terenie gminy Zduny, które oklaskami przyjęły laureatów.
Nagrody przydzielono pięciorgu
uczniom, których prace, zdaniem jury
pod przewodnictwem nauczycielki plastyki w Szkole Podstawowej w Zdunach Anny Walendzik, były najbardziej
efektowne i najlepiej oddawały charakter świąt Wielkiej Nocy. Nagrody książ
kowe otrzymali Aleksander Ceglarek z
kl. IIIb SP Nowe Zduny, Aleksander
Grzegory kl. III SP Złaków Borowy,
Monika Maciejewska kl. III b SP Nowe
Zduny, Marcin Stańczyk kl III SP Zła
ków Kościelny, Konrad Wolski kl. IIIb
SP Nowe Zduny. Oprócz tego wyróż
nienia otrzymali: Marcin Cichosz kl. Il
nego

Ośrodka

SP Złaków Kościelny, Agnieszka Goź
dzik kl. Il SP Złaków Kościelny, Katarzyna Guzek kl. III SP Nowe Zduny,
Sylwia Łapa kl. la SP Nowe Zduny, Tomasz Ploch kl. la SP Nowe Zduny, Katarzyna Rejnis kl. IlJ SP Bąków, Patrycja
Rzepecka kl. la SP Nowe Zduny, Adam
Wódka kl. III SP Złaków Kościelny.
Wręczenie nagród nie było jedynym
punktem programu spotkania dzieci w
GOK-u. Po części oficjalnej, rozpoczął
się program artystyczny, na który zło
żyły się występy dziecięcego zespołu

ludowego Boczki Chełmońskie z gminy
Kocierzew. Uczniowie szkół podstawowych obejrzeli blisko godzinny program,
na który składały się pieśni i tańce regionu łowickiego. Aktualnie została już
zlikwidowana wystawa pokonkursowa
z nagrodzonymi kartami, wykonanymi
przez uczniów. Można było je oglądać
w GOK przez trzy tygodnie.
(tb)

Powiatowe spotkanie PSL w Chąśnie
O sytuacji w rolnictwie i n.ie tylko
rozmawiać będą członkowie PSL z tere-

nu powiatu

łowickiego

na spotkaniu w
potwierdzili
już przestawiciele władz powiatowych,
wojewódzkich, jak i ościennych gminChąśnie. Swoją obecność

nych, między innymi Kiernozi. Rozpocznie się ono o godzinie 13.00. 21
maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
Spotkanie ma być otwarte dla wszystkich chcących wziąć w nim udział.
(tb)

buzie
na parafiadzie

12

Od 29 kwietnia do 3 maja w łowic ton oraz szachy). Niewątpliwym wyszkołach pijarskich odbywała się darzeniem sportowym imprezy był
MKS „Pałac Młodziefy" Łódź
7 . ogólnopolska parafiada wzorowana na mecz piłki nożnej rozgrywany na bo40. ŁPKS Łódź
3 międzynarodowych parafiadach mini- isku OSiR, gdzie Łowicz został poko47. MKS „Jedynka" Łódź
2 stranckich, organizowanych przez pija- nany przez tzw. „resztę świata" (wynik
Paweł A. Doliński rów w Warszawie. Była to pierwsza tego 3:8).
typu impreza w Łowiczu, jej organizaZabawa była wyśmienita,'jeszcze we
torem był Uczniowski Klub Sportowy wtorek po południu nikomu nie brakodziałający przy Pijarskiej Szkole Pod- wało sił i chęci do udziału w rozgrywstawowej. Z terenu całego kraju ( m.in. z kach sportowych, a nawet również tego
Warszawy, Krakowa, Bolszewa k/Wej- samego dnia lecz późnym wieczorem do
cherowa) do Łowicza przyjechało po- wzięcia udziału w konkursie wiedzy
nad 60 uczniów szkół pijarskich.
dotyczącej twórcy reform szkolnictwa
Jest bardzo fajnie, dużo sportu i hu- pijarskiego, ks. Stanisława Konarskiego.
moru, najwięcej emocji dostarczy/ nam
Jesteśmy zadowoleni z przebiegu pamecz piłki nożnej, trzeba zaznaczyć, że rafiady, sądząc po uśmiechniętych buczego jak czego, ale czasu na nudę nam ziach.jej uczestnicy również są zadowobrakuje - powiedział nam jeden z uczest- leni - powiedział nam czuwający nad
ników, Piotrek z Krakowa.
•
sprawnym przebiegiem imprezy ks.
Każdy dzień parafiady był wyęełnio Marian Galas. Dla wszystkich uczestny zajęciami, oprócz modlitwy był czas ników organizatorzy przygotowali
na zwiedzanie Łowicza i okolic (Arka- nagrody niespodzianki, były to książ
dia, Nieborów, Szymanów, Miedniewi- ki i widokówki o Łowiczu, najlepsi
ce, Niepokalanów), nie brakło również sportowcy otrzymali piłki, rakiety do
czasu na konkursy i sport (piłka nożna, tenisa itp.
koszykówka, siatkówka, tenis, badmin(aj)

22. MKS „Jedynka" Łódź

7' kich

dworca PKS

Około 25 tys. zł ukradli zuchwali ok. 20-25 lat, wzrost ok 180 cm, krępa
sprawcy dyspozytorce na dworcu PKS budowa ciała, włosy jasny blond - krótw Łowiczu przy ul. 3 Maja. Sprawców ko strzyżone, twarz owalna - pucoło
było prawdopodobnie trzech, do kradzie- wata); ubrany był w czapkę granatową
ży doszło w czwartek 27 kwietnia oko- lub ciemno szarą z dużym daszkiem,
ło godz. 17.50. Tak duża kwota pocho- kurtkę ortalionową koloru granatowego
dziła ze sprzedaży biletów miesięcz lub czarnego, na rękawach i plecach po
nych. Kasjerka po zakończeniu pracy dwa ukośne żółte pasy, spodnie koloru
zwykle zanosiła utarg z budynku głów ciemnego). DyspoZ)'.torka nie odniosła
nego do budki dużurnej ruchu. Przez ja- żadnych obrażeń. Według zeznań świad
kiś czas pieniądze znajdowały się u dy- ków, które policja już posiada, przestęp
żurnej, dopiero później konwojent je od- stwo z całą pewnością zostało popełnio
bierał. Policja ocenia, że do kradzieży ne, istnieją również dokumenty stwierdoszło z powodu rażącego niedbalstwa. dzające ilość skradzionej gotówki.
Z przodu budki są kraty, ale drzwi, któPolicja posiada portret pamięciowy
re znajdują się z tyłu były otwarte. jednego ze sprawców, który publikujeSprawca wszedł więc bez problemu, gdy my i prosi świadków zdarzenia o kontakt
zabrał pieniądze dyspozytorka usiłowa osobisty z KPP w Łowiczu przy ul. Bo- Osobom, które się zgłoszą policja gwała mu je odebrać, ale nie miała szans w
nifraterskiej 8 lub telefonicznie pod m 837- rantuje anonimowość.
szarpaninie z młodym mężczyzną (wiek 36-40 lub 837-34-80 wew. 218 lub 219.
(mwk)

Zduny

Uśmiechnięte

41
31
27
20
14

Drogowcy z Piotrkowa wygrali przetarg

Różnice w cenach, jakie zapropono- będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
wali oferenci, któr.zy zgłosili się do prze- i Mostów z Piotrkowa Trybunalskiego z
targu na wykonanie dwóch dróg na tere- siedzibą w Strykowie. Do przetargów starnie gminy Chąśno, były znaczne. Jak towały jeszcze dwa inne pokrewne przepodał na ostatniej sesji Rady Gminy, w siębiorstwa: z Łowicza i Sochaczewa.
piątek, 28 kwietnia, przewodniczący Przetarg odbył się 18 kwietnia, a podpidziałki
rady Krzysztof Malczyk, sięgały one w sanie umowy między gminą a firmą przesumie 1OO tys. zł(!) Oferty dotyczyły drogi widziano na 4 maja. Wójt Roman Łaziń
Błędów - Natolin, której wykonanie kosz- ski powiedział na kwietniowej sesji, że
Na sesji 26 kwietnia jednogłośnie rad- tować ma ok. 50 tys. zł. Druga droga - we wykonania dróg można spodziewać się
ni miejscy postanowili przekazać do wsi Niespusza kosztować gminę będzie 92 w drugiej połowie roku.
Ponadto mieszkańcy znajdujących
sprzedaży 8 działek buQowlanych sta- tys. zł, także znacznie mniej od ceny maksymalnej,
jakiej
żąda
jeden
z
oferentów,
się
przy obu drogach wsi yv ramach prac
nowiących własność gminy. Są one poło
społecznych uporządkują i zagospodażone w Łowiczu przy ulicy Żołnierskiej, bo ta była o blisko 60 tys. zł wyższa.
Ostatecznie wykonawcą obu dróg rują pobocza dróg.
(tb)
w obrębie Małszyc. Powierzchnia działek waha się od 0,09 ha do O, I 093 ha.
W planie zagospodarowania przemochodu Fiat 125 p skąd sprawcy dokonali
kradzieży akumulatora. W wyniku podjQstrzennego miasta, działki te przewidziatych czynności ustalono sprawcQ, którym
ne są pod zabudowę mieszkaniową
okazał siQ nieletni mieszkaniec Łowicza Seo niskiej intensywności z dopuszczebastian A.
niem usług i nieuciążliwych zakładów
• 29 kwietnia o godz. 12.30 w Łowiczu
pracy. Uciążliwość obiektów usługo
na skrzyżowaniu ul. I go Maja i Tkaczcw
wych i produkcyjnych nie może wy• W nocy z 25 na 26 kwietnia w Łowiczu miał miejsce wypadek drogowy, gdzie kieruprzy ul. Łódzkiej nn. sprawcy dokonali wła jąca samochodem osobowym m-ki Fiat 126
kraczać poza granice działki.
mania do warsztatu samochodowego M.D. , Agata K. potrąciła pieszą Annę W, która
(aj)
nagle wtargnQła na jczdniQ. W wyniku wyskąd dokonali kradzieży aparatu spawalnipadku piesza z obrażeniami ciała trafiła do
czego i narzędzi.
Ciało
tut. szpitala.
• W tym samym dniu o godz. 18.00 w
• 30 kwietnia o godz. 15.20 w Łyszko
m. Zielkowice miał miejsce wypadek drogoW czwartek, 27 kwietnia, znaleziono
wy, gdzie kierujący samochodem osobowym wicach miał miejsce wypadek drogowy, gdzie
ciało Heleny Moździerzewskiej, która
m-ki Polonez Stanisław Cz. w wyniku nie- kierująca samochodem osobowym m-ki Fiat
zaginęła 11 kwietnia br. b zaginionej 49prawidłowego wyprzedzania na oznakowa- 126 P Monika K. zjechała do przydrożnego
letniej mieszkance Woli Kalkowej w
nym skrzyżowaniu drogi nr 70 uderzył w tył rowu po czym uderzyła w drzewo. Obrażeń
ciała doznał pasażer Piotr K.
skręcającego w lewo samochodu osobowego
gminie Bedlno pisaliśmy 20 kwietnia.
m-ki Fiat I26p, kierowanego przez Roberta
KOMUNIKAT
Rzecznik prasowy 1'<.PP w Kutnie
M. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał
Dariusz Martofel powiedział nam: CiaOsoby,
które
w dniu 20 kwietnia jechały
kierujący samochodem Fiat 126 p.
pociągiem osobowym relacji Warszawa ło zostało znalezione w Bzurze, niedale•26 kwietnia o godz. 21.0 tut. KPP zo- Wschodnia - Łowicz Główny i były świad
ko miejsca, do którego doprowadziły psy
stała powiadomiona o kradzieży samochokiem wypadni~cia z powyższego pociągu w
tropiące.
du osobowego m-ki Hundai Porty z okolic miejscowości Zielkowice gm. Łowicz ok.
dworca
PKP
Łowicz
Główny,
dnia
27
kwietZ powodu 5 dni wolnych w wielu ingodz. 21.30 młodego mężczyzny, proszone
nia samochóc!' odnaleziono - w stanie uszko- są o osobisty kontakt z KPP Łowicz, pokój
stytucjach, nie została jeszcze przeprodzonym.
nr 30 lub 34 tel. 837-36-39 wew. 205 lub
wadzona sekcja zwłok. Nic więcej
• W nocy z 28 na 29 kwietnia w Łowiczu 218.
o przyczynach tragedii na rażie nie wiaos. Kostka miało miejsce włamanie do saOpracował asp. sztab. Witold Janeczek
domo.
(mwk)

Koleine
do kupienia

kronika

~

~olicyjnl~

odnaleziono
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Szczegóły
W odpowiedzi na powyższe 19
kwietnia burmistrz Ryszard Budzałek
wystosował pismo do Bolesława Kwiatkowskiego, wiceprezesa klubu, w którym po przeanalizowaniu wskazanych
przez stronę polonijną sugestii, zaproponował swoje rozwiązania. Odpowiedź na to pismo została doręczona 26
kwietnia w trakcie trwania sesji Rady
Miejskiej - i to ona ostatecznie przesą
dziła o wycofaniu się miasta z promocji
w Sydney. Pismo, nadesłane przez Klub
Polski, zostało w całości odczytane zgromadzonym na sesji. (.„) Każdy uczestnik programu promocyjnego na terenie
klubu powinien częściowo ponosić koszty
przygotowania tego obiektu, tym samym
wnosząc trwały wkład w utrzymanie
majątku Polonii australijskiej, najwięk
szego polonijnego klubu na świecie - pisał Bolesław Kowalski, dołączając odpowiedzi na proponowane przez Ło
wicz rozwiązania - które to odpowiedzi
w obszernych fragmentach przytaczamy:
- Zaskoczeni jesteśmy, że przedstawiciele Łowicza kontaktowali się ze
Wspólnotą Polską i proponują używać
funduszy z tej puli do realizacji swojego
projektu.
- Proponowane usunięcie stołów bilardowych nie wchodzi w grę z powodów komercyjnych.
- O miejscu ekspozycji herbu Łowi
cza zadecyduje architekt.
- Nie podejmujemy się pokrycia kosztów utrzymania delegacji Łowicza
w czasie wizyty studyjnej, jak również
w czasie igrzysk olirnJJijskich.
- Obawiamy się, że wysyłanie zespołu
folklorystycznego w ilości 18 osób

rezygnacii
w czasie trwania igrzysk olimpijskich,
nie zakończy się sukcesem Organizacja
koncertów poza Klubem łączy się automatycznie z dodatkowymi kosztami
za wynajem lokalu i transport. Biorąc
pod uwagę atrakcyjność innych imprez,
prezentowanych w tym czasie, nie ma
co liczyć na publiczność.
- Jeśli kwota 150.000 zł ma być uży
ta na koszty przelotu 22 osób, to niewiele zostanie po opłaceniu podróży.
Minimalne koszty utrzymania jednej
osoby w Sydney we wrześniu 2000 szacujemy na około AUD 200 dziennie (hotel, jedzenie, transport). Proponujemy
ograniczenie wizytujących osób w Sydney do 6-8. Wtedy zaczyna to mieć sens
finansowy.
- Nie widzimy miejsca na ulokowanie
w Klubie sześciu skrzyń drewnianych
o wymiarach 2x0,6x0,6 m. Poza tym dodatkowe kłopoty mogą wypłynąć
w związku z obowiązującą kwarantanną na wyroby drewniane.
- Odnośnie wyrobów z ceramiki, byliśmy przekonani, że miała to być również ceramika użytkowa.
W takiej sytuacji dostrzegam rozbież
ności we wzajemnych oczekh~aniach
i proponuję wystosowanie pisma do Klubu Polskiego z podziękowaniem za propozycje i wycofaniem się z udziału w prezentacji. Uważam, że należy się promować -jednak nie za wszelką cenę - podsumował burmistrz na sesji.
Aktualnie pismo do Klubu Polskiego
w Sydney jest w przygotowaniu, a temat rezygnacji z promocji w Sydney
będzie podejmowany na .dzisiejszym
posiedzeri.iu Zarządu Miasta.
(aj)

,--------------------------------~

Jest nowy

przewodniczący

Łowicka Rada Miejska, w tajnym gło
sowaniu 26 kwietnia, dokonała wyboru
Jana Kaczora (20 głosów popierających,
I wŚtrzymujący się, 4 przeciw) na człon
ka Kolegium do Spraw Wykroczeń przy
Sądzie Rejonowym w Łowiczu.
Z wnioskiem o uzupełnienie składu'
tegoż kolegium dla zapewnienia jego
prawidłowego funkcjonowania, do rady
wystąpił Sąd Okręgowy w Skierniewicach. Wskazał on jako kandydata Jana
Kaczora, zatrudnionego na stanowisku
radcy Kolegium do Spraw Wykroczeń.
Pełnił on funkcję przewodniczącego
w ostatniej, przedłużonej, pięcioletniej
kadencji. Posiada wymagane przy tej
funkcji kwalifikacje formalne (wykształcenie wyższe administracyjne).
Spośród wybranych na obecną kadencję (2000 - 2003) 36 członków kolegium, tylko I osoba posiada wykszta-

Kolegium

łcenie wymagane ustawą o ustroju

kolegiów kwalifikacje do pełnienia funkcji
przewodniczącego kolegium. Nie wyraziła ona jednak zgody na objęcie tej funkcji z uwagi na absorbujące obowiązki zawodowe, tak więc nie było możliwości
wyłonienia spośród obecnego składu Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Są
dzie Rejonowym w Łowiczu, przewodniczącego kolegium.
W uzasadnieniu zaznaczono również,
że obecna kadencja kolegiów jest ustawowo skrócona, bądą one funkcjonowały najdłużej do 2001 roku, a sprawy
o wykroczenia przejdą do kompetencji
sądów powszechnych, wprowadzanie
i przygotowywanie do pełnienia tej funkcji nowej osoby na tak krótki czas, byłoby mało zasadne.
(aj)

Strażackie święto będzie

na stadionie OSiR-u

Już w najbliższą niedzielę, 7 maja, obchody święta. W ramach obchodów
czeka nas święto strażaka. Z okazji dnia przewidziane jest przekazanie powiaśw. Floriana - patrona tej profesji, towemu zarządowi OSP w Łowiczu
a właściwie służby - bo sąprzecież tak- sztandaru, ufundowanego przez mieszże strażacy ochotnicy - zaplanowano kańców miasta i powiatu. Zostanie on
uroczystości powiatowe, które odbę- poświęcony przez ks. bp. Józefa Zadą się w Łowiczu. Rozpoczną się one witkowskiego. W drzewiec sztandaru
o godzinie 10.30 zbiórką członków OSP w czasie uroczystości zostaną wbite pana Błoniach, na 11.00 przewidziano miątkowe gwoździe. Po tym zostaną
wymarsz i przejście ulicami miasta na wręczone odznaczenia. O godzinie 15.00
Stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji odbędzie się Msza święta w intencji straprzy ulicy Jana Pawła II, gdzie o go- żaków, a o 16.30 rozpoczną się wystę
dzinie 12.00 rozpoczną się oficjalne py artystyczne.
(tb)

Po raz pierwszy od lat Park Saski został ustrojony w kolorowe baloniki, rozwieszone na sznurkach pomiędzy kwitną
cymi kasztanowcami, a w drewnianej altance zagościł zespół muzyczny, przygrywający dla zgromadzonych około 1OO
osób. Park ożywił się dzięki festynowi, zorganizowanemu przez Sojusz Lewicy Demokratycznej w miniony poniedziałek,
1 maja. Jak poinformowała nas Halina Pietrzak, festyn został zorganizowany tylko i wyłącznie ze składek samych
członków partii z terenu miasta i powiatu, zespół disco polo Fatum zagrał natomiast nieodpłatnie, mimo południa i upału
udało się zachęcić kilka osób do tańca. Przybyli na festyn ludzie mogli poczęstować się darmowymi kiełbaskami
i kaszanką z grilla. Dla dzieci przewidziano lizaki i baloniki. Wcześniej, o godzinie 1O. OO, członkowie SLD spotkali się
w Domu Nauczycie/a, a potem złożyli kwiaty pod pomnikiem „Synom Ziemi Łowickiej"
(tb)

Rada rozdysponuię nadwyikę
W poprzednim numerze pisaliśmy krótko o tym, że Rada Miejska
absolutorium z wykonania budżetu na 1999 rok.
Dziś trochę więcej o dyskusji na ten temat.

udzieliła Zarządowi Miasta

Uchwalony na 1999 rok budżet mia- wszystkim następujące pozycje:
sta został wykonany - dochody w wyso- renaturyzacja kanału Malinówka: zakości 100,1%, wydatki w wysokości
planowana była kwota 800.000 zł, jed96,3% burmistrz Ryszard Bu- nak wykonanie zadania okazało się tań
dzałek na ostatniej sesji rady, 26 kwiet- sze, niż wstępnie zakładano, bo kosztonia, podsumowując pracę zarządu za mi- wało 501 tys. zł
niony rok. Warunki jego realizacji były
- budowa sali gimnastycznej przy SP
złożone i niełatwe. Był to rok szczególny nr 2 - pozostała niewykorzystana kwoze względu na wizytę papieża w Łowi ta 209.673, 28, przeznaczona na wypoczu, która spowodowała, że wpłynęły sażenie hali
do miasta znaczne środki na realizację
- nie wykorzystano kwoty 50.000 zł
wielu zadań, wizyta ta umożliwiła mia- na budowę kanalizacji sanitarnej na osiestu pozyskanie znacznych środków ze- dl u Górki oraz kwoty 40.000 zł na adawnętrznych na realizację zadań własnych. ptację budynku przy SP nr 2 naświetli
Budżet na 1999 rok po stronie do- cę socjoterapeutyczną.
chodów zamykał się kwotą 31.119. 777,
Na rachunku bankowym pozostały
11 zł, po stronie wydatków kwotą na koniec roku niewykorzystane środki
31.484.539, 11 zł.W efekcie dokonanych pieniężne z 1999 roku, w wysokości
w ciągu roku zmian dochody wzrosły 278.110,24 zł, ponadto wpływy podato 2.951.696 zł, tj. o 9,5% i wyniosły ków zapłaconych już w 2000 roku, ale
na koniec roku 34.071.473,11 zł, nato- w praktyce należnych i zaliczonych
miast wydatki zwiększyły się do dochodów 1999r„ wyniosły ogółem
o 3.189.602 zł, tj.o 10,1% i wyniosły 874.493,48 zł. Reasumując: za 1999 rok
nakoniecroku34.674.141, Il zł. Plan pozostały wolne, niewykorzystane
wydatków na inwestycje w ciągu roku środki w wysokości 1.152.603, 72 zł.
wzrósł z kwoty 7.303.700 zł do kwoty Kwota ta stanowi nadwyżkę środków
9.067.478 zł, tj. o 24%, wykonane one z 1999 roku i powiększa kwotę przyzostały w kwocie 8.368.967, 03 co sta- chodów w 2000 roku. Rada Miejska zanowi 92, 3%. Do niewykonania w 100% decyduje, na co zostaną przeznaczone
wydatków przyczyn iły się przede środki z nadwyżki. Ponadto miasto

mówił

Guzek na kongresie
heraldyków we Francii

Jutro rozpoczyna się w Besancon we Francji, kilkudniowy,
24 Międzynarodowy Kongres
Nauk Genealogicznych i Heraldycznych. Zaproszony został
nań i wystąpi Krzysztof J. Guzek, znany na naszym terenie,
także i z łamów NŁ, miłośnik
dawnych znaków herbowych,
specjalista z dziedziny heraldyki, współautor znaków władz
miejskich Łowicza, członek Sto20 głosami, przy 3 wstrzymujących Elżbieta Chondzyńska, która przychy- warzyszenia Miłośników Dawsię, radni miejscy na ostatniej sesji, 26 liła się do rezygnacji złożonej przez Ka- nej Broni i Barwy. Wystąpi on
kwietnia, odwołali z funkcji ławnika lu- zimierza Kaczora, a motywowanej złym tam z referatem o znakach i symdowego Kazimierza Kaczora. Z wnio- stanem zdrowia, który powodował, iż bolach wybranych samorządów
skiem o odwołanie ławnika wystąpiła łączenie pracy i obowiązków ławnika lokalnych w Polsce. Więcej
prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, przestało być możliwe.
(aj} o kongresie - po jego zakończe~-------------------------------' n1u.

Ławnik zrezygnował

na dzień 31 grudnia miało zadłużeni&
z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3.466.373, 80 zł.
Opinie pozytywne o wykonaniu budżetu zostały wyrażone przez komisje,
działające przy radzie, oraz Regionalną
Izbę Obrachunkową, kluby radnych nie
wyraziły swej opinii w tym temacie
na sesji absolutoryjnej. Sławomir Jagodziński, wnosząc w imieniu Komisji Rewizyjnej o udzielenie zarządowi abso1utorium, zwrócił krytyczną uwagę
na niewykonane zadania.
Jedynymi głosami, odnoszącymi się
do wykonania budżetu, które padły
na sesji, były - krytyczne - głosy radnych z opozycyjnego klubu Łowicz
2000. Ocena odnosi się do naszych ambicji. Zarówno ·budżet wykonany za 1999
rok, jak i ten uchwalony na 2000, nie
przynoszą mi satysfakcji. Uważam, że
jest to rok straconych możliwości - komentował Piotr Pikulski.
W ostatecznym głosowaniu za udzieleniem absolutorium zarządowi, głoso
wało 22 radnych, przeciw było 4 (niecały Klub Łowicz 2000), 2 (Halina Pietrzak, Tadeusz Rześny) wstrzymało się
odgłosu.
.
(aj)

Oplata adiacencka ustalona
Radni miejscy 11 głosami (przy 9 przeciwnych i 2 wstrzymujących się) przyjęli w śro
dę, 26 kwietnia, proponowaną przez zarząd
50% stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości, w związku
z jej podziałem. Obowiązek ustalenia tej stawki przez radę, jest efektem zmiany ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Andrzej Kurczak, w imieniu radnych SLD,
wystąpił z wnioskiem o wycofanie tego
punktu z obrad sesji. Jako uzasadnienie swojego wniosku podał fakt, iż projekt uchwały
nie jest opracowany precyzyjnie, np. nie
określa, w jakich przypadkach zarząd może,
czy nie może odstąpić od pobierania tej opła
ty. Stanowisko to zyskało taką samą liczbę
zwolenników, jak i przeciwników (po l 1 gło
sów, przy 5 wstrzymujących się), jednak
o poddaniu uchwały pod głosowanie zade-

cydował głos przewodniczącego

rady. Wypoparcia nie uzyskał również
wniosek radnej Anny Bieguszewskiej, która zaproponowała, by opłatę adiacencką
z proponowanych 50%, obniżyć do 35%
(9 głosów za, 1l głosów przeciw, 5 wstrzystarczającego

mujących się).

Opłata

ta nie może

być wyższa niż

różnicy między wartością, jaką

50%
nierucho-

mość miała

przed dokonaniem podziału,
a wartością, jaką nieruchomość ma po dokonaniu podziału. Jeżeli w wyniku podziału wzrośnie wartość nieruchomości, zarząd

gminy może ustalić w drodze decyzji opła
tę adiacencką z tego tytułu. Ustalenie opła
ty może nastąpić w terminie do 3 lat
od dnia dokonania podziału. Wartość nieruchomości przed i po podziale określa rzeczoznawca majątkowy.
(aj)
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BLIŻEJ KANALIZACJI DLA ARMII KUJOWEJ
Trwają już uzgodnienia wykonawcy
projektu budowy kanalizacji sanitarnej
na ulicy Armii Krajowej z Zespołem
Uzgodnień Dokumentacji Starostwa Powiatowego i właścicielami działek, przez
które będzie przebiegać sieć. Budowa
tego kolektora to największe w tym roku
przedsięwzięcie,jakiegoZUKpodejmujc
się na terenie miasta, w budżecie zakładu

przeznaczono na nie 300 tys. złotych.
Z rozmowy z wicedyrektorem Tadeuszem Dutkiewiczem dowiedzieliśmy
się, że na ten rok zaplanowano do wykonania odcinek 41 O metrów, który będzie kontynuacją sieci kanalizacyjnej,
która zakończenie swoje ma na zjeździe
przy ulicy Bołtucia. Na ten rok planuje

się poprowadzenie jej do ulicy Matejki
·ale będzie to tylko pierwszy etap przewidzianych prac, łącznie brakujący jesz.
cze odcinek kanalizacji na ulicy Armii
Krajowej ma 11 OO metrów długości.
Wykonanie go zapewni możliwość podłą
czania do sieci nawet tych posesji, które
są położone na samym końcu tej ulicy.
Jest to tym bardziej ważne, że znajdują
się tam duże zakłady, jak Opakomet
i bazy samochodowe, między innymi
PKS. Realizację całego tego zadania zakład przewiduje w okresie do 3 lat.
Po tym okresie będzie można myśleć
o kanalizowaniu bocznych uliczek, dość gę
sto przylegających do ulicy Armii Krajowej
- głównej magistrali w tej dzielnicy.

Przy wykonywaniu kanalizacji bę
dziemy wykonywać przepięcia przyłączy
z sieci starej kanalizacji ogólnospław
nej, do której są one włączone. Jest ona
w bardzo złym stanie, wykonanie kanalizacji sanitarnej da nam możliwość zastanowienia się nad podjęciem działań
zmierzających do przeprowadzenia jej
remontu - powiedział nam wicedyrektor. Prace przy kanalizacji ruszą w miesiącach wakacyjnych i można się spodziewać, że spowodują wyłączenie czę

ści ul. Armii Krajowej z ruchu ·drogowego. Kanalizacja będzie bowiem układana
w pasie drogowym, który zostanie rozkopany.
(tb)

Zduny

Jednogłośne poparcie dla zarządu
Jednogłośnie przyjęte zostało na sesji w ubiegłą środę, 26 kwietnia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kocierzew Płd . i również jednogłośnie radni
udzielili poparcia Zarządowi Gminy.
Jest to pierwsze absolutorium dla Zarządu w tym składzie. Chciałbym złożyć
obietnicę, że Zarząd dołoży wszelkich starań, żeby każde sprawozdanie z wykonania budżetu było w takim stanie, żeby pozwalało podnieść rękę za jego przyję
ciem· powiedział już po głosowaniach, wyraźnie usatysfakcjonowany wójt Robert
Sikorski.
Sprawozdanie z wykonania budżetu było szczegółowo omawiane na wszystkich komisjach Rady Gminy. Szczegółową i pozytywną opinię na ten temat
wydała Komisja Rewizyjna. Pozostałe komisje ( Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów) również wyraziły pozytywne opinie w sprawie sprawozdania. Pozytywną opinit; wydała też łódzka Regionalna Izba Obrachunkowa.
(mak)
Głosowanie w sprawie absolutorium było jawne.

GOK proponuie
wyiazd wakacyiny

Chcemy dać szansę dzieciom z terenu naszej gminy spędzenia czasu wakacji w sposób zorganizowany, w ciekawej
okolicy Pojezierza Drawskiego. Jak
do tej pory niewiele z nich spędza czas
na tego typu wyjazdach • powiedziała
nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zdunach Halina Anyszka. Kolonie, które GOK chce zorganizować, przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7
do 15 lat. Od kilku dni w siedzibie zduń
skiego ośrodka są do odebrania karty
zgłoszeń na te kolonie. Odbt;dą sit; one
w Czaplinku nad Jeziorem Drawskim
na Pomorzu Zachodnim, wśród dużych
kompleksów leśnych. Zakwaterowanie
jest gwarantowane w Ośrodku W czasoStojąca od 3 lat na osiedlu M. Konopnickiej Nysa należąca do Związku Harcer- wym ,,Zodiak'', w pokojach 3.4 osobostwa Polskiego prawdopodobnie już wkrótce zmieni właściciela. Wanda Szale- wych. Do dyspozycji uczestników kowicz, instruktorka, powiedziała NŁ, że obecny komendant Jarosław Urbański
Ion ii jest plaża nad jeziorem, sprzt;t pły
jest w wojsku i dlatego wcześniej nikt sprawą samochodu sit; nie zajął. Możliwe
wający, kajaki, rowery wodne itd., a nasą w tej sprawie dwa rozwiązania - samochód nieodpłatnie zostanie przekazany
wet korty tenisowe. W programie przedo użytkowania PCK lub zostanie przewieziony na jeden ze szrotów. Nysa
widziano podstawowy kurs żeglarski
„poszła w odstawkę" 3 lata temu, ponieważ jej zużycie paliwa wynosiło około
i tenisa ziemnego oraz wycieczki auto14 I benzyny/100 km. Harcerze zakupili wtedy Suzuki, którego eksploatacja jest
karowe między innymi do Kołobrzegu znacznie tańsza (około 6 litrów paliwa/100 km). Stan tachniczny Nysy nie jest
z rejsem po morzu. Opłata za pobyt na
najgorszy, ponieważ samochód ten był wykorzystywany tylko sezonowo - mówi
koloniach w proponowanym terminie 8 Wanda Szalewicz.
22 sierpnień wynieść ma 800 złotych .
Maria Jagodzińska z PCK potwierdza, że do darowizny dojdzie: „Kupiliśmy"
Jest możliwość wnoszenia opłat w ratach,
ten temat • mówi · były nawet prowadzone wstępne rozmowy z mechanikiem.
jednak już na początek trzeba zapłacić
Prawdopodobnie Nysa PCK będzie miała zmienioną karoserit; - w lepszym stanie technicznym jest karoseria harcerskiej Nysy, a lepszy silnik ma samochód 200 złotych zaliczki. Wszelkie formalGOK w Zdu(mwk) ności można załatwić w
należący do PCK.
(tb)
nach.
'
'---------------------------

Dwie Nysy wiednei

v~x
AUDIO~

Nierozumny zwyczaj wypalania traw nie omija miasta. Te dymy unosiły się
przed ponad tygodniem na nasypie kolejowym przy przejeździe na ul. Klickiego.

J~k

pomóc
klubom sportowym
wiczu, 13.000 zł - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ło
wiczu.
Brakuje nam przynajmniej jednej sali
sportowej, która mogłaby pełnićfunkcję
powiatowego ośrodka sportowego. Jednak wybudowanie hali jest ponad możli
wości powiatu, myślę, że rolę tę mogłaby
pełnić hala sportov.:a przyje<jnej ze szkól
powiatowych, ale na dzień dzisiejszy powiatu nie stać także na wybudowanie takiej sali, należy więc przede wszystkim
zadbać o doposażanie istniejących mówi Mirosław Kret. Aktualnie Powiatowy Związek Sportowy korzysta odpłatnie z hali w OSiR w Łowiczu, pła
cąc za wynajem.
Na poprawt; wyposażenia w sprzt;t
sportowy powiat przeznaczył kwott;
6.200 zł, w ramach której zakupiono
m.in. piłki (siatkowe, nożne, koszowe,
lekarskie), rakiety i piłki do tenisa ziemnego, materace gimnastyczne, rakietki,
siatki i piłeczki do tenisa stołowego.
(aj)

Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej od I stycznia 1999 roku to starosta
powiatowy sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz prowadzi ewidencjt; Uczniowskich Klubów Sportowych. Na terenie
powiatu dziala 13 stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym 8 Uczniowskich
Klubów Sportowych.
W ubiegły~ roku powiat udzielił dotacji 7 klubom sportowym w łącznej
kwocie 51 .500 zł. W roku bieżącym
na dotacje z zakresu kultury fizycznej
i sportu przeznaczono 80.000 zł., z tego
poszczególne kluby mają otrzymać:
27.000 zł - Uczniowski Klub Sportowy
„Błyskawica" w Domaniewicach, 4.000
zł - Walewicki Klub Jeździecki „Gabon",
4.000 zł - Mit;dzyszkolny Klub Sportowy „Zryw" w Łowiczu, 3.000 zł Klub Sportowy „Pelikan'', I .OOO zł Uczniowski Klub Sportowy „Bednary",
I .OOO zł - Uczniowski Klub Sportowy
„Center-4 Club", 27.000 zł - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Ło-
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Blich

Będą

fotele z podkładką na notatki

Niemało, bo 12 tysięcy złotych będzie kosztowało Zespół Szkół Rolniczych na Blichu zakupienie 70 akademickich foteli do sali wykładowej, jaka
powstała w ciągu ostatnich miesięcy
w internacie tej szkoły. Akademickie fotele tym różnią się od zwykłych krzeseł, że posiadają z boku dodatkowe oparcie, na którym można umieścić zeszyty
do notownia wykładóy.1, ksią'żkę, itp. Jak
powiedział nam dyrektor Maciej Mońka środki na zakup pochodzą z budżetu
szkoły. Zostały one przez nią wypracowane w roku minionym i w ciągu czterech miesięcy tegorocznych, poprzez

zyski między innymi z odbywających
się tam kursów i wynajmowania internatu. Krzesła w nowej sali wykładowej
o wymiarach 5,5 metra na 16,5 metra
staną w niej za kilka dni . Ich obecność
spowoduje, że nie będzie trzeba sali zastawiać ławkami, pozwoli to na pomieszczenie się tam większej ilości osób. Będą
one wykorzystywane przez uczestników odbywających się w gmachu szkoleń oraz przez studentów Szkoły Głów
nej Gospodarstwa Wiejskiego, której filia od kilku lat działa w budynkach zespołu.

(tb)

Strzebieszew

Szkoła
Szkoła

zniknie drogą naturalną?

filialna w Strzebieszewie jest
5 szkół filialnych w gminie Domaniewice. Od września w szkole tej nie
Ta „plomba" zapełni jedną z najbardziej dotąd widocznych luk w zabudowie śródmieścia
będzie klasy I, ponieważ jedyne dziecko z rocznika 1993 w obwodzie tej szkoły rozpoczęło naukę rok wcześniej . Razem z oddziałem „O" w roku szkolnym
2000/2001 szkoła liczyłaby 13 uczniów.
Po kontroli Sanepidu, która miała miejsce w marcu tego roku, zalecono, że konieczny jest remont, który trzeba wykonać do 28 sierpnia 2000 roku. W przeciwnym przypadku szkoła powinna
być zamknięta. Czy do tego dojdzie?
Decyzja dotycząca przyszłości szkół
. Centrum miasta „przesunie" się bli- nącej z częstych włamań, wyraża nadzie- szłości prawdopodobnie zamieszka
filialnych w gminie Domaniewice była
żej ulicy Bielawskiej, ale jeszcze nie ję, że miejscowi złodzieje nie będą„kraść w nich rodzina właściela.
w tym roku. Takie przynajmniej nadzieje na swoim podwórku". Wykonawcy inNa wynajęcie mieszkania zawsze jest w tym roku tematem dwóch sesji Rady
Gminy - 23 lutego i nadzwyczajnej 28
można mieć patrząo na rozmach rozpo- westycji potwierdzają, że'wieczoramijest zapotrzebowanie - mówi inwestor - a
lutego. Na pierwszej z tych sesji podję-·
czętych w tym roku inwestycji na rogu w okolicach budowy głośno, ale nic z terenu jak dzieci dorosną, to będą mogły lu zato decyzję o zamiarze likwidacji 3 filialulicy Bielawskiej i Przyrynku. Nie wia- placu budowy na razie nie zginęło.
mieszkać.
nych szkół podległych SP w Domaniedomo na razie, kiedy będą one zakoń
Cały obszar przyległy do rogu ulicy
Kierownik budowy zwraca uwagę
wicach: w Strzebieszewie, Krępie i Reczone. Inwestorem budynku, który po- Bielawskiej i Przyrynku jest prawnie na technologię, w jakiej są wykonane ścia
wstaje od strony ulicy Bielawskiej jest własnością 4 osób, przy czym działki ne w budynku od strony ulicy BielawHenryk Grzywacz, jest to budynek nie są na razie dzielone. Nawet wyko- skiej. Ściany te nie posiadają spoin pioo przeznaczeniu handlowo - mieszkal- nawcami i kierownikiem obu prowadzo- nowych, system ten nazywa się Poronym i będzie w tym roku wykonany nych inwesycji są te same-osoby. Jak mur. Kolejne wastwy caramicznych puNajwiększa w Łowiczu sieć telewizji
w stanie surowym. Dalsze prace inwe- mówi H. Grzywacz, swoją działkę o po- staków umieszczane są metodą tzw. na kablowej TVM S.A. przygotowuje się
stor planuje wykonać w kolejnych la- wierzchni około 800 m 2 nabył 1O lat wsuw, pomiędzy nimi znajduje się spe- do świadczenia usługi dostępu do sieci
tach, w miarę możliwości finansowych. temu, ale dopiero w tym roku plany in- cjalna ciepłochronna zaprawa. W ścia Internet za pośrednictwem kabla z syUlica ta nie ma na razie charakteru han- westorów zaczęły się realizować. nie nie ma izolującej warstwy styropia- gnałem telewizyjnym. Na razie nie zodlowego, ale może w przyszłości taki cha- W części od strony ulicy Bielawskiej nu, ale przenikalność cieplna ściany jest stała jednak określona data wprowadzerakter zyska - mówi z nadzieją Henryk będą dwa lokale handlowo - usługowe według autorów tej technologii taka sama, nia usługi i jeszcze nie wiadomo, czy bę
Grzywacz. - Plac ten był ostatnią chyba przeznaczone do wynajęcia o powierz- jak ścian ze styropianem. Technologia dzie ona dostępna dla wszystkich osób,
taką "raną" w mieście, w jego centrum, chni 50 i 60 m 2 . Nad częścią usługową jest mniej pracochłonna i szeroko wyko- którzy korzystają z sygnału telewizyjdotychczas niezabudowaną. Pełno było tu- będą dwie kondygnacje (parter i podda- rzystywana w Europie - mówi kierow- nego rozprowadzanego przez TVM S.A.
taj śmieci. Pytany przez nas, czy nie oba- sze użytkowe) z mieszkaniami do wy- nik budowy Marian Walczak.
W połowie maja bieżącego roku pilowia się inwestować w części miasta sły- najęcia na określony okres czasu, w przydok. na str. 6 tażowo usługa dostępu do Internetu
jedną z

CZY BIELAWSKA ZMIENI
SWÓJ CHARAKTER?

czycach. Z powodu protestu rodziców
Rada Gminy spotkała się 28 lutego ponownie i podjęto trudną decyzję o pozostawieniu wszystkich szkół.
Koszt prac koniecznych do wykonania w Strzebieszewie nie powinien przekroczyć IO tys. zł. Konieczny jest remont pieców, sama robocizna zduna
kosztować będzie około 2 tys. zł . Zakup wykładziny na podłogę to wydatek
rzędu 5-6 tys. zł. Mieszkańcy Strzebieszewa ofiarowali swoją pomoc przy
wykonaniu remontu szkoły - ale czy
warto dla garstki dzieci w ogóle przeprowadzać remont. W marcu w Strzebieszewie odbyło się spotkanie wójta
z mieszkańcami wsi, przyszło na nie niespełna 10 osób. Wójt gminy Grzegorz
Redzisz namawiał rodziców, aby zapisał i swoje dzieci do SP w Domaniewicach. Rodzice mają na podjęcie de_cyzji
czas do końca kwietnia.
(mwk)

Internet w kablówce ieszcze odległy
przez kabel TVM S.A. zostanie udos'tępniona w trzech wybranych blokach
na osiedlu Widok w Skierniewicach.
Przypomnijmy, że w tym mieście działa filia tej samej firmy, która jest w Ło
wiczu. W następnej kolejności dostęp
do sieci Internet będzie uruchamiany
w Sieradzu, a dopiero potem ma przyjść
kolej na Łowicz. Komercyjnie uruchomionej usługi w naszym mieście nie należy się więc spodziewać w tym rolrn.
(mak)
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Elewacia za 40 tysięcy
40 tysięcy złotych ma kosztować generalny remont elewacji budynku
przy Starym Rynku 19 w Łowiczu.
W tym budynku mieści się największa
w Łowiczu księgarnia oraz 19 mieszkań
należących do zasobów Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Stary, odpadający z budynku tynk
Około

zostanie zastapiony nowym, ubytki
w gzymsach mają być uzupełnione.
Jeszcze nie został roztrzygnięty przetarg w tej sprawie.
Spółdzielnia przymierzała się do tego
remontu już w ubiegłym roku, jednak
nie pozwoliły na to finanse.
(mak)

dok. ze str. 5

Czy Bielawska zmieni swói charakter?
lawskiej nowych kamiennie nie wyglą
da najlepiej, w okolicy tej często zdarzają się włamania i kradzieże - ale bez
między cegłami.
wątpienia ich powstanie przyczyni się
Tamten budynek także będzie miał w decydujący sposób do zmiany chacharakter usługowo-handlowo-miesz rakteru tej ulicy i jeszcze bardziej ożywi
kalny. Jego inwestor mieszka i pracuje Przyrynek, który i tak już bardzo w ostat·
poza Łowiczem.
nich latach zmienił się na korzyść.
(mwk)
Sąsiedztwo powstających przy Bie-

Drugi budynek od strony Przyrynku
wykonywany jest technologią tradycyjną z izolacyjną warstwą styropianu po-

Bieżnia niebawem gotowa. Trwają ostatnie prace przy wykonywaniu bieżni lekkoatletycznej wokół
boiska piłkarskiego przy szkole na Blichu. Rozpoczęto je już w roku minionym, kiedy to wybrano z koryta
bieżni stary żużel. Stanisław Olęcki, wicedyrektor szkoły powiedział nam, że do tej pory na bieżnię zostało
wysypane już 10 przyczep żużlu zakupionego w ZPOW „AGROS-ŁOWICZ". Nie wystarczy to na pokrycie
dostatecznie grubą warstwa koryta bieżni i na te potrzeby zostanie zakupionych 10 kolejnych przyczep. Już
teraz została jednak wykonana bieżnia do biegów na dystansie 100 metrów. Żużel rozsypywany był przez
uczniów, podczas zajęć praktycznych. Bieżnia będzie najprawdopodobniej gotowa do końca tego miesią
ca. Dyrekcja ZSR zastanawiała się także nad pracami przy remoncie płyty boiska, niemniej jednak roboty te
(tb)
okazują się być na tyle drogie, że w tym roku nie zostaną podjęte.

Kto zaczął tworzyć -tworzy nadal
127 prac z terenu miasta i powiatu Grupę stałych uczestników konkursu
- ilość podobna jak w latach stanowi około 30 osób - oceniają orgaubiegłych - spłynęło na VIII edycję or- nizatorzy. Dwie prace to twórczość mło
ganizowanego przez Miejską Bibliote- dzieży w wieku od 11 do 15 lat, pozokę Publiczną na Bratkowicach konkursu stali to uczestnicy starsi, do 24 lat. Już
poetyckiego „Pierwsze wzloty". Wfród teraz można powiedzieć, że wśród nanadsyłających swe wiersze znajdują się desłanych utworów znajduje się znacznazwiska, które przewijają się 11 nas już nie więcej niż w latach minionych prac
od kilku lat, a nawet od początku istnie- indywidualnych, pisanych nie pod dyknia konkursu. Osoby te nie stoją w miej- tando tematu narzucanego w szkole.
Oceny nadesłanych wierszy zajmie
scu, ale ciągle rozwijają się wewnętrz
nie, ich 11two1y są coraz lepsze - mówi się komisja oceniająca, której skład nie
dyrektor biblioteki Magdalena Pakulska. zmienił się w porównaniu z rokiem miłowickiego

nionym. Zasiądą w niej: jako przewodZiemowit Skibiński, poeta, krytyk literacki i wykładowca MWSH-P,
a obok niego Andrzej Biskupski krytyk
literacki z Łodzi oraz Bożena Klejny
poetka, członek Polskiej Unii Pisarzy
Lekarzy. Roztrzygnięcie konkursu planowane jest na przełom maja i czerwca,
wtedy zostaną wi:ęczone laureatom nagrody. Utwory najwyżej ocenione zostaną opublikowane w okolicznościo
wym tomiku wierszy.
(tb)
niczący

chorych, przez co de facto grupy są mniej
liczne.
Preferowany niegdyś w przedszkolach kierunek, kładący nacisk na dydaktykę, był w niewielkim stopniu uzupeł
niany wychowaniem.
Obecnie uważa się, że przedszkole
powinno spełniać 3 funkcje: opiekuń
czą, wychowawczą i dydaktyczną.
W celu sprawnego opracowania programu wychowawczego przedszkola
w przygotowaniu go powinni brać udział
rodzice.
W konferencji brali również udział
autorzy podręczników i przedstawiciele wydawnictwa „Witex", które opracowuje podręczniki jui nawet dla 4 i 5 latków. Zazwyczaj są one traktowane jako
uzupełniające narzędzie pracy.
Wiele niepokoju wywołała wspominana w_ mediach propozycja, aby już 6latki rozpoczynały naukę w szkole. Ewa
Brańska wyjaśniła, że propozycja ta
spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem rodziców (ponad 75 %) i parlamentarzystów i również w MEN specjaliści od wychowania przedszkolego
uważają, że dzieci 6-letnie powinny zostać w przedszkolu.
(mwk)

*BIURO SKLEP, ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11,
tel./fax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71
* HURTOWNIA: Łowicz, ul. Seminaryjna 6,
tel./fax (046) 837-60-14
* SKLEP Nr 1, Sk-ce, ul. Kopernika 5,
tel. (046) 832-52-07
.
Barbara i Włodzimierz Łuczakowie *ZAKŁAD PRODUKCYJNY: Ostrów 6
tel. (046) 838-98-41
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* OKNA - PRODUKCJA WŁASNA
* PANELE BOAZERYJNE I PODŁOGOWE
*TAPETY
* SIDING - PCV
* PŁYTY WIÓROWE - LAMINOWANE
*KLINKIER
* MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE,
URSA, GULLFIBER
* POKRYCIA DACHOWE
* MONOTUBY
* MIESZALNIK FARB NOBILES
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Do dyrektorów i wychowawców
przedszkoli adresowana była czterogodzinna konferencja zorganizowana przez
ODN w Skierniewicach pt. „Nowe tendencje w wychowaniu przedszkonym".
Odbyła się we wtorek, 11 kwietnia,
w siedzibie ODN z udziałem ponad 60
osób, w tym kilkanastu z terenu Łowi
cza i okolic.
Wizytatorka Ministerstwa Edukacji
Narodowej Ewa Brańska, autorka jednego z zeszytów z serii „Biblioteczka
reformy", który porusza tematykę reformy w wychowaniu przedszkolnym,
zaprezentowała stanowisko MEN
na temat zmian w przedszkolacq. Kła
dła nacisk na l\czebośc grupy dzieci
w jednym oddziale przedszkolnym. Zalecana ilość to 25 dzieci, nie powinno
być większych grup ze względu nasposób pracy z dziećmi.
W codziennej pracy w przedszkolach
nauczyciele maJą kłaść nacisk na aktywność i indywidualny rozwój dziecka.
Warto w tym miejscu przypomnieć,
że w wielu przedszkolach w Łowiczu
do jednej grupy zapisanych jest nawet
i 30 dzieci - co jednak wcale nie oznacza,
że w rzeczywistości jest to tłoczno, bowiem duży odsetek dzieci jest zawsze

Centrum Targowo-Budowlane

Monceren 12,5 DS; Monceren 250 FS;
Segal 65 WG; Dubelt Jęczmień 040 FS;
Baycor 25 WP; Falcon 460 EC; Horizon 250 EW;
Bayleton Total 37 ,5 WP; Bulldock 025 EC;
Folicur BT 225 EC; Folicur E 50 WP;
Goltix 70 WG; Plateen 41,5 WG;
Eupare Multi 50 WP

oraz
inne preparaty
do skutecznej i nowoczesnej ochrony
firmy

W grupie· przedszkolnei
nie powinno być więcei nii 25 dzieci
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ul. Kaliska 103
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Policja

Być
Ku

moie

będą

końcowi zbliża się

remont i pona drugim
piętrze Komendy Powiatowej Policji
w Łowiczu. Po odebraniu wszystkich
robót oraz podsmnowaniu kosztorysów
władze komendy zadecydują o tym, c:zy
będzie przeprowadzony jeszcze w tym
roku remont pomieszczeń i korytarza
na pierwszym piętrze.
Poważny remont pomieszczeń
na pięlrach nie był przeprowadzony w
łowickiej komendzie od prawie 25 łat
W tym okresie tylko kilka razy zostały
pomalowane ściany. Innych robót nie
przeprowadzono. Nie zmieniła się
od tamtego cz.asu zdecydowana więk
szość biurek i mebli w komendzie. Metalowe, solidne szafy na dokumenty
rządkowanie pomieszczeń

dalsze remonty?

pamiętająjeszcze ~. kiedy paecho- nuacją robót, które wykonano w komenwywano w nich teczki Służby Bezpie- dzie pz.ed ubiegłoroczną wizytą w Ło
czeństwa. Po pomalowaniu ich są nadal wicza Papieża Jana Pawła ll. Przypo-

wykorzystywane do przechowywania mnijmy,

Blich

Studia podyplomowe SGGW
• od października
Powoli,aleusta\\.icznierozwijasięło

wicka filia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ał..'tUal
nie proponuje ona dwa kierunki studiów
zaocznych: Produkcja i :byt płodów rol11ych oraz Ochrona ,frodowiska. Od paź
dziernika tego roł.."U dojdzi do tego kolejny nowy kierunek studiów - tym razem podyplomowych: Biologia= liigie11q i ochrot1a srodowisku. Aktualnie prowadzony je t nabór na te właśnie studia. Oferta skierowana jest przede
wszystkim dla nauczycieli aktualnie zatrudnionych w placówkach oświato
wych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz
zajęcia warsztatowe zapewniają nowelizację treści nauczania przedmiotu,
przydatną w zreformowai:iych szkołach
ponadpodstawowych oraz umiejętności
metodyczne i warsztatowe. Studia będą
trwały dwa semestry, po pozytywnym

że

wtedy wyremontowano

część pomieszczeń zwią7.anych z logidokummtatji
Przez ponad miesiąc na drugim pię styką oraz parterową część budynku.
trze łowickiej KPP trwały roboty przy
Remonty są wykonywane za środki
wymianie sieci centralnego ognewania, finansowe pozyskane z Komendy Woukładaniu terakoty na korytarzu, paneli jewódzkiej Policji w Łodzi oraz środki
ściennych również na kmytami i w czę z samorządów.
ści pokoi. malowania itp. Wymienione
'kby wymagać skutecznej pracy. trzezostały stare drewniane futryny oraz ba dać /wJziom do tego ~'W'10lki -powiedrzwi do wszystkich pomies:n:zeó. Po- dział nam komendant łowickiej Policji
koje ~(Wydział Kryminalny) podinspektor Adam Ruta. Remonl powyposażooo w noWt: bimb.. Na podło koju komendanta ma być psząirowadzo
gach jest nowa wykładzina. W piwnicy ny na końcu - po zakoóczmiu remontów
powstała kotłownia olejowa.
wszystkich pomieszczeń w komendzie.
Remont na drugim piętrze był !ronty(mak)

zdaniu egr.uninu końcowego słuch · cze
otrzymają dyplom potwierdzający zdobyt kwalifikacje.
Studia te przewidują 240 godzin nauczania w czasie 10-12 zjazdów, trwających od piątku do niedzieli, które odbywać będą się od października 2000
do lip<:a 200 I roku.
Koszt. tudiów przewidziany jest na
800 złotyeh za semestr.
Wszelkie wymagane dokumenty: podanie, życiorys zawodowy, kserokopię
dyplomu ukończenia studiów wyzszych, k erokopię dowodu o.sobistego, należy do.starozyć do sekrętoriatu
SGGW, który mieści się na Blichu.
W rozmowie z nami wicedyrektor
szkoły Stanisław Olęcki zasygnalizował, te trwająjuż rozmowy i przygotowania do utworzenia kolejnego kierunku, także podyplomowego, Produkcja
rolnicza wg -wymogów Uni Europejskiej.
(tb)

.Pasiaaek" i i
fonnalnie, a nowa
ko isia ·w rat szu
2 ł nmca zostało formalnie zarejestrowane w sądzie Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek".
Cały proces zmierzający do formalnego połączenia „Księżaka" i „Pasiaczka" w jedno stowarzyszenie trwał kilka
miesięcy, ponieważ konieane było rozwiązanie obu stowarzyszeń, oddanie
lokalu, który należał do „Księżaka" oraz
W tym roku łowicka placówka kozgrom dzenie całej niezbędnej dokumen- munikacji autobt1sowej PKS nie przetacji.
widuje wprowadzenia wi k~h zmian
Zamiar utworzenia jednego stowarzy- w rozkładzie jazdy. Skmiczyry się czasy.
szenia pojawił się jesienią tego roku, kiedy pr:e: cały rok nie mo:na było nic
od I kwietnia 2000 roku ,,połączony Pu- :mit11iać. a potem :a jednym ra:em
siaczek" posiada osobowość prawną.
wprowadzano korektę kilkunastu /m,...
S osób bezpośrednio związanych sów- powiediiał nam kięrownik łowic
z działalnością „Pasioczka" weszło kiego PKS Wiesław Lyś.
W tym roku rozkład jazdy był jut
w skład ł ~bowęj Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych (po- korygowany kilkakrotnie. Ostatnio około
pnednio w komisji tej były 3 o.soby zwią- miesiąc temu wprowadzono minutowe
zane z ruchem abstynenckim). Kaida zmiany. Za kaZdym razem PKS zamiez tych osób po 5-1 Olat żyje w abstynencji' rzało dostosować liczbę kursujących aui dobne zna ten problem - mówi T. Plichta. tobusów i godziny ich odjazdów do podole. na str. 12 trzeb pasażerów. Tam gdzie kilrsy prze-

PKS

Zmiany do rozkładów· na bieiqco·
stawały być opłacalne, zawicS2tlno je
c1asowo łub likwidowano. Na liniach,
na których panował tłok, wprowadnno dodatkowe kursy. Thm: liczy się tylko d:ooomika„. - uzasadnia takie postępowanie kierownik Łyś.
Zbadanie opłacalności ~z.egól
nych kursów jest dla łowickiej pła.ców.
ki bardzo pro.ste ze 'względu na pro~
dzenie spneduy biletów przy pomocy kas zamontowanych w pojazdach.
Kierownictwo sponądza stC>Sowny raport, w którym jest w stanie stwierdzić,
ile biletów zostało sprzedanych na poszczególnych przystankach w całym
powiecie łowickim.
(mak)
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GOSPODARSTWO NA UNIJNĄ MIAR~
W odstępie zaledwie kilku dni odbyły się w naszej okolicy dwie konferencje, · gocjacji, po przystąpieniu do UE decyna których omawiano szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa w kontek- ~je w~ zakresie_n_ależeć b~d~ ~lk~
, 1wyłącznie do Kom1sj1 Europejskiej. L1.
.
. . .
· , · d U ·· E
"łk '
h
' ·
SCle naszyc wys• owo WeJSCle o nu uropejSkleJ. Relac1onu1emy co m~- mjtowaniu podlega wszystkie 12 sektorów produkcji rolniczej, przy czym
wiono 12 kwietnia w Bratoszewicach i 15 kwietnia w Skierniewicach.
Wykład

przejściowego

dla polskiego rolnictwa.
Korzystność tegq rozwiązania jest jednak dyskusyjna. Wielu naukowców
i ekonomistów uważa, że o ile możemy
na tym zyskać bardziej pobłażliwe traktowanie, o tyle na pewno stracimy część
europejskiego rynku zbytu, gdyż w ślad
za ustępstwami pójdą też rynkowe zakazy Unii. Z drugiej strony jednak zrezygnowanie z okresu przejściowego
spowodować może upadek wielu polskich firm, szczególnie tych zajmujących
się przetwarzaniem mleka i mit(są
Zwolennikiem szybkiego wchodzenia
w pełnię praw i obowiązków członka
Unii jest wiceminister rolnictwa Jerzy
Plewa. Najkorzystniejsza dla naszego
kraju w integeacji z UniąEuropejskąjest
tzw. szybka transformacja, czyli scenariusz integracji bez okresu przejściowe
go - powiedzi_ał na zorganizowanej przez
AWS konferencji ph. Szanse dla polskiego rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej, która odbyła się w Skierniewicach 15 kwietnia.
Jak argumentował minister Plewa:
Najważniejsze jest przejęcie prawodawstwa unijnego, tylko tam gdzie nie jest to
;nożliwe proponujemy okres przejścio
wy lub inne rozwiązania. Maksymalne
wyeliminowanie okresu przejściowego,
daje możliwość integracji na pełnych
prawach. Gwarantuje ono m.in. swobodny przepływ towarów (eliminacja ceł
i subsydiów eksportowych), kapitałów,
osób i usług (zatrudnianie osób w obszarze Unii, napływ inwestorów). Warto zaznaczyć, że Polska wystąpiła
WARTO JAK NAJSZVBCIEJ
o okres przejściowy dla uwolnienia swoZwiązki i organizacje rolnicze coraz bodnego handlu ziemią z obcokrajowcagłośniej domagają się długiego okresu mi. Decyzja taka została podjęta, po-

na temat implikacji dla polskiego rolnictwa wobec wejścia w struktury UE, który odbył się w środę 12 kwietnia w bratoszewickim WODR, u jednych
słuchaczy wywołał strach w oczach, inni
przyjęli go ze stoickim spokojem. Wykład poprowadziła mgr Anila Antrychowicz - pracownik Sekcji Analiz Ekonomicznych i Polityki Rolnej w warszawskiej fundacji FAPA. Spotkanie takie jak
to daje rolnikom i specjalistom z zakresu doradztwa rolniczego, „być na bieżą
co" w procesie przygotowań polskiego
rolnictwa do wejścia w szeregi UE.
Mimo że rolnictwo jest najbardziej
problematycznym sektorem pod wzglę
dem przystowania do unijnych wymogów, negocjacje na temat rolnictwa rozpoczną się dopie,ro w czerwcu tego roku.
Dotychczas wszelkie przygotowania
sprowadzały się tylko i wyłącznie
do screeningu, czyli przeglądu polskiego prawa rolnego pod względem możli
wości jego przystosowania (y.i UE prawo rolne stanowi aż 40% całości uregulowań prawnych). Jeżeli chcemy dotrzymać terminu 1 stycznia 2003 roku,
jako daty wejścia do UE, to w połowie
przyszłego roku polskie prawo rolne
musiałoby być przystosowane do norm
UE, co w obecnych warunkach jest mało
realne. Biorąc pod uwagę również fakt
długich i żmudnych negocjacji akcesyjnych oraz półtora rocznego okresu ratyfikacji umowy akcesyjnej, data 1
stycznia 2003 roku jest więc mało prawdopodobna - choć nadal nie jest wykluczona.

przekroczenie wyznaczonej kwoty
w niektórych sektorach, takich jak np.
produkcja mleka, obwarowan~ jest karą
w wysokości 11 5% wartości nadprodukcji - i wiele krajówUniijuż takie kary
w historii musiało płacić. Limitowaniu
podlega również powierzchnia upraw.
Nadprodukcja zwierzęca lub wykorzystanie większego areału ziemi pod uprawę ma miejsce w UE, ale wiąże się
z ryzykiem własnym rolnika i całkowi
tym ponoszeniem kosztów (subsydia
naliczane są tylko dla powierzchni limitowanych).
Wiele kontrowersji wzbudza temat
subsydiów, czyli wspomagania dochodów europejskiego rolnika. Z danych
z roku 1998 wynika, że w większym
stopniu niż Unia swoim rolnikom, Polska dopłacała swoim producentom tylko do cukru (UE-43%, Polska-4 9%),
w dopłatach do pozostałych produktów
Polska pozostaje daleko w tyle, przykładowo: pszenica (UE - 56%, Polska 29%), mleko (UE- 57%, Polska - 22%),
kukurydza (UE - 44%, Polska - 25%),
inne zboża (UE - 68%, Polska - 24%).
Z drugiej strony wiadomo, że Unia dążY
do ograniczenia swych wydatków
na rolnictwo i z biegiem czasu s~ala tych

nieważ w

porównaniu z krajami UE ziemia w Polsce jest tania, co mogłoby spowodować masowy jej wykup przez obcokrajowców.
Większość produkcji rolniczej UE
(poza ziemniakami i alkoholem) podlega wspólnej organizacji rynków. UE
ma uregulowane sprawy wspierania
rolnictwa przez państwo. Kształtuje wyższe ceny produktów rolnych niż na
świecie (stosowanie ceł, zakupów interwencyjnych, gdy cena spadnie poniżej określonego poziomu, dopłaty do
eksportu). Ogranicza produkcję, np. cukru, mleka, zbóż, nasion oleistych.
Zwiększa dochody rolników (otrzymują oni pewną sumę pieniędzy ponad to,
co uzyskują ze sprzedaży produktów
na rynku, np. od hektara zbóż, sztuk
zwierząt.

· W Polsce na dzień dzisiejszy poziom dochodów w rolnictwie, w stosunku do innych działów gospodarki
kszt.ałtuje się nieco poniżej 50%, zastosowanie instrumentów unijnych
ma zlikwidować tę dysproporcję.
Wspólna Polityka Rolna UE będzie
zapewniała wyższe wsparcie dla rolnictwa. Zwiększenie kontyngentów i limitów dotacji dla poszczególnych państw
wskazuje, że Polska jako członek UE,
będzie mogła wynegocjować dla siebie
lepsze rozwiązania w poszczególnych
sektorach.

LIMITY I DOPŁATY
Zagadnieniami bezpośrednio dotykarolników będą unijne ceny, subsydia i limity produkcyjne. Partycypacja Polski w ich wyznaczaniu ograniczona jest tylko i wyłącznie do okresu ne-

jącymi
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NA ZAKUP SAMOCHODÓW
• wszelkiego rodzaju i od każdego
• przyjmujemy auta w rozliczeniu
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PROWADZI CIĄGŁY
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ARBUD S.C
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ZAPEWNIAMY:
- uprzejmą i profesjonalną obsługę,
• pełny serwis finansowo-prawny „pod klucz",
• skuteczne i wypóbowane procedury
• badanie· legalności,

Rynek Rolny
Ziemi Łowickiej S.A.

- gwarancja 1O lat
- certyfikat ISO 9001
- certyfikat niepalności
- atest oceny higienicznej
- mikrowentylacja gratis
- blokada klamki gratis
- transport gratis
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Uwaga Rolnicy!

PCV

MAGAZYNÓW

trwałych

046/832-18-74, 0601-250-004

I DRZWI

WYPOSAŻENIE

NA DZIAŁALNOŚĆ Go·sPODARCZĄ

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY ZGŁOŚ SIĘ
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ
UWAGA PROMOCJA/ AUTO ZA 200 ZŁ

Bosch

także na

[I Ją

od 0,5% miesięcznie!

~

podkreślał.

Jak na razie polscy rolnicy nie mają
co 1iczyć jeżeli chodzi o dopła
ty do zalesiania gleb słabych lub wyeksploatowanych. Wiąże się to z regionalnymi programami zalesiania, których
jeszcze nie ma. Znikome szanse mamy
również w uzyskaniu dotacji prywatnego magazynowania produktów, gdyż
w Polsce prywatnych magazynów jak
na lekarstwo.
Z większą nadzieją polski rolnik
spoglądać natomiast może na wcześniej
sze emarytury związane z przekazaniem ziemi i zaniechaniem produkcji
rolnej, dopłaty na ochronę środowi
ska, np utrzymywanie kilkuhektarowych połaci łąk, dopłaty do produkdopłat będzie 'się zmniejszać.
cji na trudnych obszarach (chodzi tu
Już w tej chwili wiadomo, że niemałą przede wszystkim o obszary górprzeszkodą w negocjacjach wielkości skie), subsydia eksportowe (np. do krasubsydiów dla polskiego rolnictwa bę jów wschodnich, skąd ostatnio Unia
dzie stanowił KRUS, którego świadcze wyparła nas eksportując tanią wieprzonia emarytalne i rentowe Polska wyka- winę), dopłaty za: odłogowanie ziemi,
zuje jako środki wspomagające rolnic- wycofywanie produktów z rynku
two, a w istocie jest to tylko osłona (głównie warzywa i owoce), ekstensysocjalna. Problematyczna będzie także fikację produkcji, ubój lub eksport ciekwestia dotacji bezpośrednich liczonych ląt, premie za ubój poza sezonem i hona hektar upraw lub sztukę zwierząt. dowlę krów mamek.
W Unii Europejskiej dotacje bezpośreddok. na st1: 9
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nie są rekompensatą dla rolników za obniżenie cen rynkowych. Jak uważają
eksperci unijni, w Polsce cena artykułów żywnościowych nie ulegnie obniżeniu, ale podwyższeniu, zatem dotacje te nam się nie należą. W 2002
roku Unia deklaruje przyjęcie nowych
członków, jednak w jej budżecie centralnym jest brak środków na platności bezpośrednie - podkreślił te zagrożenia minister Plewa. - Zaznaczyliśmy, - dodawał - że nasze stanowisko jest ważne jedynie wtedy, kiedy polskie rolnictwo zostanie objęte platnościa
mi bezpośrednimi i innymi środkami
wsparcia. Nie możemy dopuścić do tego,
by wprowadzono limity, bez płatności -

-~9

codziennie od 8.oo
niedziela od 9.oo
(l)f1. 1111 ~ 71
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Na razie nie będzie .
biblioteki powiatowei

Gmina Kocierzew Płd.

Podwyżka

dla wóita
J>odwyzkę pensji w wysoko-

Po wejściu w życie ustawy o samorzą cówki, ale chociaźby powierzeniejej obowiąz
dzie powiatowym, samorząd ten w ramach ków jednej z placówek, funkcjonujących
zadań własnych został zobowiązany do pro- na terenie naszego powiatu, tej która posiawadzenia zadań z dziedziny kultury. da najlepszą bazę. Magdalena Pakulska,
Do zadań biblioteki powiatowej należałoby dyrektor podległej samorządowi miejskiemu
przede wszystkim koordynowanie pracy biblioteki na Bratkowicach w Łowiczu, zaoraz prowadzenie doradztwa prawnego dla akcentowała fakt, że: Powiat jest ustawowo
placówek jej podległych. Ponadto placówka zobowiązany do utworzenia przynajmniej
umożliwiłaby m.in. uruchomienie wypoży jednej biblioteki i do prowadzenia ośrodków
czeń 'iniędzybibliotecznych, czy opisanie kultury(..) Zloźyliśmy ofertę realizacji czę
i 'zbieranie dokumentacji bibliografii regio- ści zadań biblioteki powia.towej, ustalenie
nalnej.
środków na realizację tych zadań zapropoAndrzej Czapnik, kierownik GBP w Nie- nowaliśmy do negocjacji, do dziś nie otrzyborowie, w imieniu bibliotekarzy z terenu maliśmy źadnej odpowiedzi.
powiatu, 29 marca na sesji Rady Powiatu,
(..) Na nas spada obowiązek utrzymania
poświęconej kulturze, powiedział: Nie ro- tych placówek. Na ile nasze środki i moźli
zumiemy, dlaczego samorząd powiatowy boi wości pozwolą, będziemy je wspierać, jedsię podjąć pierwszy krok, zmierzający nak na dzień dzisiejszy nie widzę moźliwości
do utworzenia biblioteki powiatowej. My. bi- finansowego wsparcia - odpowiedział na sebliotekarze, niejednokrotnie dawaliśmy wy- sji starosta, zaznaczając, że jeśli pieniędzy
raz konieczności powołania takiej placówki będzie więcej, wtedy obowiązki biblioteki
(..). która jest ze wszech miar potrzebna. powiatowej zostaną przekazane jednej z istApeluję o powołanie biblioteki powiatowej. niejących bibliotek na terenie powiatu ło
Nie musi to oznaczać utworzenia nowej pia- wickiego.
(aj}

ści

350 złotych brutto dla
wójta gminy, przegłosowali
na ostatniej sesji Rady Gminy,
w środę, 26 kwietnia, radni
z gminy Kocierzew Południo
wy. Podczas obrad nad
wynagrodzeniem wójt Robert
Sikorski był nieobecny na sali
obrad. Swoją osobą nie chciał
krępować dyskutujących

na temąt jego wypłat radnych.
Komisja Rewizyjna zaproponowała podwyżkę pensji
o stopę inflacji, podobnie
Komisja Gospodarcza.
Komisja Oświaty nie precyzowała wysokości podwyżki,

jednak nie miała nic
przeciwko zaproponowanej.
Radnijednak zastanawiali się,
czy podwyżka ma dotyczyć
tylko wynagrodzenia zasadniczego, czy też może całej
pensji brutto.
W przerwie sesji komisje
spotkały się ponownie
Kiernozia
i ustaliły, że wójt otrzyma
podwyżkę w wysokości 350
zł brutto i będzie ona obowią
zywała od początku kwietnia.
Jednogłośnie radni gminy Kiernozia podję że niedobór budźetowy za rok miniony wy- Za podwyżką głosowało
li uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarzą niesie 322 tys. zł.
14 radnych, jeden był przeciw
Taka forma „ ogrodzenia", jak ta przy blokach na ul. Podrzecznej, nikogo
dowi Gminy. Decyzję tę zebrani w czasie obrad
Plan budżetu po stronie dochodów prze- i trzech wstrzymało
chyba nie odstraszy
przyjęli oklaskami i gratulacjami, składanymi widywał wpływy do kasy na poziomie się od głosu.
na ręce przewodniczącego zarządu, Zenona 3.70i.661 zł. Wykonanie zostało zrealizowaKaźmierczaka. Ich zadowolenie było tym ne na poziomie 3.671.798 złotych, co daje
większe, że w sprawozdaniu z wykonania w 99, 17 % planu rocznego. Wydatki planowa- - - - - roku minionym budżetu gminy, znalazła się no na 3.724.737 złotych. Plan ten wykonano
dok. ze str. 8
pocjsumowywująca informacja o zakończe w wysokości 3. 664. 783 złotych, co daje 98,39
WIELKA PRACA I WIELKIE WYDATKI
Na barki instytucji państwowych spada natomiast cięniu roku budźetowego nadwyżką w wysoko- % planu rocznego. W wydatkach inwestycje
w 1999 roku pochłonęły 660 tys. złotych.
Gospodarstwa rolne, które będą chciały ubiegać się żar stworzenia Zintegrowanego Systemu Administracji
ści 7.015 złotych.
Wójt powiedział- był to niewątpliwie trud- Wśród nich znalazły się między i1U1ymi dwie o pomoc unijną, będą zobligowane do posiadania: reje- i Kontroli Gospodarstw Rolnych, Agencji Płatniczej, Zuny rok. Znaleźliśmy si~ w powiecie łowickim, koncepcje wykonania kanalizacji na terenie stru gruntów, rejestru działek, rejestru zwierząt gospo- nifikowanego Systemu Rachunkowości Gospodarstw
dotknęły nas 4 reformy. Niemniej jednak juź gminy i gazyfikacji. Kosztowały one po IO darskich, wypełnienia wniosku 0 przyznanie dotacji, Rolnych, Departamentu ds. subsydiów, systemu inforwidać, źe gmina powoli zaczyna się coraz le- tysięcy złotych.
sporządzenia biznes planu, przestrzegania standardów macji rynkowej. Agendy te mają zostać stworzone
piej czuć w nowej rzeczywistości i sądzę, źe tu
Pozytywne opinie na temat wykonania bu- jakościowych i wymogów higienicznych. Wysokie kosz- na bazie istniejącej administracji. Już w tej chwili wiadosprawy zaczną się coraz bardziej klarować. dżetu i prący Zarządu przedstawili przewod- ty administracyjne mogą stać się przyczyną faktu, że dla mo, że bazami danych gospodarstw rolnych zajmie się
Było to możliwe, jak mówił w czasie spra- niczący wszystkich komisji, odczytane zo- części gospodarstw (szczególnie tych małych) nie będzie Agnecja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
wozdania wójt, dzięki temu między innymi, stało także pozytywne stanowisko opłacalne ubieganie się o środki pomocowe z Unii. Nie o limitach produkcyjnych decydować będzie Agencja
że gmina ostatecznie zrezygnowała z decyzji w tej sprawie Rejonowej Izby Obrachunko- oznacza to,
że nie mają one szansy i racji bytu, np. do- Rynku Rolnego, a dystrybucją środków SAPARD i doo zaciąganiu kredytu w postaci 300 tys. zło wej w Łodzi. Głosowanie za absolutorium od- skonała perspektywa rozciąga się przed niewielkimi' tacji zajmie się znowu AR i MR.
tych, wycofując się jednocześnie z budowy było się jawnie, a nie jak do tej pory bywało gospodarstwami, nastawionymi na produkcję ziół.
(ljs, aj)
dróg na terenie gminy. W sumie planowano, ~tajnie.
(tb) '--------------------------------------~

Oklaski na sali

Gospodarstwo na unijną miarę
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bezpieczeństwo

Autocysterny wyposażone w pompę,
przepływomierze, filtry,
węże wydawcze długości 40 m
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i Budownictwa w Łowiczu ~

OFERUJE PAŃSTWU:

• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe,
pustaki zasypowe
• galanterię betonową
99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http://www:Winkhaus-.com.pl/sib R·G

..WPM•UD"-.. .....
Producent
•Kostka brukowa wibroprasowana
• Krawężnik drogowy
• Obrzeże trawnikowe
•Bloczek betonowy 14x25x38
• Pustak „ALFA", żużlowy,
keramzytowy
.
• Strop gęstożebrowy SZITB
• Trylinka i płytki chodnikowe
• Transport materiałów samochodem samowyładowczym z
dźwigiem HIAB

Wyroby posiadają certyfikat
na znak bezpieczeństwa
99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 48
tel. 046/837 -57-58} fax. 046/837-50-35

BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA
INFORMACJA GOSPODARCZA
O HANDLU, USŁUGACH
I PRODUKCJI
~~~~
własny

katalog wielobranżowy
województwo.
Zapraszamy do współpracy i korzystania
z naszych usług.
tel./fax (0-46) 8322-555
E-mail: info@cikt.com.pl.www.osim.pl.
Wydajemy

promujący
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Po czternastu ludzi na jednej zmianie
wypalało kiedyś cegły. Dziś w pustych
wiatach hula wiatr.
Prźez lata był to interes, który świet ona tylko sezonowa. Ludzie, którzy
nie prosperował,jednakw latach osiem- w niej pracowali, zarabiali duże pienią
dziesiątych, ze względu na zastój w bu- dze - opowiada ostatni w naszym rejodownictwie, a potem wejście na rynek nie żyjący specjalista od wypalania ceproducentów oferujących doskonalsze gieł - Władysław Kosiorek.
Przed II wojną światową na terenie
materiały budowlane, skończył się. Teraz ten światjuż praktycznie nie istnieje. Łowicza i w jego okolicach istniało 5
Na terenie powiatu łowickiego działa tyl- cegielni, w większości prywatnych.
ko jedna cegielnia, która raz w roku Na ulicy Warszawskiej istniały dwie cewypala cegłę. A kiedyś praca na cegielni gielnie. Jedna, znajdująca się na samym
była zajęciem dochodowym, mimo że była początku tej ulicy, była założona i go-

spodarowana przez Urząd Miejski ny już ona nie działała - wspomina pan
• w Łowiczu. Produkowała ona cegły Kosiorek. Aktualnie w miejscu tym nie
na potrzeby magistratu. Tamtejszy piec ma już śladu po cegielni, znajduje się tam
był typem pieca polowego, czyli cegłę tam tartak.
Drugą cegielnię na ul. Warszawskiej
robiono na zasadzie „jak się uda„. ". Piece takie nie są trwałe, więc też i ten nie posiadała rodzina Ciesielskich. Dwoma
istniał zbyt długo, po prostu się rozle- cegielniami może się poszczycić także
ciał. Dokładnie rok po zakończeniu woj- ulica Chełmońskiego. Pierwsza z nich
•

Widok na zdewastowaną cegielnię p.p. Kuzów przy ul. Che-

łmońskiego w Łowiczu z jednego z zabudowań przy cegle/ni

Tak

wygląda

wejściem

„piec Hojfmanowski".
nazywa się komorą.

Przestrzeń między jednym

a drugim
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YTONG
SPRZEDAŻ
Złaków

Teł.(046)

838-72- 12, 0-601-30-32-35

Pier"1szą warsi,wę

mo1ł'tujemy

GRATIS1

e-mail : grzegory.lowicz@pro .onet.pl.

AUTO-SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe,
Łódź,

Borowy 24

R· 654

R-42

ciężarowe

ul. Inflancka 32, tel. 659-88-66
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przed wojną była własnością ojca pana
Kosiorka - Walentego, druga natomiast
należała do rodziny Kuzów. Jedna cegielnia znajdowała się na wsi Małszyce
i należała do rodziny Fiołków, jedną cegielnią może poszczycić się także wieś

Kalenice, właścicielami jej była rodzina
Zawadzkich. Jedna cegielnia była także
w Zdunach.
Ze względu na to, że przez co najmniej 15 lat nikt budynkami cegielni się
nie opiekował i nie było w nich produkcji - cegielnie te popadły w ruinę. Wiaty,
w których suszono surówkę cegły, jak
i piece i ich drewniane obudowy przedstawiają żałosny widok. Przykro czasem jest patrzeć na te obiekty, które kiedyś tętniły życiem. Teraz umierają, a niedługo zaczną znikać - komentuje Wła
dysław Kosiorek. Po cegielni miejskiej
zamykano cegielnie w: Małszycach,
na Chełmońskiego. Własność pana Kuzy
pozostała jako ostatnia.
Cegielnie powstawały na terenach
Łowicza i wokół niego, ponieważ znajdują się tutaj świetne warunki do pozyskiwania najważniejszego materiału,
z jakiego wyrabia się cegły. Łowicz jest
znany z tego, że wokół niego znajdują
się duże pokłady iłów polodowcowych.
Najwięcej ich znajdujemy w okolicach
wsi Klewków i Małszyce. Tam do tej pory
zachowały się ślady po wykorzystanych
pokładach. iły znajdziemy wokół Łowi-

Produkcja rozpoczynała się już w maju,
pracowało przy niej około 14 ludzi na jednej
zmianie. Część osób zajmowała sięproduk
cją surowej cegły, część obsługiwała piec,
czyli wymieniała wypaloną cegłę na surową
i dosypywała od góry węgiel.
Cegła produkowana w Łowiczu trafiała do różnych miast, do: Warszawy,
Poznania, Sochaczewa, Skierniewic.
Było tak zarówno przed, jak i po II wojnie światowej. W okresie okupacji niemieckiej w Łowiczu nie fwlkcjonowała
żadna cegielnia - do roku 1944, gdy magistrat zamówił z cegielni p. Kosiorków
partię cegieł. Okupant przeznaczył
na ten cel specjalne zasoby węgla. Wykorzystano wtedy surówkę, jaka była
wykopana jeszcze w 1939 roku. Po wojnie cegielnia działała bez przerwy
do 1950 roku. Wtedy jednak władze
komunistyczne, łamiąc nawet własny,
zbójecki dekret o nacjonalizacji, odebrały ją dotychczasowym właścicielom.
Dekret ten mówił o nacjonalizacji zakła
dów, w których pracowało powyżej 50
pracowników. W cegielniach zaś pracowników tylu nigdy nie było, a jednak zostały odebrane. Było to działanie bezprawne. Ta cegielnia, mimo że była budowana przez ojca, a potem wspólnie z nim
przeze mnie zarządzana, nie jest moja.
Pozostałe cegielnie trafiły do swoich
prawowitych właścicieli po 1990 roku mówi Władysław Kosiorek.
dok. na str. 12

Z taśmociągu pozornie została tylko konstrukcja i rolki, w rzeczywistości może
on nadal działać.
cza na dużych powierzchniach, jednak
to pokłady albo na samej powierzchni, albo tuż pod nią. Wszystkie pokłady
nie są głębokie, od metra, najgłębiej
do 3 metrów. Pokłady najgłębsze znajdziemy kolo Kutna, do 6 metrów - opowiada pan Władysław Kosiorek.
Praca w cegielni nie należała do lekkich. Wszystko trzeba było przy produkcji robić ręcznie: p"ocząwszy od kopania gliny szpadlem, ładowania jej na wozy i przewożenia do cegielni. Te prace
wykonywano na jesieni i zimą, gdy mróz
nie był jeszcze zbyt duży i pozwalał
kopać. Tam musiała ona przez pewien
okres przeleżakować, by się prżemasze
rowała. Wtedy zyskiwała znacznie lepsze właściwości. Potem glina była ręcz-

są

nie mieszana, trafiała w formy, a potem
jako surowe cegły była suszona
przez o\<0ło 6 tygodni w wiatach. Potem była wwożona taczkami do pieca
i układana w kozły. Z biegiem czasu ludzi zaczęły zastępować maszyny.
Piece, jakie spotykamy w łowickich
cegielniach, to piece typu ,,hoffmanowskiego", 10 lub 12 komorowe. Do pierwszego wchodziło 50 tys. cegieł, do drugieg-0 80 tys. W kształcie przypominają.
biegnący dookoła tunel. Gdy raz podpalało się w nich ogień, wypalać można
w nich było cegłę przez kilka tygodni,
a nawet i miesięcy. Ogień był kierowany
dookoła. Gdy był z drugiej strony ścia
ny, można było wydostać z pieca wypaloną już cegłę i wstawić surową.

już

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Ewa i Bartłomiej Ważyńscy

Oferuje:
•!• krzewy liściaste
i iglaste w pojemnikach
•!•wierzby szczepione
WAŻYŃSCY •!•pnącza młody materiał liściasty

do dalszej produkcji
99-321 ŚLESZYN 28 WOJ. ŁÓDZKIE TEUFAX (024) 285-28-11

Tylko u nas • OKAZJA na zakup tpniei

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
do odwiedzenia
Zapraszamy
nowootvvartej hurtowni

ł

ELEKTRYCZNEJ
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- rozdzielnie

L
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w Głownie przy ul. Sikorskiego 45/49 Pawilon 7
(Pod Filarami) Tel.(042) 710-72-31 czynna pn.-pt. 8.30-17.00 sob. 8.00-14.00
mieszczącej się
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Gmina Domaniewice

CEGIELNIE UMIEUJĄ STOJĄC
Cegielnia państwa Kosiorków została
jednak sprzedana - w prywatne, ale inne
ręce - w 1983 roku. Właścicielami stali
się trzej mieszkańcy Warszawy, w ża
den sposób nie związani z Łowiczem,
ani jego okolicami, którzy zawiązali
spółkę. Aktualnie od kilku lat cegielnia
jest wydzierżawiona jednemu z mieszkańców naszego miasta. Transakcji w latach 80-tych dokonano bez wiedzy pana
Władysława, mimo że przysh1giwalo mu
prawo pierwokupu„ jako właścicielowi.
Zabiegi sądowe, by majątek rodzinny
odzyskać, spełzają na niczym. Zgodnie
z tym, co mówi pan Władysław, posiada
on pełne dokumenty, potwierdzające że
jest on prawowitym właścicielem tej nieruchomości. Wieloletnia korespondencja
prawna nie przynosi skutku, sprawa ma
trafić w najbliższym czasie po raz kolejny do sądu, prawo stanowi, że właści
ciel powinien otrzymać od pailstwa refundację za utratę sprzedanej w prywatne ręce nieruchomości . Pan Władysław
pracuje więc w cegielni, którą budował
jego ojciec i sprzedaje produkowany
przez nią materiał, wypala także w piecu - ciągle czując go1ycz, że jest na swoim.
Mówienie o tym, że cegielnia dzia1a,
jest trochę na wyrost. Cegielnia na Cheł
mońskiego nie wypalała cegieł już
od dwóch lat. Wypalili.foty wtedy 200 tysięcy cegieł, do tej pory je sprzedaję. Z tej
ilo.fri po:::ostalo jeszcze pr:::ynajm11iej 20
tysięcy i prawdopodobnie w piecu ro::palę w przys::łym roku, ale nie będęjuż wypalał 200 tysięcy, tylko znacznie 111niej,
bo jest to nieopłacalne, nie mam na to
zbytu - mówi pan Władysław i dodaje
z ironią - Te 200 tysięcy to około
JO - 20 % tego, co wypalali.~my w dob1ych latach 70-tych czy 80-tych. Wterfy
wypalano w tej jednej cegielni nawet i 2
miliony cegieł, w tym samym okresie inne

cegielnie wypalały od 500 tysięcy do miliona. My byliśmy najwięksi w okolicy.
Piec, któ1y rozpalali.foty w maju, by! ga.1·zony dopiero w styczniu roku następne
go, praca tnvala przez wszysikie te miesiące na pełnych obrotach, bez odpoczy11ku, trudno było nadążyć z produklją, by
wykonać wszystkie wpływające wmówienia. W sumie, w dobrych latach działal
no.l'ci cegielni, w rejonie Łowicza produkowano od 3 do 4 milionów sztuk cegieł.
Do głównych odbiorców należały Ło
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa i Energopoł, oprócz tego liczni byli indywidualni odbiorcy- do nich trafiło nawet 80 %
produkcji . W latach 70-tych budowała się
wieś, chłopi brali bardzo dużo cegieł
- wspomina pan Władysław. Teraz się
zmieniło. Cegły z ostatniej produkcji
w dużej części pojechały w rejon Mazur,
tam znalazł się najpoważniejszy kupiec.
W Łowiczu i okolicach nie ma już żadne
go, który by się liczył. Dziwi się temu
pan Władysław, bo cegła nie jest jego
zdaniem droga, kosztuje 40 gr za sztukę.
Pokłady iłów w naszej okolicy są nadal dość bogate i wystarczające na dobre
prosperowanie tego interesu. Warto też
podkreślić, że pokłady te są bardzo dobrej jakości. Przy zachowaniu odpowiedniego procesu technologicznego, uzyskiwało się z nich cegłę 75/1 OO- czyli jedną
z lepszych gatunkowo, czasem miała ona
parametry jeszcze lepsze. Z takiej cegły

~

Wft®&)@ffiw~ LP®W®G il~

~~cOOJ<Vil© rn «~»

~®

Dzisiaj (4 maja) o godz. 19.00
w budynku GOKSiR w Domaniewicach, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Telekomunikacji Polskiej
S.A., dotyczące kolejnego etapu telefonizacji gminy. Zainteresowanie
podłączeniem do sieci TP S.A. jest duże
i prawdopodobnie będzie konieczne
utworzenie drugiego Komitetu Telefonizacji Gminy. W myśl wymagań TP
S.A.,jeżeli chętnych będzie więcej niż

300 osób, fomialnościami związany
mi z telefonizacją, muszą się zajmować dwa komitety. Osoby, które chcą
mieć telefon, muszą do końca maja wpła
cić po 300 zł, do końca lipca dopłacić
jeszcze po 650 zł.
W czasie sesji Rady Gminy w dniu
26 kwietnia niektórzy radni i sołtysi
pytali o telefonizację. Wójt gminy
Grzegorz Redzisz wyjaśniał, że gmina tylko pomaga w organizowaniu komitetu i spotkań, ale wszystko leży
w gestii TP S.A. Nowi abonenci
na terenie gminy będą mogli korzytać
z telefonu we własnych dornach prawdopodobnie w listopadzie 2000 roku.
(mwk)

Bolimów

Abstynenci
robią piknik

można było już budować 4-piętrowe,

a nawet wyższe dorny. Cóż z tego ... Konkurencja nowych, nieznanych wcześniej
materiałów budowlanych robi swoje, cegielnie - nie tylko w rejonie Łowicza upadają. To smutne, czasem jedzie się
drogą i widzi gdzieś cegielnię, jeszcze się
lam co.v dzieje, widać surówkę, ludzi,
maszyny... A rok później jest ona już
opuszczona, budynki zniszczone ...
Tomasz Bartos

Telefonizacii
ciąg dalszy

Nawet ten potężny KRAZ ma już za sobą dni, kiedy był potrzebny

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Bolimowie w najbliższą
sobotę, 6 maja, organizuje w leśni
czówce w Joachimowie - Mogiłach
piknik abstynencki. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 18.00 połową
Mszą świętą. Będzie to doskonała
okazja dla członków gminnego Klubu
Abstynenckiego do spotkania i rozmowy. Planowana jest dyskoteka
i wiele atrakcji.
(aj)

PROMOCJA!!!
KoTłowNiE: olEjowE, WfiGlowE, GAZOWE

CRzEjNiki: PuRMO CoNvEkToR; MATERiAły iNSTAlAcyjNE c.o.
~

OkNA PCV UV-U

©>00 cOOl ~ rn <{? 7/% Wb:'fil'

.A

"IS..\ ' \\\

.r...-;~\S···
~yv -

R-551

Bez kadmu i ołowiu
Szyba 1, 1; Mikrowentylacja;
Ciepła ramka; RU; Kotwy

-BEZDOPŁATY!!!

BEZ PIERWSZEJ WPŁATY!!!

SPRZEDAŻ

MONTAŻ ; GWARANCJA ; SERWIS
KOK Plus 99-400 Łowicz, ul. Magazynowa 11,
tel/fax. (046) 837-83-93; 837-32-77; 0602-443-678
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NAST~PNYM RAZEM B~DZIE Wl~CEJ
Takich imprez powinno być więcej, na
widzimy, że łowiczanie potrzebują plenerowych spotka1z,
chcą wyjść z domu, na zieloną trawkę,
obejrzeć coś ciekawego, coś zjeść. My. ślę, że na kolejnym festynie będzie już
więcej kocyków i ludzi, którzy na nich
sobie siądą i będą wypoczywali -powiedziała nam Halina Pietrzak, radna miejska i zarazem jedna z osób, prowadzących zorganizowany w minioną niedzielę, 30 kwietnia, „Festyn rodzinny"
na łowickich Błoniach. Został on zorganizowany przez Urząd Miasta przy
współudziale Starostwa Powiatowego.
Festyn przyciągnął na muszlę koncertową kilka~et osób, w dużej mierze rodziny z dziećmi.
To właśnie maluchy były tymi gośćmi festynu, dla których przygotowano
najwięcej atrakcji. Stało się to za sprawą
programu, przygotowanego przezAgencję Koncertową Jacka Szyzdka z Warszawy. Na scenie pojawił się klown
i prowadzący tę część spotkania, Filip
Borowski. Wspólnie wciągali do zabawy dzieci, między innymi zapraszając
je do wchodzenia na cyrkową drabinę
i asystowania przy pokazach zręcznościowych na niej wykonywanych, były
też pokazy żonglerki. Potem trwały jeszcze zabawy z piłkami i konkursy na największą ilość odbić w żonglowaniu, zabawy ze skakankami i konkursy na najlepiej skaczącą osobę. Wręczane były
od razu nagrody: pluszowe maskotki
i inne drobne upominki. Przez cały czas
wśród przybyłych rodzin chodził
na szczudłach, wysoki przez to na praprzykładzie festynu

KOCYKOW

wie 3 metry, kolorowy clown. Zaczepiał ludzi gwiżdżąc, podawał rękę, witał
się z przechodniami i w końcu tańczył
z wybranymi przez siebie osobami.
·Już od 14.00 na Błoniach dzieci mogły także bawić się na pneumatycznym
zamku, a rodzice kupić piwo z browaru
sierpeckiego, była także i pepsi. Obok
znajdował się grill i kilkanaście ław, przy
których można było spokojnie zjeść.
Jeszt:ze jedną atrakcją, przeznaczoną dla
dzieci, było spotkanie z profesjonalną
wizażystką ze sklepu kosmetycznego
Noel, która malowała twarze. Dla najmłodszych przeznaczone były także
małe, akumulatorowe samochody,
na których mogli za opłatą pojeździć.
Po występach clownów, na scenie
zagościły zespoły folklorystyczne:
Boczki Chehnońskie, Koderki i Dziecię
cy Zespół Ludowy, kierowany przez
· Eugeniusza Strycharskiego. Zapowiadała
je, jak zwykle pełna dynamizu i werwy,
Halina Pietrzak. Najbardziej efektownie
wypadły Koderki, które zaprezentowały swój najnowszy program pod tytułem „Kogutek". W skład programu wchodziła też scena śmigusa dyngusa-w trakcie ktorej na scenę polała się woda. Oży
wiło to bardzo atmosferę, tak na scenie,
wśród występujących dzieci, jak i na widown i, która w palącym słońcu
z wdzięcznością przyjęła mokre i niespodziewane orzeźwienie.
W czasie występów ludowych na tyłach sceny trwał konkurs plastyczny,
prowadzony przez Jerzego Dołhania
z Łowickiego Ośrodka Kultury.
dok. na str. 26

Niby tylko zabawa, ale jednak dreszczyk emocji pozostaje...

Zarząd

Gminy Chąśno

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASTKACH
• Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać wymagania określone Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 126).
•Oferty należy składać do dnia 26 maja 2000 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy
w Chąśnie.
• Na kopercie z dokumentami należy podać imię i nazwisko kandydata, adres oraz zamieścić napis
„Konkurs na stanowisko dyrektora".
• Oferta winna zawierać:
./ list motywacyjny wraz z koncepcją prowadzenia szkoły,
./życiorys,

./dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

BIURO RACHUNKOWE
oferuje usługi dla małych i dużych firm
w zakresie ryczałtu, zasad ogólnych,
VAT-u i deklaracji ZUS
Tel. (0-42) 681-86-38, tel. kom. 0-601-25-45-38
w weekend 0421719-71-68
GR.o<!

./dokumenty potwierdzające ocenę pracy z ostatnich 5 lat,
./ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym
•Konkurs odbędzie się w Urzędzie Gminy w Chąśnie w dniu 30 maja 2000 r. o godz. 10.00.
• Wymagana jest obecność kandydatów w czasie posiedzenia Komisji „konkursowej".
R-596
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SAMOCHODOWE
Cinquecento 900, 1996 rok - sprzedam.
Tel.0601-345-645.
Mercedes Sprinter 208 D 1996 rok, VW T4 1997 rok
1,9 TO, VW T4 1993 rok 2,4 9 -osobowy.
Tel. 046/837-28-88.

Ford Fiata, 1993 rok, poj. 1,1 - pilnie i tanio sprzedam.
Tel. 046/838-20-51.

Sprzedam M-4 (44 m'), os. Tkac:zew2.
Tel. 046/837-63-38, 046/837-70-30.

126p, 1990 rok - sprzedam. Mysiaków 119.
Tel. 046/838-50-86.

ŻUk, w dobrym stanie; okna - sprzedam.
Tel. 0421719-25-45.

Wiadomość

Star 200, wywrotka, niedrogo - sprzedam.
Tel. 046/837-76-79.

Skoda FIVorit, 1992 rok. Tel. 0421719-20-77.

Sprzedam kiosk na targowicy. Tel. 046/837-63-79.

Wartburg 1,3, I990 rok, benzyna - gaz.
Tel. 0421719-20-77.

Z.amienię

126p, 1984 rok - sprzedam. Tel. 046/837-14-20.
ŻUk skrzyniowy, 1983 rok, benzyna+ gaz, stan ideahty

Fiat I 26p 1986 rok, tanio - sprzedam.
Tel. 0421719-40-92.

- sprzedam. Tel. 046/837-64-73.

Jawa, skuter 50, w dobrym stanie - sprzedam.
·
Tel. 046/837-02-79.

Ford Mondeo, 1993 rok, bogate wyposai.enie, srebrny
metalik, przebieg 120 tys. km, I właściciel • sprzedam.
Tel. 046/830-32-62 po 18.00.

Honda Concerto 1,6 120KM, rok produkcji 19921996, przebieg 66.000 km, benzyna, super wyposaże
nie - sprzedam. Tel. 024/285-24-18.
Mitsubishi Lancer, rozbity, poj. 1500, benzyna - sprze~m. T~I. 046/839-60-24.
Daewoo Nexia GLlC, 1997 rok, bogate wyposażenie,
stan idealny, serwisowany, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0605-072-903, 046/837-44-1 I.
Robur, 1990 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0241285-52-33.

ŻUk AttB, 1988 rok, silnik, skrzynia po remoncie
- sprzedam. Tel. 046/837-15-30.

Polonez t,S, rocznik 1990, kolor czerwony - sprzedam.
Tel. 0461838-12-07.
Ford Escort 1,3 CL, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-90-63.

Fiat 126p, 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/838-85-46.
Mercedes 124, 1986 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-85-46.

Łowicz,

48 m' (3-pokoje), parter, centrum zamienię na
domek. Tel. 046/837-67-50.

Tel. 042/719-35-56.
Flat125p, 1988, silnik po remoncie, 1900 zł. - sprzedam. Tel. 042/632-15-18, po 17.00,
042/672-88-62.

Sprzedam gospodarstwo I 3,40 ha z budynkami.
Bobrowniki 30.

Tel. 046/838-75-17.

Audi 80, 1979 rok - sprzedam. Tel. 0603-754-602.
Fiat 126p rok 1986, stan dobry , 1750 zł - sprzedam.
Tel.(046) 837-47-28.
Renualt Megane RT, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0608-386-633; (046) 838-66-33 po 18.00

Bełchów

44.

Tarpan skrzyniowy w calości lub na ~i - sprzedam.
Tel.(046) 838-27-70.

Kupię samochody używane i powypadkowe: Polonez, Cinquecento, 126p i inne. Tel. 046/833-97-71,
0602-705-876.

Absolutnie kupię każde auto po wypadku do remontu.
Tel. 046/831-01-29.
Powypadkowe - skup samochodów powypadkowych,
zniszczonych, rozbitych, szybka realizacja zgłoszeń.
Uwaga: Najkorzystniejsze ceny, Łowicz.
. Tel. 046/837-46-96, 0606-854-452

Kupiec kabinę do tarpana,
Tel. 0604-229-485.

3-osobową,

w dobrym stanie.

Fiat 126p, rok 1986 - sprzedam. Tel. 046/837-12-59.

Sprzedam przyczep<; campingową Niewiadów.
Tel. 0461837-55-90.

Jawa SO, molorower - sprzedam. Tel 046/837-56-74.

Fiat 126p, elegant, uszkodzony, r. 1996 - sprzedam.
Tel.(046) 838-46-39.

Ford Escort 1,6 16V, 1994 rok, melalik, przebieg
94 tys. km, w wyposażeniu klimatyzacja, wspomaganie
kierownicy, auto! alarm, pełna dokumentacja,·cena
19.900 zł. Tel. 0602-261-185.

Fial 126p, 1992 rok - sprzedam. Tel. 046/838-91-83.
Wygoda 67.

Punto l,IS-<lrzwiowy, grafitowy, rok 1995, alarm, multilook metalic - sprzedam. Tel.(046) 830-33-35;
0604-853-899.

126p, 1991 rok - sprzedam. Tel. 046/837-77-23.

Seat Ibiza 1,4 1998 rok - sprzedam. Tel.0606-473--014.

Polonez, 1980 rok - sprzedam. Tel. 046/838-21-48
wieczorem.

Simson SSI enduro, 1990 rok, atrakcyjny
czerwony, cena 1500 zł - sprzedam.
Tel. 0461838-46-48.

Fiat 126p, 1998 rok - sprzedam. Tel. 046/837-71-36.
Nissan Micra t,OL 16V, 1996 rok, 80 tys. km, ciemna
zieleń (perła), na gwarancji z salonu, serwisowany,
immobilizer, autoalarm - sprzedam.
Tel. 046/837-39-93 po 15.00.
Polonez, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0603-204-159.
Skoda 105 I - sprzedam. Tel. 046/830-31-04.
Renault 19, 1994 rok, srebrny metalik, poj. 1,7,
benzyna - sprzedam. Tel. 046/835-31-92.

wygląd,

Cinquecento, 1994 rok. Zielkowice 211.
Renault 19, 1993
Seligów 7.

rok,~

ideahty - sprzedam tanio.

VW Passat 1,8 CL, rok produkcji 1990, zadbany
- sprzedam. Tel. 046/838-45-65, 0602-255-831.
Trabant, 1989 rok, bez sihtika, wszystkie
Tel. 0603-753-973.

podzespoły.

Cinquecento 700, zielony metalik, 1994 rok
- sprzedam. Zielkowice 92. Tel. 0606-451-824.

Cinquecento 700, 1994 rok - sprzedam. Wygoda 58a.
Renault Kangoo 1,9 HDI, 1999 rok; Maz.da Bus 1995
rok, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/838-20-50.
Audi 80 2,0 E, typ 84, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 0461837-01-80, 0602-133-182.
Peugeot Boxer 2,5 TD, 1997 rok, maxi - sprzeam.
Tel. 046/Ś37-0l-80, 0602-133-182.
Fiat 126p, 1990 rok, stan dobry, kolor granatowy
- pilnie sprzedam. Sromów 26.
Fial 126p, 1982 rok - sprzedam.

Blędów

Citroen AX, poj. 1000 cm', 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-21-07 po 17.00.
Seicento S 1,1, czerwiec 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0602-829-092.
Motocykl MZ2SOTS, rok produkcji 1979 - sprzedam.
Tel. 046/837-71-57 po 18.00.

ŻUk, 1978 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 024/277-73-73.

Polonez Truck, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-33-64.
ŻUk, 1983 rok, plandeka, stan dobry - sprzedam. Strze-

Polonez Atu Plus 1,6 GSi, 1998 rok.
Tel. 046/833-85-29.

Jawa 350 sport (czerwona), 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0602-733-809 po 16.00.

Dacia 1310 - sprzedam. Jackowice 42.
Tel. 024/355-10-74.

Fiat Brava 1,6, 1997 rok, I właściciel, czarny metalik sprzedam. Tel. 0604-493-172.

ford Escort, 1984 rok, w dobrym stanie - tanio sprzedam. Tel. 0461861-25-58.

Tavria, po wypadku, w całości lub na c~i - sprzedam.
Tel. 0602-592-794.

Hyunday Lantara 1,6; 16V, 1993 rok, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, szyberdach, biały
- sprzedam. Tel. 046/838-02-29.
Wartburg, stan idealny - sprzedam niedrogo;
kupię camping. Tel. 0604-674-942.

Jelcz 31S, 1976 rok; FSO 1500, 1986 rok - pilnie sprzedam. Tel. 046/838-06-47 po 19.00.

ETZ-2SO, grudzień 1988 rok, kolor niebieski, stan
dobry, cena 1000 zł - sprzedam. Tel. 0606-307-406.

Uno, 1992 rok, grafit metalik - sprzedam.
Tel. 046/837-00-99.

Avia, izoterma i przyczepa D-60 - sprzedam.
Tel. 046/830-21-11, 0604-531-614.

97.

ŻUk, 1979 tok - sprzedam. Reczyce 71.

Z.amienię lub sprzedam mieszkanie Łowicz na Łódź.
Tel.(042) 654-72-57 IO.OO - 17.00; tel. J>O. 17.00
651-30-94.

Sprzedam pawilon handlowy wolnostojący w centrum
324 m2· Tel. 0606-387-354; 837-39-18.

Łowicza

Pilnie sprzedam działkę w Zgierzu, róg Letniej
i Młodzieżowej. Tel. 0461839-13-23 wieczorem.

Sprzedam lub wyna.illl'< garaż, os. Bratkowice.
Tel. 046/830-20-41 po 18.00.

Sprzedam działkę rekreacY.iną w Niedźwiadzie.
Tel. 0461837-77-65.
Okazyjnie sprzedam 3-pokojowe 60 m'
w Skierniewicach, cena 78 tys. zł. Tel. 0601-699-344.

Pilnie sprzedam mieszkanie 50 m w cegle po okazyjnej
cenie. Tel. 0461832-56-55, 0605-100-610.

Sprzedam garaż na os. Bratkowice.
Tel. 046/837-29-68.

Sprzedam M-4 na os. Konopnickiej bl.5.
Tel. 046/837-30-93, 837-08-73, 0602-627-705.

Do wynajęcia garaż na osiedlu Kope~ka
w Głownie. Tel. 0601-946-31 I.

Sprzedam działki budowlane przy trasie Warszawa,
Poznań i Łódź w Łowiczu. Tel. 046/837-48--06.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAż

Sprzedam 4,5 ha gospodarstwo rolne w całości lub same
budynki z działką 90 arów. Tel. 046/838-66-63
wieczorem.

Sprzedam dzialkę „Niedźwiadek".
Tel. 0461837-28-16, 046/837-97-52.

Sprzedam dwupokojowe 48 m' na Bratkowicach.
Tel. 0461837-74-27. •

Sprzedam działkę Armii Krajowej 103, 0,3 I ha, zmeliorowane, woda, prąd, telefon na miejscu.
Tel. 046183 7-90-51.
2

Sprzedam notańalnie działki budowlane ok. 1.200 m
w Nieborowie nr 169, po godz. Is.oo.
Tel. 0602-598-906.
Sprzedam działkę 3.600 m' przy ul. Warszawskiej.
Tel. 046/837-97-03.
Sprzedam działkę IO arów z domem drewnianym
w Bobrownikach 18. Tel. 0461837-00-27.

Sprzedam M-3, 48 m2 w Łowiczu. Tel. 046/838-73-52
wieczorem.

Starzyńskiego.

Z.amienię M-4 spółdzielcze na M-3.
Tel. 0461837-55-17.

Sprzedam działki budowlane 1.500 m' w Głownie
przy ul. Żwirki 15. Tel. 042/710-86-04.
Działkę budowlaną 700 m2 w Głownie - sprzedam.
Tel. 042/719-44-61.

Tanio sprzedam działkę 1410 m2 , woda, prąd,
blisko zalewu. Osiny 53. Tel. 042/719-14-57.
Sprzedam dom w Głownie w stanie surowym (przywoda, energia elektryczna, dach - dachówka
bitumiczna), działka 1275 m2 • Informacja telefon:
0421719-19-60.
łączy:

Dom w Glownie - sprzedam, cena 115 tys.
Tel. 0421215-88-58.
M-4 w Głownie ul. Sikorskiego - sprzedam.
Tel. 042/719-22-92.
Działkę budowlaną 1.200 m2 w
- sprzedam. Tel.042/719-14-37.

Sprzedam okazyjnie 58 m' w cegle. Tel. 046/837-86-33,
0602-669-429.
Wydzierżawię

Działkę budowlano-rolną 0,64 ha w Otolicach - sprzedam. Tel. 046/837--01-74 po 20.00.

Lokatorskie M-2 zamienię na M-3 w centrum, może być
Tel. 0461837-72-44.

zadłużone.

Sprzedam M-4, 60,5 m', parter, os. Konopnickiej bi. 2.
Tel. 046/837-46-91 po 16.00.
Sprzedam domek, koniec ulicy Armii Krajowej.
Tel. 0461837-95-33.
Sprzedam dom w centrum Łowicza.
Tel. 0221758-04-04.
Dzialkę

1,6 ha z fundamentami na dom parterowy
z poddaszem uzbrojoną - sprzedam. Bednary 76.
Tel. 0606-332-741.
budowlaną, uzbrojoną

Klickiego 66.

na pniu. Tel. 0501-394-955,

090-277-229.
Kupię

eternit. Tel. 046/838-95-72.

Kupię

eternit. Tel. 046/838-88-79.

SPRZEDAż-RÓŻNE
Łyszkowice,

ul. Targowa I - prowadzi sprzewieprzowych - w cenach hurtowych i detalicznych. Atrakcyjne ceny!!! Tel. 0601-345-710.

Ubojnia

w

Chąśnie.

Sprzedam gospodarstwo 2 ha z budynkami.
Wojewoda 9.
Sprzedam M-5, Bratkowice (raty). Tel. 046/837-77-60
wieczorem.

''

z Pleszewa, węglowe z Olsztyna,
wysoka wydajność, niska cena. PHU Domitech,
ul. Klickiego 66. Tel. ()461837-61-09.

Kotły miałowe

Sprzedam magnetowid Sony SLV - XSOME, stan bardz.o dobry (dokumentacja) - 450 zł.
Tel. 0461837-63-96, wieczorem.
Okazyjnie sprzedam 3 stębnówki Texitma.
TeJ. 0461837-63-96, wieczorem.

Głownie

Sprzedam kanapę młodzieżową - 150 zł.
Tel. 0461837-63-93, wieczorem.
Sprzedam akwarium 125 lzcałym wyposażeniem (m.in.
termoregulator noc-dzień, oświetlenie, filtr przelewowy, tylna ściana malowana) - 200 zł.
Tel. 0461837-63-96, wieczorem.
Łubianki - wyprzedaż - 1,5 zł/szt. Łowicz.
Tel. 0461837-40-40, 0602-234-810.

Sprzedam

krajalnicę wędliniarską.

Tanio sprzedam froterkę
Tel. 0461837-20-59.

Tel. 046/837-87-93.

elektryczną.

Komputer 233 MMX - sprzedam. Tel. 0601--075-819.
Sprzedam topole - metr

średnicy

Tel. 046/838-46-85.

Z powodu przeprowadzki sprzedam tanio meble.
Tel. 046/837-15-61.
Sprzedam wóz.ek Graco na gwarancji,
Tel. 046/837-81-63.

głęboko-spacerowy.

Gazy techniczne i czynniki chłodnicze, wszystkie
rodzaje, hurt. Tel. 046/837-64-73.
Propan-butan w butlach 11 kg również do wózków
widłowych oraz w butlach 33 kg, hurt.
Tel. 046/837-64-73.
Sprzedam wieże Sony Uniwersum; Philips 2T'; Grundig 14"; Sony 28"; rower damski i góral; dwie pary
łyżworolek; magnetowid NC; ława do Rustikal; sofa
skórzana; komplet wyoczynkowy; Jodówka Bosch;
kosiarka spalinowa i elektryczna; łóżko dębowe +
komoda; radio samochodowe; tlwa dywany.
Tel. 046/838-56-09.
Automat do bramy, nowy, włoski - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-41-09, 0603-765-109.
Sprzedam konsolę playstation na gwarancji.
Tel. 046/830-30-81.
Pilnie sprzedam
po 19.00.
Sprzedam

regał

suknię ślubną.

Tel. 046/838-06-47

„tur", stół i 6 wyścielanych
Tel. 046/837-77-83.

krzeseł Swarzędz.

Sprzedam spawarkę
Nowe 59a.

lransformatorową.

Zduny

- KUPNO

Sprzedam dwie betoniarki łańcuchowe 400.
Tel. 046/838-72-12, 0601-303-235.

dom w Łowiczu lub w okolicy
046/837-67-25.

Łowicza.

grzecznościowy

Kupię

łat,

Sprzedam komputer (bez monitora): procesor Celeron
400, płyta MS-6163, 64 RAM, dysk6,4GB, Riva TNT2
(32 RAM), So1111d Blaster Live!, CD-ROMx45. Wszystko na gwarancji (cena 2.800 zł). Wiadomość:
tel. 046/837-34-59.

Sprzedam profesjonalny wykrywacz metali.
Tel. 0606-442-327.

Kupię

Tel.

Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek,
stempli na zamówienie. Partyzantów 9.
Tel. 046/837-17-07, 046/837-96-69.

NIERUCHOMOŚCI

3 ha łąki. Otolice 22.

Sprzedam działkę
Chąśno li 51.

Łowicz,

Sprzedam tanio półkotapczan w bardzo dobrym stanie
- 250 zł. Tel. 046/837-63-96, wieczorem.

Sprzedam 2 hektry łąki; Urzecze gmina Zduny.
'
Tel. 042/643-87-10.

Sprzedam M-4, os. Bratkowice, III piccti'o.
Tel. 046/837-78-86.

ŻUk blaszak, 1992 rok - sprzedam. Tel. 046/838-34-35.

Rogóźno

Sprzedam garaż przy ulicy powstańców.
Tel. 046/837-24-44 po 19.00.

Skoda Favorit, październik 1994 rok, alarm, odtwarzacz, radio, biała - sprzedam. Tel. 046/833-68-30
wieczorem.
Fial 126p, 1983 rok - sprzedam. Tel. 046/837-77-50.

dam - zamienię na Sochaczew. Tel.(024) 285-14-75.

Sprzedam M-5, 58 m lub zamieniec na domek.
Tel. 0461837-33-20.

Sprzedam mieszkanie M-3, os.
Tel. 046/837-65-16 po 16.00.

Polonez Caro 1,6 GLE, 94/60 tys., bordo metalik,
alufelgi, li właściciel - pilnie. Tel. 0461838-85-57.

Jawa 350 - sprzedam.

GARAżE

CC 704, rok produkcji 1998 - pilnie sprzedam.
Tel. 046/833-38-63, 06!Jl-803-167.

bieszew 48, Domaniewice.

Toyota Hiace, 1990 rok, ladowność 800 kg + 6 osób,
podwyższony, przebieg 290 tys. km, 2,4 D.
Tel. 0604-349-401, 046/837-71-85.

każde

Wydzierżawię lub sprzedam orgód śliwkowy 1,2 ha;
Rut-Gertet i Stanley w Łowiczu, ul. Poznańska 221.

Seat Cordoba, 1997 rok- sprzedam.
Tel. 046/838-64-36.

Żychlin, wlasnościowe, alrakcyjne, 57 m +garaż, sprze-

Sprzedam M-4 lub zamienię na mniejsze.
Tel. 0461837-72-34.

Fiat 12Sp - sprzedam. Tel. 0606-306-651.

65.

Jawa TS-JSO, 1991 rok, stan bardzo dobry, cena I .OOO
- sprzedam. Tel. 0606-311-612.

Posesja do sprzedania w Żychlinie przy
ul. Krasickiego 21. Tel(024) 285-20-45.

Mieszkanie 50 m2 - tanio sprzedam.
Tel. 0461837-08-56.

powypadkowe, szybka realizacja zgloszeń, najkorzystniej~ ceny. Tel. 046/837-46-96,
0606-854-452.
Kupiec

Kamaz SSll wywrotka - sprzedam.
Tel. 046/838-90-05; 0604-425-281.

Fiat 126p, 1987 rok - sprzedam. Tel.(046) 837-10-71

Kostka

Sprzedam dom na wsi. Tel. 0602-814-477.

Onqueceoto 700, 1993 rok, plus gaz - sprzedam.
Tel. 0461837-87-93.

Fiat Punto SS SX, 1996 rok, zielony metalik, elekbyczne szyby, cenlrahty zamek, serwisowany, przebieg IOO
tys. km, cena 21.000. Tel. 046/837-56-14,
0605-233-833.

oś.

Warsztat samochodowy wykonuje tanio blacharstwo,
lakiernictwo. Reczyce 135, Roźniata.
Tel. 0461838-33-33.

Sprzedam opony 900/20 Dunlop, stan bardzo dobry,
4 szt. Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.

Lada 2105 tanio sprzedam. Tel.(046) 837--01-22.

Sprzedam M-4 60 m', os. Dąbrowskiego.
Tel.(046) 837-50-39 po 16.00; 837-22-02

Sprzedam mieszkanie 2 -pokojowe 48 m2, Bratkowice,
I - piectro, z telefonem. Tel.(046) 837-74-52;
0606-102-285.

Ford Escort, 1991 rok, bogate wyposarn:nie, ~bar
dz.o dobry - sprzedam. Tel.(046) 837--03-70,
0501-442-493.

126p, 1980 rok - sprzedam. Tel. 046/837-12-70.

Kupię Olchę Tartarczną

Sprzedam przyczepkę samochodową 160 x 11 O, koła
12 x 450; dwukółkę ciągnikową. Rogóźno Il 26.

FonJ Fiesta 1,1, 1991/CJS rok - sprzedam.
Tel. 0241285-19-31, 0604-875-943.

Toyota liteace, 8 miejsc - sprzedam.
Tel. 0461837-86-33, 0602-669-429.

mały

KUPNO - RÓŻNE
Skup metali kolorowych.
Tel. 0461837-61-09.

daż półtusz

Suzuki - Maruti, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0421710-84-67, 0604-933-235.

ŻUk skrzyniowy, 1985 rok - sprzedam.

Cinquecento 900, 1996 rok - sprzedam.

Uno 1,41 es, wrzesień 1995 rok, kolorbogdo metalik, 54 tys. Ian, alarm, multi - lock, 17 tys. zł.

Sprzedam kawalerkę (37m') w Łowiczu na
i działkę uprawną (4,5ha) w Urzeczu.
Tel.0501-535-008.

M-2. Tel. 0603-911-320.

Szukam kawalerki do wynajęcia. Tel. 046/837-73-75.

mieszkanie 46 m' na os. Broniewskiego
na mniejsze, własnościowe. Tel. 046/837-76-61.

Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam pilnie i tanio.
Tel. 042/710-84-67.

wynajęcia

Do wynajęcia lokal 42 m' w centrum Łowicza.
Tel.(046) 830-31-41 po 20.00.

Sprzedam ziemię w Świetyźu n 3,20 ha.
- Zduny Nowe 59a.

Fiat 12Sp, 1986 rok, silnik po remoncie- sprzedam
tanio. Tel. 0421719-56-05 po 19.00.

Polonez Caro, 1992193 - sprzedam.
Tel. 046/839-62-51 po 16.00.

Peugeot 20S GTI, 1992 rok, weisja wzbogacona,
poj. 1600 - sprzedam. Tel. 046/838-74-72.
126p, 1998 rok, na gwarancji - sprzedam.
ul. Kaliska 46132. Tel. 0461837-42-89.

Polonez, 1988 rok, silnik do remontu - sprzedam.
Tel. 0604-266-811.

Flat 126p, 1986 rok, w całości lub na ~i, rejestr<>wany - sprzedam. Zduny. Tel. 046/839-11-57.

Polonez ISOO, 1980 rok - tanio. Tel. 0604-416-841.

Do

Fl1i Cinquecento 700, 1994 rok, niebieski, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/838-85-79 po 16.00.

gospodarstwo rolne. Tel. 0604-229-485.

Wózek widłowy elektryczny, typ WW - 12,
1200 kg, wysokość podnoszenia 3m.
Tel. (046) 837-14-70

nośność

Kupię male mieszkanie na os. Tkaczew I lub Tkaczew Il.
Tel. 046/837-51-75.

Sprzedam obudowy Nokia 321 O i melodyjki.
Tel.0606-22-77-24.

Kupię mieszkanie do 40 m2 na os. Starzyńskiego,
I lub Il piętro. Tel. 0461837-81-77 wieczorem.

Sprzedam słomę jęczmienną i piłę spalinową Husqvarna 262XP, stan bardzo dobry, tanio.
Tel.(024) 277-93-73

Kupię kawalerkę

w Glownie. Tel. 0421719-26-80.

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM

Sprzedam wózek dziecięcy, nowy.
Tel.(046) 838-77-04.
Sprzedam wózek wielofunkcyjny i leżaczek bujany.
Tel.(046) 837-10-82.

Do wynajęcia 2 pokoje od czerwca.
Tel. 046/837-42-08.

Sprzedam zamrażarkę Mors TZ - 221 (pojemność 206
dm3), stan bardzo dobry, 500 zł. Tel.(046) 837-81-04.

Do wynajęcia piętro w domku jednorodzinnym.
Tel. 0461837-15-09.

Sprzedam dwukołówkę i kosiarkę
Tel.(046) 838-46-39.

Wynajmę

Sprzedam regal 3 segmentowy J90x80x45, szatkę
RTV 70x60ll45, półkotapczan z dwoma biurkami,
wersalkę. Tel.(046) 837-64-08.

lokale na pomieszczenia biurowe,
handlolo-uslugowe o pow. 24 m' i 73 m2•
Tel. 046/837-41-72.

rotacyjną.
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Sprzedam zestaw głośnikowy, estradowy Eltron IOO,
stan bardzo dobry. Tel.(046) 837-84-63.
Sprzedam

zamrażarkę.

Tel.(046) 838-20-38.

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-48-80, 0603-934-699.
Wideofilmowanie. Tel.(042) 672-23-20;
. 0603-287-456.

Sprzedam Playstation. Tel.(046) 837-73-01.

Sprzedam rower Salto 50

zł.

używany

INSTAL.-BUD.-REM.

zł.

230

Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy,
gipsowych, gładź. Tel. 0603-787-353.

Tel.(046) 837-43-67.

Sprzedam lodówkę Mińsk i samochodową 12V.
Tel. 046/837-11-59.

pompę

Apollo+ silnik 4kW; kuchnię
węglową. Tel. 0606-252-272.
·

Silniki elektl)'czne, imadła ślusarskie, sprężarkc;, pomP'1 szambową. motoreduktor, motopompę, węże hydrautowe, pompę hydroforową - sprledam.
Tel. 042/719-59-36.
Maszyny szwalnicze Textima - overlocki, stembnówki,
Tel. 042/719-20-77.

dwuigłówk1.

Hydrofor,

pompę, lodówkę dwukomorową

Kalinka. Tel. 042/719-26-35.

Sprzedam piec olejowy niemiecki
Tel. 0601-169-689.

Polar,

używany

30 kW.

Sprzedam dwie stębnówki przemysłowe Textima,
stan bardzo dobry. Tel. 046/837-63-96 wieczorem.
Sprzedam biurko młodzi~żowe o wym. 70 x 130,
jasny orzech, stan dobry, cena 150 zł.
Tel. 046/837-63-96 wieczorem.
Sprzedam trzy maszty flagowe ze stali, wysokość
4 metry. Tel. 046/83-63-96 wieczorem.

PRACA
Praca chałupnicza, akordowa z powierzonego materiazarobek 12.000 zł. Dostawa materiału i odbiór got<>wego produktu. Gwarantujemy zatrudnienie w
I00%.Materiał po otrzymaniu znaczka za 6,50 zł. Le<>Technopol, Skrytka 19/E2, 66-520 Dobiegniew.
Dyspozycyjny, prawo jazdy kat. A, B, C, wykształce
nie średnie, ,,złota rączka" - podejmie stałą pracę.
Tel. 0606-472-887.
28 lat, dyspozycyjny, podejmie każdą prace;, może
w gospodarstwie rolnym. Tel. 0461830-31-35.

być

Brygada murarzy z Żychlina podejmie pracę.
Tel. 024/285-32-54, 0502-950-205.
Poszukujemy firm dekarskich.
Tel.(046) 837-14-70.
zaopiekuję

Posiadam prawo jazdy kat. A, B, C, E, T - nie kirrowca

Zatrudnimy mlode energiczne osoby do pracy w nowej
restauracji w Łowiczu: kasjerka, piekarz, kirowca z
wlasnym samochodem. Wiek do 35 lat, pełna dyspozycyjność. Bliższe informacje przyul. 3-go Maja 8 Pizza
House w czwartek i piątek między 15.00 a 21.00.
Dam pracą - osoby w wieku powyżej 30 lat, minimum
dobra prezentacja, praca również w niepełnym wymiarze godzin. Kontakt:
P. Anna tel. kom. 0602-177-059.

średnie wykształcenie,

Praca dodatkowa, nienormowany czas pracy, rabat
od 30% do 51%. Tel. 0601-237-567.
cę biurową,

średnie

ekonomiczne, pdejmie pra-

handel, gastronomia, inne.

Tel. 0502-980-287.
Finna „Gor - Mex" Głowno, ul. Kilii1skiego 4, zatrudni wykwalifikowane szwaczki - gorseciarki.
Tel. 042/719-40-66.

USŁUGI

Instalacje elektryczne, przyłącza napowietrzne i kubło
we, ogrzewanie podłogowe - elektl)'czne.
Tel. 046/837-46-02, 046/838-57-55,
0604-104-671.

Układanie

montaż

okien,

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa, krótkie
renniny. Tel. 0606-428-162.

Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy - montaż,
naprawa. Tel. 046/837-72-12, 0603-245-524.
Usługi hydrauliczne, c.o., woda, kanalizacja,
nie olejowe, gazowe, plastik, miedż
Tel. 0601-220-958.

kotłow

parkietu, mozaiki,

panele podłogowe, ścienne,
Tel. 046/837-42-55.

WIDEO

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85.
Wideofilmowanie. Rac'osław Pawelec.
Tel. 046/838-49-38, 0603-240-038.
Wideofilmowanie - profesjonalne - tanio.
Tel. 0601-157-630.
.
Wideofilmowanie „Kasia" - profesjonalnie, solidnie,
tanio. Tel. 0461837-87-68.
Wideofilmowanie FU „Mewa'', obróbka komputer<>wa. Tel. 046/837-83-96, 0601-323-562, 837-77-75
po 17.00.
Wideofilmowanie. Bejda AndrLej.
Tel. 046/837-40-11.
Nagrywanie cyfrowe VHS. Tel. 046/837-52-23.

podłóg

z desek, schody,
cyklinowanie.

Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych - wycena, kosztorysy, nadzór.
Tel. 046/837-78-38.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popó.,,, 43. Tel. 0604-334-891.

Budowy - Ytong. Tel. 0602-711-851.
Ocieplania - wszystkie. Tel. 0602-711-851.

plyta gipsowa, sufity podwieszane, ścianki dziamalowanie, boazeria, panele, glazura, terakota,

Kompleksowe remonty
Tel. 046/837-53-74.

mieszkań,

budynków.

boazerii, panele ścienne, podłogowe, panele
PCV. Szafy, pawlacze, zabudowa wnętrz, schody, tralki,
poręcze. Łuki, sufity podwieszane, ścianki działowe z
płyty GK, wymiana okien i drzwi. Tel. 046/837-73-99,
0605-562-651 .

Tynki szlachetne. Tel. 0602-711-851.
Hydrauliczne. Tel. 0602-711-851.
GK, zabudowa poddaszy. Tel. 0602-711-851.

Usługi

remontowo-budowlane i wykończeniowe pezakres ( płoty i ogrodzenia ) Fvat. Janusz Koprowski uł.Uhu\ska 213. Tel. 046/830-20-19, 0606-880-378
łny

Więźby

Kompleksowe budownictwo jednorodzinne i nietylko. Przedmiary, obmiary, kosztorysy. Nadzory budowlane. Tel. 046/837-33-61.

Panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota, malowanie i zabudo-Na z płyt G-K, sufity podwieszone, wymiana drzwi, okien, docieplanie strychów i poddaszy.
FVAT. Tel.(046) 837-02-59 po 16.00;
0602-584-061.

Marpol - usługi remontowe>-budowlane i
niowe. Pełny zakres. Tel.0601-345-645.

dachowe. Tel. 0603-879-721 .

Murowanie, tynkowanie, docieplanie budynków.
Tel. 0603-244493.
Docieplanie budynków systemem Atlas Stopter.
Tel. 0606-412-760.
Szyldy, reklamy - profesjonalne wykonanie i montaż
u klienta. Łowicz, ul. żwirki i Wigury 41.
Tel. 046/837-61-61, 0604-758-246.

Remonty, wymiana otworów, płytki, gipsy, siding itp.
Tel. 046/837-44-35, 0602-582-061.
Budowa kominków. Tel. 046/837-84-92,
0604-609-066.
żaluzje, poziome, pionowe, rolety materiałowe i anty-

naprawa, cena producenta.

Tel. 0603-753-973.
Bramy przesuwane, ogrodzenia, inne usługi. Albinów
I k/Głowna. Tel. 042/710-86-50, 0606-538-599.

Montaż

parteli ściennych, podłogowych.
Tel. 046/837-01-85 wieczorem, 0602-513-558.
Boazerie, panele, siding, podłogi, glazura, terakota, płyta
gipsowa, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładź,
cyklinowanie. Tel. 04618.38-98-40 po 20.00.
Usługi remontowe:
Tel. 0606-226-121.

gładź,

panele, malowanie.

Docieplanie budynków, płyty gipsowo-kartonowe,
giposwe. Tel. 046/837-22-94, 0602-467-463.

gładzie
Usługi

hydrauliczne. Tel. 046/838-67-41.

Docieplanie budynków. Tel. 042/719-35-82,
0604-826-447.

Vertal: żaluzje - wewnętrzne, nawierzchniowe, verticale - materiałowe, antystatyczne oraz pracowni komputerowych (atesty), rolety - tekstylne, zaciemniające (antywłamaniowe, 50 wzorów). Produkcja, montaż,
naprawa - rachunki VAT. Tel. 0602-736-692,
0602-297-257.
ALEXANDER - MED Gabinet odnowy
biologicznej czynny od poniedziałku do soboty,
tel. 0-601-22-68-62, nastawianie kręgosłupa, zwalczanie bólów pleców, głowy, stawów, rwy kulszowej, rwy
barkowej, zwalczanie skoliozy u dzieci, uzdrowienia
organizmu przy innych chorobach. Stosujemy specjalistyczny masaż, refleksoterapię. Głowno, Wojska
Polskiego IO, godz. 16.00 - 18.00;
tel.(042) 719-19-56. Koluszki, 11 Listopada 41,
godz. IO.OO -20.00 i 18.30 - 20.00;
tel.(044) 714-36-27.
Podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerek samochodowych, środek piorący Szwajcarskiej firmy „Taski"
Szczepaniak, Bratkowice 19/9.Tel.(046) 837-73-07.
Usługi. koparko-ładowarką.

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 046/838-70-32, 0602-681-541.

Jeśli

Zespół muzyczny - zabawy, bale, wesela.
Tel. 046/837-0)-22.

Usługi elektryczne! naprawy bieżące, instalacje elektryczne, automatyka stycznikowa, pomiary instalacji
elektrycznych. Konkurencyjne ceny!!!
Tel. 046/837-77·05.
Usługi hydrauliczne, wodo-kanalizacyjne, kotłownie
olejowe, miedź, plastik. Tel. 046/838-74-83 po 20.00,
0602-442-524.

Szamba polietylenowe - szczelne od 2.000 do IO.OOO I
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Tel. 046/838-74-83, 0602-442-524.
Montaż

okien PCV drzewo, glazura, terakota, płyty GK,
Tel. 0604-269-443.

Usługi

remontowo-budowlane, pokrycia dachowe,
montaż płyt, paneli ściennych i podłogowych, nacią
ganie gładzi, malowanie. Tel. 024/285-16-50,
0601-703-244.
Docieplanie budynków. Tel. 046/837-56-74,
0601-385-530.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz.
Tel. 046/837-56-74, 0601-385-530.
„Efekt" - usługi hydrauliczne, nowoczesne technol<>gie zgrzewcze, najniższe ceny. Tel. 0604-674-641.

transportowe Kamaz, przyczepa wywrot 22 t.
Tel. 046/837-10-38, 0606-690-631.
Usługi

transportowe, Polonez Truck,
Tel. 0604-580-089.
Zespół

cały

kraj.

- wesela. Tel. 0461837-65-42, 046/837-96-03

Naprawa komputerów. Tel. 046/837-73-28.
Projektowanie stron www, nauka
Tel. 046/837-73-28.

obsługi

internetu.

Komputerowe przepisywanie prac, rysunki, wykresy,
skanowanie. Tanio, solidnie, krótkie terminy.
Wydruki laserowe. Tel. 046/837-83-88,
0502-952-246.
Komputerowe przepisywanie tekstów, skanowanie:
język polski, angielski - szybko, solidnie.
Tel. 0461837-46-85.

Składowa

sukien ślubnych w Skierniewicach,
11. Tel. 046/832-14-17.

Producent oferuje parapety z marmuru
Tel. 046/833-04-95.

żywiczego.

Pracowałeś legalnie - Niemcy, Europa Zachodnia
- odzyskujemy podatel. Tel. 071/385-20-18.
Zespół - wesela, dobrze i tanio.
Tel. 046/837-91-83.

Przyjmę ziemię i gruz. Przewóz gratis. Usługi transpor-

Profesjonalne komputeropisanie, wykresy,
skanowanie, wydruki kolorowe. Tel. 046/837-61-61,
0604-758-246.
Komputerowe przepisywanie prac dyplomowych
(polski, matematyka). Tel. 046/837-60-38 od 14.00
do i7.00, 046/837-72-56 po 17.00.
Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/838-67-85 po 17.00.
Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-61-57.
Komputeropisanie: podania, CV, listy motywacyjne,
prace dyplomowe - szybko.
Tel. 046/837-45-68.

Usługi

transportowe - sprzedaż: cement, wapno, piach,
ul. Kościelna 5.
Tel. 046/838-87-68, 046/838-88-46.

Sprzedam schładzalnik do mleka 420 litrów.
Tel. 046/838-77-32.
Punkt sprzedaży pasz i koncentratów firmy Neorol.
Reczyce 64. Tel. 046/838-34-84 wieczorem.
Sprzedam kukurydzę siewna 90% wschodu oraz
marchew. Tel. 046/838-48-86.
Sprzedam

kobyłę źrebną.

Tel. 024/277-38-33.

Ciągnik C-360 3P, 1988 rok z kabiną; rorzutnik
obornika jednoosiowy; przyczepa wywrotka 3,5 tony;
talerzówka 16-talerzowa; aparat uprawczy 2,5 m
szerokości - sprzedam. Tel. 024/277-48-73.

Przyczepa dl. 6 m, szer. I m, jednoosiowa do 750 kg
- sprzedam. Tel. 0461837-41-09, 0603-765-109.
Sprzedam

ślężę.

Tel. 046/861-26-63.

Sprzedam ciągnik C-330, C-360; Tura do C-330;
kabinę do C-330; przyczepę zbierającą; pług
3-skibowy. Tel. 046/838-90-06,
0601-346-552.
Sprzedam prasę Z-224/1. Tel. 046/838-98-0 I
wieczorem.

Sprzedam tanio C-4011. Bobrowniki 83.
Tel. 0603-614-871.
Sprzedam

słomę.

Tel. 046/838-75-17.

Sprzedam kombajn Bizon 50.
Tel. 024/282-22-81.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną. mało
Kompina 25. Tel. 046/838-64-10.

używaną.

Sprzedam nasiona kszaczastej dyni pastewnej.
Tel.(046) 838-35-76 po 17.00.

Sprzedam

przyczepkę samochodową. dwukołówkę

cięgnikową. Rogóźno

li 26.

Sprzedam ,,Anna" Z-664 I989r, prasę Z -224
I984r, rozsiewacz „Piast" 3 tony, przyczepa 4 tony
i 6 ton, schładzalnik do mleka 900 I.
Tel.(046) 838-79-27.
r

Sprzedam przyczepę samozbierającą
Tel.(046) 838-77-36.

i-0 IO.

Sprzedam kombajn 056 rok 1989 i
Tel.(046) 838-90-05.

prasę

1990 rok.

Sprzedam ciąi,'llik „SAM" duży z podnośnikiem hydraulicznym oraz przyczepkę, płóg, brony, kultywator,
obsypnik, oszczędność, kopaczka.
Tel.(046) 837-95-53. Suima Czesław,
Bąków Górny 107.
Rotacyjna kosiarka, przetrząsacz - zgrabiarka,
kultywator - sprzedam. Kompina 66.

Ósmoklasisto - kurs matematyki.
Tel. 046/837-85-96.

Sprzedam śrutownik bijakowy, workowy i ssąco
tłoczący, 11 kW oraz silnik 80 ze skrznią Siam 29.
Boczki 83, Wojda.

Język

polski, historia, wypracowania - liceum, studia.
Tel. 046/837-61-93.

Sprzedam przyczepę samozbierającą.
stan bardzo dobry. Św.ieryż li 17.

Korepetycje dla ósmoklasistów.
Tel. 046/837-15-09.

Zetor 7211; Tur do C-360; opryskiwacz ślęża polowy;
rozsiewacz wapna RCW 3; przyczepę D-50 6 ton
- sprzedam. Tel. 046/838-90-56 wieczorem.

Język

polski, historia, WOS i inne. Korepetycje,
wypracowania, referaty, prace zaliczeniowe - niedrogo. Tel. 0606-112-576.
Korepetycje z matematyki studentka.
Tel. 0421719-23-83, 0606-932-197.
Korepetycje z matematyki po 18.00.
Tel. 0421719-12-88.

ROLNICZE
Naprawa

ciągników

Sprzedam siano. Tel. 046/838-33-41.

Sprzedam śrutownik walcowy (wyd. 1200 kg/h).
Tel. 046/838-98-40.
Kombajn ziemniaczany Anna Z-644.
Tel. 0421719-72-78.

nieużywany.

rolniczych. Tel. 046/837-13-43.

Otręby, śruty sojowe, rzepakowe, mączki oraz
koncentrat Sano Protamino; Kocierzew.
Tel. 046/838-48-94.

nowość

Sprzedam dmuchawę do siana i przyczepę samozbieraT0-50, stan bardzo dobry. Tel. 090/647-991,
046/838-35-55.

jącą

Sprzedam pług 2 skibowy i kultywator 13.
Tel. 046/837-97-03.
Sprzedam siewnik

Sprzedam Orkan 2 i przetrząsacza-zgrabiarkę 7;
sadzarka do ziemniaków. Tel. 0602-709-962.

Sprzedam konia. Bobrowniki 53.

Korepetycje z języka angielskiego i historii
po 18.00. Tel. 0421719-12-88.

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy,
Tel. 046/861.-17-49 po 19.00.

jugosłowiańską.

Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki astra, ruta, bryza
oraz warzywa: marchew, pietruszka, burak.
Tel. 046/838-35-23.

towe. Tel. 0461837-43-31.
żwir. Łyszkowice,

Sprzedam bale jesionowe oraz przetrząsacz<>-zgrabiar
5, stan bardzo dobry; rorzutnik obornika.
Lisiewice Małe 33.

kę

Do sprzedania mleko kozie oraz kozy.
Tel.(024) 285-20-45.

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-40-37.

Wypożyczalnia

ul.

Prasę Z-224; Tur do C-360.
Tel. 046/838-90-56.

Sprzedam kombajn Anna, 1991 rok.
Tel. 046/838-72-0 I.

Korepetycje z chemii. Tel. 046/837-11-98 po 16.00.

Usługi

Alfa Lava!,

Tel. 046/838-95-72.

Kupię samozbierającą przyczepę.

Matematyka. Tel. 046/837-85-96.

USŁUGI

Śluby - Honda Tel. 0602-882-617.

chcesz mieć tanio pokryty dach, założone rynny
i obróbki - zadzwoń. Tel. 046/837-21-36,
046/837-92-25:

zł/111 •
2

dojarkę dwukonwiową

nieużywana.

Tel. 046/837-13-05.

NAUKA

Budujemy pod klucz - firma S - BUD. I tys.
Tel. 042/710-81-11.

INNE

Tel. 0601-303-279,

KOMPUTERO
- PISANIE

Kraty, ogrodzenia, drzwi metalowe.
Tel. 0605-246-276.

Hydrauliczne. Tel. 0606-838-972.

gładź.

Zlecę wykonanie ocieplenia i otynkowania domu.
Tel. 046/837-36-70.

Komputeropisanie - tanio. Tel. 0461837-70-63.

wykończe

prasowaną.

Sprzedam

Komputerowe przepisywanie prac - wykresy,
skanowanie. Tanio, solidnie. Tel. 046/837-36-52
po 18.00.

Dachy, konstrukcje, naprawa i konserwacja.
Tel. 046/839-18-37.

Sprzedam tanio słomę
Tel. 046/838-45-49.

Baginet lekarski. Lekarz medycyny Aleksander Jan<>wicz, Małszyce nr 16, 99-400 Łowicz.
Tel. 046/838-99-70. Przyjmuje 8.00 - IO.OO,
18 OO - 19.00, dojazd Linia nr 3.

Zorganizuję od strony kulinarnej chrzty, komunie
oraz.przyjęcia okolicznościowe. Tel. 042/719-3056, 0605-402-961.

Gładź,

C-330M. Tel. 046/838-57-95.

Sprzedam ciągnik T-25, 1981 rok, stan dobry.
Tel. 046/839-14-42.

Elektroinstalacje, przyłącza, pomiary, domofony.
Cieślak Edward, Łowicz, os. Kostka 21 /28. VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.
łowe,

ciągnik

Sprzedam bączkę ascenizacyjną 2.500 I, 1994 rok;
płóg 3-skibowy, kabinę C-360. Wygoda 8.

Tel. 046/837-64-35.

046/837-08-76.

Montaż

Polikretan - natrysk. Tel. 0602-711-851.

opiekę.

Sprzedam

Oddam gruz betonowy. Tel. 046/837-07-77
lub 046/837-79-69.

podłogi, parkiety, cyklinowanie, siding, podbitki.
Tel. 046/838-98-40 po 20.00.

Dachy - wszystko. Tel. 0602-711-851.

w domu

Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne,
glazura, terakota, gładź, panele, płyty GIK, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.

włamaniowe; montaż,

Posiadam prawo jazdy kat. A, B, C, E, T - nie koniecznie
kierowca. Tel. 0602-32-70-68.

Czterdziestoletnia,

malowanie, tapetowanie,
GIK. Tel. 046/837-85-46.

PHU Tryton montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralne ogrzewanie; domy jednorodzinne, pełne
wykonanie usług. Tellfax 046/861-13-99,
0602-633-496.

Prace okładzinowe, tynki, gładzie gipsowe, płyty GK,
glazura, terakota, panele, panele podłogowe, prace malarskie. Tel. 0602-139-447.

Płyty

łu,

szycie lub
dzieckiem. Tel.(046) 837-80-42.

Siding, podbitki. Tel. 0604-645-981,
0502-228-972.

Ocieplanie budynków, gładź gipsowa,
glazura. Tel. 0501-029-833.

Kompleksowe wykai\czanie wnętrz i docieplanie
budynków, pełen zakres usług.
Tel. 0602-587-936.

Pokrycia dachowe, obróbki, siding.
Tel. 0606-533-749.

prace ogólna remontowe.
Tel. 046/838-66-73 wieczorem.

Sprzedam francuską suknię ślubną z długim trenem,
bogato zdobioną gipiur4 i haftem richerieu.
Tel. 0421710-82-86, 0603-198-690.

Przyjmę chałupnictwo, chętnie

hydrauliczne. Tel. 046/837-11-75,
0606-838-972.

Wykańczanie wnętrz,

Torf, ziemia z dowozem. Tel. 0421719-29-70,
0605-140-822.

się

Usługi

Wszelkie usługi stolarskie. Otolice 39.
Tel. 046/837-15-54.

Sprzedam silos na cement 25 ton. Sierzchów 29,
gm. Bolimów.

Mieszkanie za

Usługi wykończeniowe:

kostki brukowej . Tel. 046/838-36-10
wieczorem, 0606-113-228.

śluby,

Makijaż ślubny, dzienny, wieczorowy w domu
klientki. Tel. 046/837-78-92 .

Prace remontowo-wykończeniowe.
Tel. 0605-385-489.

gładź, montaż płyt

Sufity podwieszane, gipsy. Tel. 0604-645-981,
0502-228-972.

Sprzedam maszyny do skarpet - Ange 2U, 3B,
młode roczniki - tanio. Tel. 0604-376-195.

maielnicę

z płyt

Układanie

Sprzedam czerwone kanarki, skóry na futro z rudych
lisów, mało używaną mikrofalówkę; kuchnię gazową
4-palnikową; piecyk gazowy i agregat chłidniczy Saf
do komory 5-tonowej; butla gazowy do piwa.
Tel. 046/837-62-40.
Sprzedam

ścianki

Usługi instalacyjno-remontowo-budowlane.
Tel. 046/837-19-29.

Sprzedam odtwarzacz. Tel. grzecz. 046/837-67-25.

Wizażystka, makijaż, manicure,
klientki. Tel. 0604-232-291.

Tynki - najtaniej, solidnie, wolne terminy.
Tel. 0606-192-950.

USŁUGI

Sprzedam szlifiarkę do lastl)'ka typ SL 271 + maszynę
Boszoską. Tel.(046) 837-8446 po 19.00.
Sprzedam rower Wigry 3, nie
Tel.(046) 837-43-67.

Montaż pokryć dachowych, obróbki blacharskie,
sidingi, tynki akrylowe. Tel. 0604-645-981,
0502-228-972.

zbożowy prledłużany.

Jamno 41.

ZWIERZĘTA
W dniu 22.04.2000 skradziono pół rocznego
owczarka niemieckiego. Przy obroży był przyczepi<>ny numerek 773. Za odnalezienie nab>roda.
Tel. 0602-732-597.
Sprzedam szczenięta boksery.
Tel.(046) 838-25-02.
Rotwaiłery - szczeniaki, 5 tygodni.
Tel. 0601-30-32-79.

Yorkshire terier - szczenięta do sprzedania,
cena 900 zł. Tel.(046) 837-43-32.
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ATRAKCYJNA OFERTA DLA FIRM

Proponujemy prowadzenie rachunków bieżących
w Baku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej
w Łowiczu
ul. Stary Rynek 18
Zapewniamy elektroliczną
Warunki
'

(opłaty)

formę rozliczeń

- ELIXIR

zwiazane z prowadzeniem rachunków:
I 0,00
8,00
0,40%
0,50%
2,50

- otwarcie rachunku
- za prowadzenie (miesięcznie) rachunku
- prowizja od wpłat gotówkowych
- prowizja od wypłat gotówkowych
- przelew obciążający rachunek (niezależnie od kwoty)

Proponujemy również tani kredyt odnawialny w rachunku bieżącym (18%), który
zapewni Państwu płynność finansową.
Zarząd

Banku

chętnie

podejmie negocjację warunków obsługi prowadzenia rachunków.

Zarządu

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zęgospodarowa
niu przestrzennym (t.j . Dz. U. Nr 15 poz. 139, z późn. zm.) oraz Uchwały Rady
Miejskiej w Łowiczu Nr XX/173/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r.

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza
obejmującego obszer miasta w granicach administracyjnych
1. Przedmiotem zmiany planu będzie opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Łowicza w granicach administracyjnych,
z określeniem przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, w oparciu o
opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Łowicza.
2. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary _
Rynek 1, w terminie do dnia 29 maja 2000 ro.ku.
3 . Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny), której dotyczy.

R-585

Zapraszamy do naszych oddziałów: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kocierzew, Godzianów, ZduRny, Nieborów, Lipce Reymontowskie, Jeżów, Dmosin, Słupia.
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Gminna

Spółdzielnia

„SCh" w Kiernozi

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu

zawiadamia
·że dnia 5 czerwca 2000 r. o

OGŁASZA NA DZIEŃ 12 MAJA 2000 R.

Miasta towicza

godz. 9.00 w

Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 5

w sali nr 305

ODB~DZIE SI~

PRZETARG OFERTOWY

I LICYTACJA

ulamkowei ti. 1/4 części nieruchomości· zabudowanei

NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
I OBIEKTÓW POŁOŻONYCH W KIERNOZI: .
1. Restauracja z działką nr 562 o pow..0,28 ha.
2. Wytwórnia Napojów Gazowanych z prawem wieczystego użytkowania gruntów o pow. 0,5 ha.
3. Ciąg budynków magazynowo-garażowych z prawem wieczystego użytkowania gruntów
o pow. 0,5 ha.
4. Sklep parterowy z działką 340/8 o pow. 226 m2 •
5. Budynek piętrowy z działką 340/5 o pow. 0,03 ha.

Ośrodek

6. Kompleks obiektów masarni z działką340/9 o pow. 1191 m 2 •

7. Budynek parterowy z prawem wieczystego

użytkowania

•Otwarcie ofert o godz. 10.00.
• Wadium do godz. 9.00 w dniu otwarcia ofert.
• Oferty do godz. 9.00.
• Pozostałe warunki określa regulamin znajdujący

RADAR

gruntów o pow. 0,2 ha.

Anna Kierus
się

do

wglądu

Łowicz,

w biurze GS.

Spółdzielnia

Ogrodniczo - Pszczelarska

„Pszczółka"

w

PROWADZI ZAPISY

NA KURS

Łowiczu

PRAWY JAZDY
W KAT. A, B, C, E

WYDZIERŻAWI POMIESZCZENIA BIUROWO • MAGAZYNOWE Z PRZEZNA·

CIENIEM NA SKUP (pod potrzeby

spółdzielni)

Stary Rynek 4

tel. 837-67-23 lub 837-11-62; 0604-423-453

Informacji udziela Zarząd: tel. 0241277-90-46 lub 277-90-91
• Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

I MAGAZYNOWANIE:

•w Bocheniu o powierzchni 260 mkw •w Jackowicach o powierzchni 900 mkw
•w Sobocie o powierzchni 460 mkw •w Chruślinie o powierzchni 590 mkw

ORAZ POMIESZCZENIA BIUROWE W tOWICZU UL ARMII KRAJOWEJ 1
O POWIERZCHNI 60 MKW.
informacji udziela Dział Administracji pod nr tel. 837-60-34 w
ul. Armii Krajowej 1

kursu
8. 05. 2000r. o godz. 16.00
• Tel. 0606-953-428

•

Rozpoczęcie

Zapraszamy

R-5 86

Bliższych

•

Łowiczu,

LEASING OPERACYJNY
DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Pracownia Reklamy

nowe i używane środki transportu
drogowego
ł maszyny i urządzenia, linie produkcyjne

ł

SPÓŁDZIELNI .MIESZKANIOWEJ

w
informuje,

w dniu 11.05.2000 r o godz. 17;ig_

odbędzie się zebranie
· członków oczekuiących
na przydział mieszkania

ł sprzęt

komputerowy i biurowy
specjalistyczny (np. gabinety
lekarskie)

w sprawach informacyinych

ł s prząt

Łowicz, tel.(046) 837-19-73

że

Łowiczu

oraz wyboru delegatów
na Zebranie Przedstawtcieli

KALDRUK .

tel. (046) 837 61 61
Łowicz, ul. Żwirki i Wigury 41

tel. godz. 16°0 -20° 0

Gminna

O sKo KOSZCZĘDNOSCIOWO-

SPÓŁDZIE LCZA KASA

KREDYTOWA
im. FRANCISZKA STEFClYKA

1OO lat tradycji

Zostań naszym

certyfikat
systemu zarządzania
1509002
Członkiem!

Poczuj wiosnę w portfelu!

w skali roku

ROCZNA LOKATA TERMINOWA

1 7, 5 o/o - 1 8, 5 °/ow skali roku
oprocentowanie zmienne negocjowane
ODDZIAŁ ŁOWICZ

WYDZIERZAWI

AUTORVZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW

następuiące

NA ZASADACH FRANCHISINGU

tel. 830 20 89

~

USŁUGI
-ŁADOWARl<Ą ~
Tel. 0601-30-32-79;837-08-76 wieczorem

„SCh"

•

P OS Z UK U ..JE

l<OPARKO

Spółdzielnia

w Głownie, ul. Kolejowa 42

Reklamowe-

Tel: 042/639-74·82

WIOSENNA POŻVCZKA PROWIZVJNA

wypłacana od ręki 14°/o

-Mateńały i Usługi

Łowicz,

~

place:

ul. Mostowa 28

ogłasza przetarg ofert na sprzedai:
prawa wieaystego uiytkownia d.zia·
lki o powierzchni 1050 m2 oraz aęśd
obiektu budowlanego położonego
przy uL 'lkaaew 4/6 Mostowa 28
o powierzchni 368 m2
- cena wywoławcza 220.000 zł informacja pod
telefonem 837-41-72
- termin składania ofert do 16.05.2000 r.
-otwarcie ofert 17.05.2000 r. o godz. 1000 w siedzibie
spółdzielni

- wadium w wysokości 11 .000 zł należy wpłacić w kasie
spółdzielni do 17.05. 2000 r. do godz. 900
- w przypadku nie podpisania aktu notarialnego
.
wadium przepada
- zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez
R-587
podania przyczyny.

PROVIDENT

Finna

SZVBl<IE POŻVCZl<I
• w domu u klienta

•w

wsiedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Starzyńskiego 1

ł nieruchomości

INNES - współpraca z CARCADE

Zarząd

Rada Nadzorcza i
R-588

Spółdzielnia „Łowiczanka"

Szkolenia Kierowców

• bez żyrantów

ciągu 48 godzin

Tel. 862-76-98

R-597

Firma P.H.U. Grzegory Grzegorz
Producent:

• Pustaki ścienne Alfa
- Stropy Teviva
- Bloczki fundamentowe
- Cement
• Trylinka
- Płyty Yontb
OFERUJEMY TRANSPORT

Z

ROZIADUNKIE!łl

wyroby posiadają certyfikat
Złaków

Borowy

na znak

bezpieczeństwa

Tel. 0461838-72-12, 0601-30-32-35
e-mail: grzegory.lowicz@pro.onet.pl

Plac o pow. 2000 m 2 z przeznaczeniem
na działalność hand l ową - sprzedaż tarcicy.
Powyższy plac posiada wieloletnią tradycję
handlu tarcicą.

' Łowicz, ul. Ogińskiego 12

Plac o pow. ca 3000 m2 utwardzony z wagą
samochodową pod działalność gospodarczą
z wyj ątkiem handlu opałem i materiałami
GR-68
budowlanymi.

- kursy kat. „B"
- jazdy dodatkowe

OSK „DROGA"

tel. 837-12-88

N.AJTA.ŃSZE
Początek

kursu 9 i 16 maj; godz. 16.00

REKLAMA

4.05.2000 r.

Roman Mączka zajmuje się radiestezją i bioenergoterapią od roku
1992, kiedy to uzyskał oficjalne potwierdzenie predyspozycji i sił
biomagnetycznych. Odbył wiele testów, szkoleń i kursów z zakresu różnch metod medycyny niekonwencjonalnej.

Ciepło, mrowienie, chłód
ROMAN

MĄCZKA

W

ŁOWICZU

I

GŁOWNIE

Czały przecież synkowi przez rok. Serdecznie dziękuję
uzdrowicielowi za tak niezwykłą pomoc.
B!)gusława Sobczak
•Po kilku wizytach u pana Mączki ustąpiły silne bóle brzucha, które trwały trzy lata. Uspokoiły się też nerwy. Już nie
biorę żadnych tabletek uspokajających. Odzyskałam też
chęć do życia i pracy. Również moja dziesięcioletnia córka
- dawniej znerwicowana, teraz jest zawsze zadowolona,
uśmiechnięta i ma doskonały apetyt. Nie ma już też bólów
brzucha. Za to wszystko serdecznie dziękuję.
Zofia z Szadek

• Już po trzech wizytach u uzdrowiciela ustąpił ból w klatce piersiowej, który od dłuższego czasu dokuczał mi i dusił. Ustąpiły także nerwy, na które leczyłam się w przychodni od wielu lat. Natomiast po siedmiu zabiegach zniknęły
mięśniaki w prawym jajniku, które miały średnicę 29 mm i
27mm.
Halina z Pleszewa

• Katarzyna z Wieruszowa po porodzie zachorowała na na• Moje dziecko miało bezwład rączek i nóżek, mało reagodżerl<ę Ili stopnia. Nie chciała leczyć się antybiotykami, zawało na słowa, które się do niego mówiło. Dopiero po wizytem o pomoc zwróciła się do Romana Mączki. Po czterech
tach u energoterapeuty dziecko zaczęło poruszać rączka
zabiegach nadżerka zniknęła. Tym rezultatem byli zaskoczeni
. mi i nóżkami, stało się mniej nerwowe, bardziej reaguje na
lekarze, opiekujący się chorą;
słowa do niego kierowane.
• Piotr z Radomska będąc w depresji wyskoczył z piątego
Beata z Tymanic
piętra w czasie pobytu w szpitalu. Trafił do uzdrowiciela z
ropiejącymi ranami, które nie chciały się goić. Po bioterapii
Mączka
rany zaczęły zasychać i goić się. Piotr cieszy się już zdrowiem i radością życia.

Roman
z Ostrowa Wielkopolskiego

na cały organizm. Coraz więcej jest osób załama
nych psychicznie, uzdrwiciel cieszy się każdąpoprawązdro
wia u osób zwracających się do niego o pomoc. ·
• Bardzo często po moich zabiegach ustępują guzy - zauważa. - U pani Doroty (osoby bardzo znanej w naszym
• Pelagia ze Zduńskiej Woli miała mięśniaki, co zostało po- • regionie) USG wykało guz na nerce. Cierpiała też na silną
twierdzone badaniami USG. Po sześciu zabiegach kobieta nerwicę oraz dusznicę bolesną. Po moich zabiegach pozostała uzdrowiona;
nowne badanie USG wykazało, że nerka jest czysta, ci• Grażyna poddała się badaniom USG, które wykazało guz- śnienie w normie i bóle ustąpiły.
ki na lewym płacie tarczycy- 0,9 cm, a na prawym - 0,5 cm.
Pomocy szukała u naturoterapeuty. Po pięciu zabiegach u
Mączki znów poddała się radiologicznej diagnozie, która wynie ma granic wiekowych, Jan B. ze wsi Piaski cieszy się z
kazała zanik guzków;
pomocy, jakiej doznał jego dziadek. Powiedział mi z rado• Lekarka korzystając z zabiegów pozbyła się bólów w oko- ścią:
licy nerek, kołatania serca oraz skaczącego ciśnienia.
- Po wizytach uzdrowiciela u mojego dziadka zaczęło poprawiać się jego samopoczucie. Ustąpiły bóle w nogach,
Uzdrowiciel otrzymuje niemało listów dziękczyn pod palcami i łydkami. Zniknęły bóle w rękach, ustały równych:
nież bóle klatki piersiowej. Po każdej z wizyt bioenergoter• W styczniu 1997 roku doznałam wylewu w lewym oku. peuty stan jego zdrowia poprawia się.
Lekarz - okulista skierował mnie na leczenie szpitalne. Po Częstokroć chorzy sami nie wierzą w cud swego uzdrowietygodniowej hospitalizacji nie było żadnej poprawy w moim nia, jak choćby Ewa z Wielunia:
zdrowiu. Zdecydowałam się szukać ratunku u uzdrowicieli. - Po trzech wizytach u pana Romana jestem pełna optymizmu i nadziei. Ustąpił ból kręgosłupa (który mnie przeraZgłosiłam się do pana Mączki. Przychodził do mnie co tyżał) i ból nogi. Najważniejszy jest wewnętrzny spokój, który
dzień. Jego zbiegi sprawiły, że widziałam coraz lepiej. Po
trzech miesiącach cierpliwie przyjmowanych zabiegów, wy- można uzyskać po spotkaniu z panem Romanem.
Tekst sponsorowany
lew w oku cofnaj się. Dodatkowo pan Roman wzmocnił mój
• Maria K. - nauczycielka z 30-letnim stażem z Opola, chorowała na nawracające stany zapalne krtani. Odwiedziła kilka razy bioenergoterapeutę w Ostrowie, pozbywając się bólów i chrypki, które jej tyle lat dokuczały;

Podczas seansu bioenergoterapeuta rozpoznaje zaburzenia organizmu, eliminuje je przywracając swobodę przepływów bioenergii między poszczególnymi jej poziomami
i warstwami aury, centrami energetycznymi oraz organa-

mi.
Przepływająca energia nie sprawia bólu. Pozostawia przyjemne uczucie ciepła, mrowienia lub chłodu.

Wielkopolski uzdrowiciel ma bardzo dużo osób
przywróconych zdrowiu. Oto niektóre z nich:
I Bożenka (lat osiem) chorowała na zapalenie pęcherza.
Była leczona w klinice oraz u różnych uzdrowiciel. Stan jej
pogarszał się, utrzymywała się wysoka

temperatura. Już o

pierwszej wizycie u Mączki - gorączka ustąpiła. Czuła się
coraz lepiej. Po kilku następnych nastąpiło całkowite uzdrowienie;
I Czesława miała poparzoną <ękę, rana nie chciała się
goić. Już w

czasie zabiegu rana zmieniła barwę, nie bolała,
po zabiegu goiła się bardzo dobrze. Po dwóch tygodniach
został jedynie lekki ślad;

• Ania cierpiała na astmę oskrzelową od trzech lat, nie
pomagały żadne leki. Już po pierwszym zabiegu poczuła
się znacznie lepiej, swobodnie mogła oddychać. Po kilku
następnych dziewczynka powróciła do zdrowia, co potwierdzili lekarze;

działa

Dla bioenergoterapii

organizm odpowiednimi ziołami. Lekarze w szpitalu potwierdzili swoimi qadaniami mój powrót do zdrowia .
ZofiaG.
• Moje dziecko miało w moczu bakterie. Po dwóch wizytach u pana Romana Mączki bakterie zniknęły, a doku-

FI AT

Roman Mączka będzie przyjmował indywidualnie
w Łowiczu (Dom Nauczyciela Al. Sienkiewicza 42),
w dn. 15.V.2000 r„ poniedziałek od 10.00. W Głow·
nie 16.V.2000 r. 9.00-12.00. Zaplsy i informacje pod
nr tel. 042/632-51-24, 0501 ·363-991 łub 0502-363-991.

SPRZĘT

WIOSENNA SUPERPROMOCJA

~~~
PRODUCENT BLACHODACHÓWKI
BLACH TRAPEZOWYCH

~

Oddział Łódzki:

Rzgów, ul. Rudzka 43
Tel. (042) 214-27-42,
227-80-70

NASZA OFERTA ZAWIERA:
w ciągłej sprzedaży 25 kolorów
• Blachy dachówkowe stalowe,
• Blachy dachówkowe aluminiowe,
• Blachy trapezowe powlekane i ocynkowa-.
ne T6, TB, T16, T18, T20, T3S, T4S, TSS,
T13S
• Panele elewacyjne (Siding pionowy blacha)
• Kasetony ścienne,
• Taśmy (gr. 0,5(2,S mm),
• Typowe obróbki blacharskie,
• Systemy rynnowe,
• Okna dachowe.

G W A R A N C J A 1O• 15 lat
OFERUJEMY:
• Korzystne rabaty,
•Transport oraz obmiar dachu GRATIS,
• Optymalizacje zużycia blach za pomocą programu komputerowego,
•Zapewniamy autoryzowane brygady montażowe

ZAPRASZAMY DO WSPÓlPRACY
BRYGADY MONTAŻOWE

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe
- mieszkaniowe
„Jolanda", ul. Bolimowska 14118lbl04
tel. 837-88-62 po 162ll, 0605-042-710

SPAWALNICZY

Opole, TE LWI N

-

•:• Spawarki - prostownikowe, transformatorowe, inwertorowe.
•:• Zgrzewarki - do metali,
•:• Ładowarki akumulatorowe i urządzenia rozruchowe
•:• Półautomaty spawalnicze do spawania met. MIG/MAG i TIG
- w osłonie gazowej - C0 2 , argon
- do cięcia plazmą powietrzną.
•:• Akcesoria i wyposażenie - reduktory, palniki, uchwyty, przewody, węże, sprzęt ochronny i bhp.
•:• Części - dysze, końcówki, tulejki, bezpieczniki, manometry itp.
•:• Materiały spawalnicze - firm BAILDON; CEDLER, ESAB
elektrody, drut (w cenie już od 3,30 zł/kg + 7% VAT)

FIAT MALUCH

REWELACJNE CENY!!!

--

Zapraszamy do sklepu firmy ;,MUTECH" w Łowiczu
ul. Mickiewicza 31, tel. (0-46) 837-04-44, 8~7-01-00
Dealer - OZAS

FIAT SEICENTO

17

Prowadzimy również naprawy i remonty wszystkich
oraz regenerację akcesoriów i części.

urządzeń

-

spawalniczych

a także
Tachografy samochodowe (elektroniczne) - sprzedaż,

montaż,

legalizacja (przez OUM)
R-583

ZATRUDNIMY
Przedstawicieli Handlowych - Kierowców

KLINIKA

l.K1owoi
r,;;;:;;;:;;·;
TURYSTYK I

UKŁADÓW WYDECHOWYCH

Tu kupisz,
wymienisz, dorobisz
ZŁ~CZKI,
~~ c~

KATALIZATORY ~r. Jjf>c~"'~
Adam Misiak
Łowicz, ul. 'Ż.wirowa 8, tel. 837-78-79
R-657

IKR.U>Wr.J i 1.MJRANICZNF.J

• Atrakcyjne obozy wakacyjne
we Włoszech dla dzieci
i młodzieży.
• Tanie kolonie w Czechach.

~
~

• Wyjazdy indywidualne
i zbiorowe, wypoczynkowe
i poznawcze do Czech,
Hiszpanii, Francji i Włoch.

NAJNIŻSZE

CENY,
WIELE ATRAKCJI
'' -

OFERUJEMY:
- samodzielną i ciekawą pracę
w profesjonalnym rozwojowym zespole,
- szkolenia prowadzone przez Producentów
(międzynarodowe koncerny),
- atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione
od osiąganych wyników.

• Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do dnia 15.05.2000r życiorysu
zawodowego ze zdjęciem na adres siedziby Firmy HAZBI 99-400 Łowicz,
ul. Poznańska 132 Dział Pracowniczy.

91-370 Łódź, ul. 11 Listopada 25130
tel./fax (042) 659-16-83,
0-601-2Q,3-95? 0-601-825-529
,

WYMAGANIA:
.• osoba w wieku do 30 lat,
- wykształcenie minimum średnie,
- doświadczenie zawodowe
(niekoniecznie w handlu),
- dyspozycyjność, operatywność,
łatwość nawiązywania kontaktów,
- posiadająca prawo jazdy kat. B,C.

R-565 ·

• Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty - nie
my ofert nle ~~ranych.

odsyła

-

""' ·

4.05.2000 r.
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,

Gmina Domaniewice

NIEBOROW Dobrze zrealizowany
na 100%

-

Zadania wykonaliśmy w 100%, niejednokrotnie dochodziły w ciągu roku
dodatkowe zadania, które również trzeba było wykonać. Odbyliśmy 34 posiedzenia, podjęliśmy 16 uchwał, przygotowali.vmy 64 uchwały pod obrady sesji,
przeprowadzili.vmy 21 P.rzetargów.
Wszystkim tym działaniom towarzyszy/a mila i twórcza współpraca - powiedział wójt Nieborowa, Andzrej Werle,
podsumowując na sesji absolutoryjnej.
27 kwietnia, pracę zarządu. W odpowiedzi radni w głosowaniu jednomyślnie

~
I

podjęli uchwałę, udzielającą zarządowi

-

absolutorium.
Przypomnijmy, 29 marca 1999 roku
rada podjęła uchwałę, ustalając plan dochodów w budżecie gminy, na kwotę
8.123.775 zł, natoll'!iast plan wydatków
na 8.478.826 zł, niedobór wynosił
355.051, a jego pokrycie gwarantowały
planowane przychody z prywatyzacji
majątku gminy (w wysokości) I 08.624
zł, oraz nadwyżka budżetowa z roku
ubiegłego (w wysokości 246.427 zł). Na
r dzień 31 grndnia 1999 roku dochody
wyniosły 9.432.240 zł (zostały one wykonane w I 02%), natomiast wydatki
wyniosły!0.078 . 667 zł (realizacja
w wysokości 99,93%). Niedobór pokryTo na tej wieży parafialnego kofrio/a .vw. Anny w Bolimowie, jeszcze przed to nadwyżką z budżetu I 998r. oraz krelipcowymi „Dniami Bolimowa" ma zostać umieszczony zegar. Przedwczoraj, dytem bankowym, zaciągniętym na
we wtorek, 2 maja, odbyło się pietwsze ~potkanie przedstawicie/i gminy z przy- kwotę 400.000 zł.
szłym wykonawcą zegara.
(aj)

program
tywnie pomóc osobie uzależnionej i jej
rodzinie, wymaga to dużej wiedzy
na ten temat.
Pozytywną opinię na temat realizacji
programu wyraziła dyrektor SP w Domaniewicach, Stanisława Felczyńska.
Według niej programy realizowane
w szkołach były ciekawe i potrzebne.
Przewodniczący Rady Gminy, Andrzej
Stajuda powiedział: Jestem pełen podziwu dla osób, które się tym problemem
zajmują. Jako przedstawiciel samorzą
du był A. Stajuda zapraszany na okolicznościowe spotkania Gminnej Grupy
Abstynenckiej „Przeminęło z wiatrem"
i dwukrotnie w nich uczestniczył. Podkreślał, że spotkania te są organizowany w sposób bardzo profesjonalny. Wójt
Grzegorz Redzisz również pozytywnie
ocenił wykonanie programu, przypominając, że sposób wydatkowania pienię
dzy jest zawsze planowany i opiniowany. Cenna dla potrzeb profilaktyki jest
możliwość współpracy z gmpami abstynenckimi z innych gmin.
Na terenie Domaniewic istnieje również Młodzieżowy Klub Abstynencki,
działający przy miejscowej parafii.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Domaniewice Danuta Wojtysiak - pełno
mocnik ds. realizacji Programu Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych,
przedstawiła sprawozdanie z realizacji
tego programu. Bardzo bogaty program
został zrealizowany w I OO %, a przeznaczonych na ten cel było 30,96 tys.
zł . Obejmował on m.in. szkolenia nauczycieli, prowadzących w szkołach zajęcia o tematyce profilaktycznej, szkolenia członków komisji rozwiązywania
problemów aHrnholowych, kilkakrotne
dofinansowan'ie wyjazdów dzieci na wycieczki, na których była pomszana tematyka przeciwdziałania alkoholizmowi - w Sudety, Góry Świętokrzyskie,
do Torunia, Włocławka i Ciechocinka
oraz do Murzasichla. Umiarkowanie
krytycznie wypowiedziała się na temat
realizacji programu przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Kazimiera Imiołek:
Trzeba ograniczyć wydatki na diety człon
ków komisji i szkolenia, a umożliwić
młodzieży ~pędzanie czasu bez alkoholu
- uważała. Danuta Wojtysiak wyjaśnia-•
ła· wszystkim, że przeszkolenia te jednak są niezbędne, jeżeli chcemy efek-

Gmina Domaniewice

Niewielkie. zmiany w

fim1y ochroniarskiej, że ktoś
zabezpieczonego obiektu. Rada Gminy zdecydowała przeznaczyć na ten cel 5 tys. zł.
Dmga zmiana w budżecie wiąże się
z działalnością GOPS, na realizację zadań wpłynęło 62,8 tys. zł, które są prze-.
znaczone na zasiłki i pomoc w naturze
oraz opłaty składek zdrowotnych
od wypłacanych przez ośrodek pomocy świadczeń.
(mwk)
ostrzeżeniu

Przy dwóch głosach wstrzymujących
(pozostali radni głosowali za) wpro-

niepowołany dostał się do

się,

takz·e1·ednoołośnie - - - - wadzonowubiegłymtygodniu,nasesji
TU f Qi
"J
~

Bolimowscy radni na sesji 26 kwietnia,jednogłośnie udzielili absolutorium
zarządowi za rok J999. Dochody gminy zo.stały zaplanowane na kwotę
·
4. 15 8 .4 86 z , natomiast zrealizowane
zostały w wysokości 4.645.305 zł.

ł

cję w wysokości 486.000 na kanalizację. Wydatki, zaplanowane pierwotnie
na 3.862. 122 zł, dzięki pozyskanym
wpływom zostały zrealizowane w kwozł.
.
ci·e .

4 645 146

Był to kolejny dobry rok dla gminy,

kosztowa/a, mimo reformy administracji, która wprowadzi/a ogromne zamieszanie-z całą odpowiedzialno.frią mogę
stwierdzić, że był to dobry rok- powieA
.
..
.
d
d. ł
z1a , po sumoWUJąC WOJt gm my, ndrzej Jagura.

Rady Gminy, zmiany do budżetu gminy na 2000 rok. Z części reze1wy budżetowej, która wynosiła 15 tys. zł, zostanie pokryty koszt materiałów, zakupionych do zainstalowanego już w kaplicyMatkiBożejDomaniewicki.ej,alarmu. Jest to jedyny możliwy system, dopuszczony do stosowania w obiektach
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Tylko u nas I

OKNA lll

Tylko t'eraz I

Firma ECOTHERM
- zaprasza na

-

Niemiecki

kocioł

wiosenną promocję

olejowy ZAEGEL - HELO

od 3.585 zł
•:• wraz z palnikiem i panelem
•:• wraz z palnikiem zbiornikiem ciepłej wody 1001 firmy REFLEX
- moduł sterowania c.w. GRATIS już od 4.350 zł
sterowniczym już

UWAGA! podane ceny

są

cenami netto

WlllllMA ,IOllCIA OO 10%

-

• Fiat 126p 65-75 zł
• Fiat 125p, Polonez 90-160 zł
• Na zamówienie OPONY NOWE
MICHELIN, CONTINEN.TAL,
SEMPERIT, DUNLOP, BARUM DĘBICA
Ponadto oferujemy:
•Opony zachodnie używane - gwarancja, felgi do aut

~:.::o:Y~i~kh ~·Jnlymontaż i w;żenie ~~

~];~~=
~ Łowicz, ul. Napoleońska 6, tel. (046) 837-37-40

„.•

Zamów

OKNA

110TRZYMASZ:

ŁOWICZ,

UL. PO.WSTAŃ CÓW 1O G
TEL/FAX

0461830-20~78

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ffJJ!@"D

LE~Wl~ATAN

MARKEl'
przy ul.

R-485

ROKU

Zapraszamy codziennie w godzinach 8.00 - 18.00
Łowicz, ul. Jana Pawła 11173/175
Tel. 837-52-83, 837-57-50

NAJTAŃSZE OPONY

~Aii

TERRAZYT

•RABAT DOTYCZV STOLARKI PCV-AL I OKIEN TYPOWYCH ZAMÓWIONEJ DO 16 MAJA
ZTERMINEM REALIZACJI DO 15 CZERWCA

PROMOCJA AKTUALNA DO 31. V. 2000

-

DRZWI

~udiecie

Długiej

21

ZAPRASZA
PAŃSTWA
DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORTYMENT
• ATRAKCYJNE CENY

Krzysztof Bandos
ul. Słowackiego 44
Tel. (046)837-02-58, (0-90) 27-87-22
Łowicz,

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY
KAT. „A, B, T, E"
JAZDA NA SAMOCHODACH
„MICRA", „PUNTO", „LANOS"
Rozpoczęcie

kursu: 04.05.2000r._

Naiwię.ksi producenci
Naiwyższa iakość
Nainiższe ceny
Łowicz,

o godz. 16.00
Dysponujemy pełnowymiarowym placem manewrowym z możliwością doskonalenia swoich umiejętności na samochodzie własnym bądż
szkoleniowym. Łowicz, ul. Jana Pawła li 120
(dawna Łódzka).
R-566

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Te/Jfax 837-32-06
Tel. kom. 0602-504-924
Głowno, Plac Wolności 10
Tel. 0421119-34-24

R-539

19

4.05.2000 r.

tOWICZANIE • OFIARY KATYNIA ,.,,
W 60 rocznicę zbrodni katyńskiej zamieszczamy ostatni odcinek opracowanej przez Grzegorza Sos_nowskiego listy ofiar NKWD z Katynia, Ostaszkowa i Miednoje - mieszkańców Łowicza i okolicy
lub ludzi z Łowiczem związanych - oficerów stacjonującego tu 10 Pułku Piechoty
BARGIEL ROMUALD

TOMASZEWSKI
ALEKSANDER

Ur. w 1898 r. Jako podporucznik
przydzielony do I O pp. w 1919 r.
Ur. 6.XIl.1893 r. Jako major przydziePo odbyciu rocznej służby przeniesio- lony do 1Opp. w 1934 r. na okres około
ny do Policji Państwowej. W PP uzy- roku. Przeniesiony do innej jednostki.
skał stopień kapitana. W wyniku dzia- Jeniec Starobielska, zamordowany i połań wojennych dostał się do niewoli so- grzebany w Charkowie.
wieckiej. Jeniec Ostaszkowa, zamordoTRZEBIŃKIJERZV JAN
wany w Kalininie (Twerze), pogrzebany w Miednoje.
Ur. w 1909 r. w IgoBtimii pow.
Atiwicz. Uczeń łowickiego gimnazjum.
SIEROSŁAWSKI
Przebieg bitwy wojskowej nie znany.
·JAN HENRYK
Jeniec Kozielska, zamordowany i pogrzebany w Katyniu.
Ur. 7.X.1897 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Jako porucznik przydzieWIECHECKI LUCJAN
lony do I O pp. z DOGen. Lwów,
Ur. w 1897 r. Komisarz.Policji Pań
w 1921 r. Po odbyciu rocznej służby
komendant powiatowy w Ciestwowej,
przeniesiony do Policji Państwowej.
Kolejny ślad pamięci o Katyniu na cmentarzu katedralnym w Łowiczu
Grójcu i Łowiczu. W wyniku
chanowie,
komisarza
funkcję
W 1939 r. sprawował
niewoli
do
wzięty
wrześniowych
policji. Wzięty do niewoli sowieckiej. Je- walk
wrześniowych aresztowany przez so- prawdopodobnie w 1935 r. odszedł do
niec Ostaszkowa, zamordowany w Kali- radzieckiej. Jeniec Ostaszkowa, zamorJeniec Kozielska, zamordowa- 25 OP na stanowisko dowódcy piechowietów.
ninie (Twerze), pogrzebany w Miednoje. dowany w Kalininie (Twerze), pogrzew Katyniu.
pogrzebany
i
ny
ty dywizyjnej . Od marca do kampanii
bany w Miednoje.
wrześniowej 1939 r. był dowódcą 18
SKUPIEŃ SEBASTIAN
ZAŁUGA STANISŁAW
WIESZENIAWSKI CZESŁAW
DP. 12 września został ciężko ranny pod
przyporucznik
Jako
r.
Ur. 7.I.1893
Zambrowem i następnie dostał się do
kutpow.
Żabikowie
w
F.
l
3.I.191
Ur.
Ur. I I .II. 1902 r. Inżynier. Jako poddzielony do 1O pp. w 1934 r. po odbyniewoli sowieckiej. Zaginął w Rosji w
gimnazjum
łowickiego
Uczeń
nowski.
ciu rocznej służby zwolniony do rezer- porucznik przydzielony do I O pp. w latach 1921-33. Ukończył SOP. Pra- 1940 r. Pośmiertnie awansowany do
wy. Zmobilizowany w 1939 r. Jeniec Ko- w 1934 r. Po roku zwolniony do rezer- cował jako dyżurny ruchu na stacjach stopnia generała brygady.
zielska, zamordowany .i pogrzebany wy. Zmobilizowany w 1939 r. Jeniec Sta- kolejowych w Koluszkach, Żychlinie
OGONOWSKI IRENEUSZ
w Katyniu. Figuruje na niemieckiej li- robielska, zamordowany i pogrzebany i Łowiczu. Zmobilizowany, uczestniczył
w Charkowie.
ście ofiar pod numerem (AM 1246).
w kampanii wrześniowej. Jeniec KozielUr. 28.V.1905 r. we wsi Lipa w pow.
WILCZVŃKI WŁADYSŁAW
ska, zamordowany i pogrzebany w Ka- Janów Lubelski. Uczeń gimnazjum ło
STANISZEWSKI ZVGMUNT
tyniu.
wickiego w latach 1921-26. Służbę wojKAZIMIERZ
HILARY
skową odbył w latach 1928-29 w 4
ZAWADZKI JAN
Ur.28.X.189 J r. Jako porucznik przyUr. 4.I.1892 r. Uczeń szkoły realnej
kompanii balonowej w Toruniu. W 1933
w latach 1903-1912. Studia prawnicze dzielony do I O pp. w 1921 r. Po około
Podporucznik I O pp. służby stałej ukończył szkołę im. Wawelberga i Rorozpoczął w Warszawie, ukończył roku przeniesiony do innego pułku. Awanod 1935 r. W pułku do września 1939 r. twanda w Warszawie. Pracował w warszw Rostowie nad Donem. W 1918 r. roz- sowany do stopnia majora. W 1939 r. słu
Awansowany do stopnia porucznik"a. tatach wojskowego parku maszynowepoczął służbę w 30 pp. S.K. jako audy- żył w 44 pp. Jeniec Kozielska, zamordoW wyniku walk wrześniowych dostał go w Bydgoszczy. Od 1935 instruktor
tor oficer Km pusu Sądowego w stopniu wany i pogrzebany w Katyniu.
się do niewoli radzieckiej. Jeniec Staro- w grupie płatowcowej Centrum Wypodporucznika. Od 1919 porucznik bielska, zamordowany i pogrzebany szkolenia Technicznego Lotnictwa. ObWOJCIECHOWSKI
sędzia śledczy WSO II w Lublinie.
Charkowie.
w
myślony przez niego nowy spos9b buJAN STANISŁAW
Awansowany do stopnia kapitana. Radca
profili lotniczych zyskał uznanie
dowy
prawny Departamentu Personalnego
ŻUKIEWICZ HENRYK JÓZEF
Ur. 28.IX.1908 r. Jako podporucznik
Witoszyńskiego. W 1937 r.
profesora
w Ministerstwie Spraw Wojskowych przydzielony do I O pp. w 1934 r.
Ur. 16.VIII.1902 r. Ukończył SOP. w dziale wynalazków wystawił na Tarmajor. W 1939 r. ewakuowany do Tłu
Po pewnym czasie przeniesiony do in- Podporucznik piechoty, rezerwista 32 gach Poznańskich kajak własnego pomymacza. Jeniec Kozielska, zamordowany
nego pułku i awansowany do stopnia pp. Nauczyciel szkoły powszechnej słu o dużej stabilności. Na koszt Dyreki pogrzebany w Katyniu. Figuruje
W 1939 r. wzięty do niewoli w Złakowie Borowym, powiat Łowicz. cji Targów został on wysłany na mię
kapitana.
na niemieckiej liście ofiar pod numerem
Jeniec Kozielska, zamordo- Zmobilizowany w 1939 r., uczestnik kam- dzynarodową wystawę wynalazków
radzieckiej.
(AM 3957) Odznaczony Złotym Krzyw Ka!Yniu.
pogrzebany
i
wany
panii wrześniowej. Jeniec Kozielska, za- w Paryżu, gdzie uzyskał srebrny medal.
żem Zasługi RP.
mordowany i pogrzebany w Katyniu.
Wynalazek został w Polsce opatentoWOŻNIAK MARIAN
SZULBORSKI MARIAN
wany. Jesienią 1938 r. Ogonowski zoŻÓŁTOWSKI ALEKSANDER
BRONISŁAW
Ur.12.X.1902 r. w Warszawie. Uczeń
stał przeniesiony do nowoutworzonego
gimnazjum łowickiego od roku 1915.
Ur. 25.II.1899 r. w Łowiczu. Ukoń Centrum Wyszkolenia Podoficerów LotUr. 25.III.1908 r. w Pszczonowie,
Wyróżniał sięjako harcerz. Uszestniczył czył 4 klasy szkoły powszechnej . nictwa w Krośnie . W 1939 podpisał
pow. Łowicz. Podporucznik, rezerwiw wojnie 1920 r. Świadectwo dojrzało Do Policji Państwowej przyjęty umowę z miejscową fabryką sprzętu
sta 114 pułku piĆchoty. W 1939 r. zmości otrzymał w 1923 r. Studia wyższe
1.VIH. l922 r. Służył na wielu posterun- sportowego na produkcję kajaków w/g
bilizowany do 114 pułku piechoty 41
na UW (matematyka) i UJ w Krakowie kach w województwie łódzkim . W wyni- jego konstrukcji. W czasie kampanii
dywizji piechoty. Uczestnik kampanii
(pedagogika), gdzie miał otwarty prze- ku działań wojennych znalazł się na tere- wrześniowej przeniósł swoją rodzinę
wrześniowej. Jeniec Kozielska, zamorwód doktorski . Początkowo nauczyciel nach okupowanych przez sowietów. Je- na Wołyń, do której dołączył po zakoń
dowany i pogrzebany w Katyniu. Figuseminarium nauczycielskiego w Święcia niec Starobielska., żainordowany w Ka- czeniu walk. W końcu l 940 r. został
ruje na niemieckiej liście ofiar pod nunach, następnie dyrektor liceum peda- lininie (Twerze), pogrzebany w Miednoje. aresztowany. Dalsze losy nie są znane.
merem (AM 1312).
gogicznego w Trokach. W 1939 r. pojmany przez sowietów. Jeniec KozielSZVMSKI HENRYK
JEŃCY OCALENI
ska, zamordowany i pogrzebany w KaOSOBY ZAGINIONE
UR. 3.X.1904 r. w Łodzi. Podporucz- tyniu. Figuruje na niemieckiej liście ofiar
BOBER JAN
WZWIĄZKU RADZIECKIM
nik piechoty rezerwista 28 Pułku Strzel- pod numerem (AM 2239).
Ur. I .I.1897 r. Ukończył 6 klas gimców Kam owskich, magister prawa. StuKOSSECKI STEFAN
nazjum. Wachmistrz żandarmerii rezerWRÓBLEWSKI
dia prawnicze ukończył w 1929 r.
Ur. I 2.I.1890 r. Oficer piechoty w ar- wy. W latach 191 5- l 7 walczył w Legiona UW. W 1929 zgłosił się na ochotnika
JAN
mii rosyjskiej. W WP; w 1922 r. oficer nach J. Piłsudskiego . Od I 3.XII.1920 r.
do WP. Przydzielony do 1O pp., ale
Ur. 23.V.1908 r. w Warszawie. Uczeń w 4 psp, w 1919 - 1923 r. w stopniu do 15.VIII.1921 r. w Powiatowej Kopo niedługim czasie zwolniony do remęskiego w Łowiczu w la- majora w kadrze Oficerskiej Szkoły dla
gimnazjum
mendzie Policji w Mławie jako przodowzerwy. W sierpniu powołany do 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Uczestnik tach 1919 - 29. Pracownik departamen- Podoficerów w Bydgoszczy, w latach nik. W okresie od I.I.I 924do27.VII.1931
kampanii wrześniowej . Jeniec Kozielska, tu Karnego Ministerstwa Sprawiedliwo- 1924-26 słuchacz w WSWoj . (ppłk . r. komendant powiatowy w Brześciu,
zamordowany i pogrzebany w Katyniu. ści. W wyniku walk września 1939 r. ze starszeństwem od 15.VIII.1924 r.), Łowiczu i Włocławku. Następnie powiadostał się do niewoli sowieckiej . Jeniec w latach 1926-28 w Sztabie Inspektora- towy komendant w Równem. Do wybuŚLIWIŃSKI ALEKSANDER
Ostaszkowa, zamordowany w Kalini- tu Armii, od IOlutego 1928 do 11 czerw- .chu wojny był naczelnikiem Urzędu
Przydzielony do 1O pp. jako podpo- nie (Twerze), pogrzebany w Miednoje. ca 1930 dowódca IO pp. Na stanowisku Śledczego w Nowogródku . Jeniec
dowódcy pułku „łowickiego" otrzymał Ostaszkowa, przewieziony do obozu
rucznik w 1934 r. Awansowany do stopWYżGALEON
awans na pułkownika dyplomowanego . .Pawliszew Bór, a następnie do Griania porucznika i przeniesiony do rezerporuczjako
pp.
O
1
W
r.
1903
w
Ur.
Z Łowicza odszedł na stanowisko ko- zowca. Prawdopodobnie wstąpił do arJeniec
r.
1939
w
wy. Zmobilizowany
Starobielska, zamordowany i pogrzeba- nik od 1935 r. Po pewnym czasie prze- mendanta Szkoły Podchorążych dla mii gen. Andersa.
niesiony do KOP. W wyniku walk Podoficerów w Bydgoszczy, skąd
ny w Charkowie.
Grzegorz Sosnowski

Łowicki Ośrodek Kultury

Trwa konkurs
fotograficzny
Jak na razie zdjęcia jeszcze do nas nie
mamy jednak dużo telefonów
z pytaniami o zasady zgłaszania swoich
prac. Dlatego spodziewamy się, że ostatecznie dotrze do ośrodka sporo zdjęć powiedział nam Artur Michalak z LOK.
Instytucja ta po raz pierwszy ogłosiła
w f,.owiczu konkurs fotograficzny.
W tym roku obejmuje on dwie kategorie
tematyczne. Pierwsza to „Portret mjasta", druga - „Przydrożne kapliczki".
Konkurs, jak podkreślają organizatorzy,
jest otwarty dla wszystkich, nie ma
w nim żadnych ograniczeń wiekowych
i mogą uczestniczyć w nim zarówno fotoamatorzy jak i zawodowcy. Zdjęcia
powinny być dostarczane do LOK
w minimalnym formacie 15 na 21 centymetrów, jednak mile widziane będą więk
sze. Fotografie powinny zawierać godło
autora, oraz zapisany na odwrocie zdję
cia czterocyfrowy kod. Takie zdjęcia należy dostarczyć do ośrodka kultury przy
ulicy Pijarskiej osobiście lub listownie
z dopiskiem „Fotografia". Prace należy
dostarczać do 15 czerwca, tak więc czasu na wykonanie ciekawych zdjęć jest
jeszcze dużo, wystarczy tylko. ruszyć z aparatem na łowy ciekawych
napłynęły,

ujęć .

Laureatów wyłoni komisja, w której zasiądą osoby zajmujące się fotografią. Najlepsi otrzymają atrakcyjne
nagrody rzeczowe, a jedną z form nagrodzenia może być prezentacja ich
na wystawie pokonkursowej w łowic
kim muzeum i Małej Galerii LOK.
(tb)

-

-

Rodzice dofinansuiq
inwestycie szkolne
O 125 tys. zwiększyły się dochody
powiatowego z tytułu darowizn
pochodzących od rodziców młodzieży
uczącej się w łowickich szkołach: ZSZ
nr 4 oraz ZSZ nr 3. Na ostatniej sesji,
19 kwietnia, radni powiatu jednogłośnie
budżetu

podjęli stosowną uchwałę przyjmującą

te darowizny.
Komitet Rodzicielski ZSZ Nr 4 postanowił dofinansować wykonanie elewacji budynku szkoły w kwocie 45 tys.
zł, zaś Komitet Rodzicielski ZSZ nr I
postanowił dofinansować adaptację pomieszczeń warsztatowych na sale lekcyjne w kwocie 80.000 zł.
Obie te inwestycje będą dofinansowane także z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
(aj)
Wodnej .

-

-

Chąśno

Powiatowy
· dopiero w

przegląd

październiku

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury w Chąśnie podjęła w ostatnich dniach
decyzję o zmianie terminu II Powiatowego Przeglądu Twórczości Dziecięcej .
Powodem takiej decyzji było zbyt duże
nagromadzenie w dwóch miesiącach
przedwakacyjnych konkursów w innych GOK-ach, między innymi w Domaniewicach i Nieborowie. Przegląd odbędzie się w październiku tego roku.
Podobnie jak i pierwszy konkurs b~dzie
on miał charakter plastyczny, również
jak w roku minionym dowolna będzie
też tematyka prac. Na tę chwilę nie podjęto jeszcze decyzji co do ewentualnych
ograniczeń dotyczących formy wykonania nadsyłanych prac, jednak prawdopodobnie tych ograniczeń także nie
będzie.

(tb)

-
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNE.I
LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

ZAJAZD ŁOWICKI

@

· ,,HIRIJDO'" s.c.
Łowicz,

ul. Dworcowa 5 tel. (046) 830-93-30

• Loboratorium działa w ramach umowy z Kasą Chorych.
• Pacjentów ze skierowaniami z niepublicznych zakładów opieki
• zdrowotnej przyjmujemy bez opłat.

Noakowskiego 1/39
tel. 837-25-20„ wtorki, piątki 12-15.30

-

R-440

ul.

Wyspiańskiego

PIOTR CZYZ

8 Iza Szpitalem!

poniedziałki 9.00-:j1.00, czwartki 15.00-17.00

przyjmuje w środy 17.30-19.00,
Łowicz, ul. Podrzeczna 28 b

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

Lek.med.MARCIN FAFLIK

specjalista neurolog

specjalista chirurg onkolog

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK
Łowicz

czynny:

-

głowy

NAJ\ł!IĘKSZV

·

WYB OR

<l: choroba Parkinsona
<l: bóle

OKIEN

kręgosłupa

<l: nerwice

<l: wizyty domowe
R-415

-

ł

- panorama
- rehau - veka
ł

BARBARA
FENC-BIELECliA
Przyj~cia:

-

Powstańców

DRZWI
~

wtryśnięta

../

montaż

../ sufity podwieszane

../ malowanie
•

Usługi

../ tapetowanie

wykonuje .KOMA"

• lnforamcje:

wykonujemy od 1987 r.

nr JANUSZ
Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

Geodezyjnych

~Ud.

99-400 Łowicz, ul. Starościńska 4
tel.lfax. (046) 837-53-45
0-602-232-156; 0-602-232-157

POLECA SWOJE USLUOI

Zmiana adresu na:
ul. Stary Rynek 17 li
tel. 837-76-94, 0501-11-32-11

Łowicz,

piętro,
R-560

WIOSENNfl OFERTll
SPECJllLNfl

mości

•!• inwentaryzacje obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego
•!• wytyczenie obiektów budowlanych
i geodezyjną obsługę budów.

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,
•PODŁOŻA ORGANICZNE
(włókno kokosowe firmy CERES),

•NAWOZ.Y OGRODNICZE
- szeroki asortyment,
Ceny producenta!

ŁUBIANKI
Łowicz,

Oferuje po atrakcyjnych cenach
sprzęt sportowy, w tym:

w cenach 95 i 120 PLN

ul. Łęczycka 3;
Tel. (046) 837-14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42A;
Tel. (046) 862-22-21

1,5 zł/szt.

Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych.
Tel. 046/837-43-39
r463

ŁYŻWOROLKI

•!• mapy do celów projektowych
•!• podziały i rozgraniczenia nierucho-

Zapraszamy-!!!

wyprzedaż

ul. Nadbzurzatiska 719

czynna: codziennie 10 - 16 30
w soboty 10 - 13oo

Łowicz,

spe ej alista-ginekolog·poi ożnik

ZAPRASZA!

ZDUNY 10 c, tel. (0-46) 839-11-21

Przedsiębiorstwo

Usług

~'

· Filisport.s.c.

• Rachunki VAT
•Usługi

„?!! 2 :11

HVRTOWNldSPORTOWd

tel. (046) 837-01-35,837-1838; 832-91-00; 0-602-635-065:

S.U.H. „Don.ar"

MALARSKI
...

Ceny producenta • RABATY

BADANIE KIEROWCÓW
R-51

HURTOWNIA
RYBNA

W ZAKRESIE:

Najwyższa jakość

2A, tel. 837-54-76

Porady w domu chorego

Tel. (0-46) 838-68-31, 0-604-348-540

pod ciśnieniem w szczelinę znajdującą się w ścia
nach zewnętrznych i położona na stropie zapewnia znakomitą izolację cieplną, termiczną i akustyczną.

DREWNIANE
- wzmocnione
- warstwowo klejone
- niskoemisyjne K-1, 1

•codziennie w godz. 9.30-12.00 oraz
•poniedziałki, ś:ody, piątki w godz. 15.30-17 .OO.

Pianka kry/aminowa

/NI ERGE9

PCV - poltrokal

Specjalistyczny Gabinet
Chorób wewnętrznych

ul.

&_

§j

środa

<l: bóle, zawroty

Goścn

../ domy mieszkalne ../warsztaty
../ budynki gospodarcze ../ chłodnie
../ przechowalnie ../ rurociągi

Academos. Iłowska 113
Tel. 837-38-30
poniedziałek, godz. 15Jfl

ul. Ułańska 2

16.00-17.00
sobota 11.00-13.00

"'o

tel. 0-601-20-60-40 w godz. 12.00-15.00

GABINET NEUROLOGICZNY

DŁUGI

Town Car
ŚLUBY, IMPREZY,
WESELA

PIANKĄ

•

Tel. 0-602-276-728 R-19

lincoln

KRYLAMI NOWĄ

towjcz. os. Noakowskiego 1139
Głowno.

R-412

OCIEPLANIE

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 16.00-18.00

• żwiru

R-499

Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601,84-84-20

DERMATOLOG .

Wojda Janusz
tel. 046-1837-14-93,0602-501-532

KAMAZ 12 ton

•!• restauracja (ok. 80 osób)
•!•sala bankietowa (ok. 60 osób)

Przyjmuje: w soboty 15.00- 17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12

poniedziałki 9.00-11.00czwartki15.00-17.00

.

CENY KONKURENCYJNE
oraz transport:

•!• bankiety
•!•wesela
•!• przyjęcia okolicznośdowe
•!• catering

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

~no.ul. Wyspiańskiego 81ząswjtafem1

PŁOCK

ORGANIZUJE~

JOLANTA
PIETRZAK

Oł.

Łowicz,

• piachu

Do DYSPOlYCJl

Lek. spec. MARIA WRONIECKA

Z KONCERNU

•!• śniadania
•!•obiady
•!• kolacje

• Zapraszam w Łowiczu do moich dwóch gabinetów:
1. przy ul. Ułańskiej 2/118 codziennie od 80.0do140.0 •
2. przy ul. Starzyńskiego 3/3 w pon. i czwartki od 150.0 do 180.0
TEL.(046) 837-60-90

towicz.

EKOTERM PLUS

OFERUJE~

UłllO'll'a z Łódzką Reglooalńą Kasą Chorych. KAŻDY pacjent mającySKIEROWANIE przyjmowany jest BEZPŁATNIE.

OKULISTA

OL.EJ
OPAŁOWY

Z>-\PRASZJ.\~
•!• codziennie od 600 do 2400

os. Bratkowice 34128 tel.(046) 837-70-74, tef. kom. 0-602-580-567

• Na życzenie wizyty domowe. Badania audiometryczne
(Gabinet Lekarski nr 2 na os. Starzyńskiego 3/3)
•Orzeczenia ORL dla kierowców na kat.C,D,E.

ul. Blich 36
tel./fax (046) 837-41-64
tel. kom. 0603-653-011

ZAJAZD ŁOWICKI

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA
Łowicz,

Łowicz,

W MAJU 10% TANIEJ
Z TYM OGŁOSZENIEM

Zapraszamy codziennie w godz. S00-1600 w soboty B6"-1ZX'

-

HOTEL - RESTAURACJA

~

~

0-46 837-40-40, 0-602-234-810

Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO • FOL
R-544
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

U NI CHŁÓD

PAPA WIERZCHNIEGO KRYOA

projekt· montaż instalacji

- 33, 90 zł/rolka

do przechowalni
owoców i warzyw

~

Nawozy ~Węgiel ~Koks
~Miał ~ Mat. Budowlane

NAJNIŻSZE CENY!
Stryków, ul. Rolnicza 6A tel. 719-93-63164

~

Kosiorek Wiesław. Kiernozia, ul. Nowy Rynek 18
tel. (0-24) 277-92-42, tel. kom. 0-606-410-952
R-533

,

4.05.2000 r.

21

SZKOtA MUSI MIEC
KORZENIE Ieee SKRZYDtA
Jak Leokadia Ostrowska wracała do Bobrownik - przypominają Katarzyna i Marcin Panek
Wiele placówek oświatowych zabie- czajach rosyjskich. Znakomicie mówiła
ga o kreowanie własnego wizerunku po rosyjsku.
Może kiedyś zbadamy, czy te wizyprzez nawiązanie do tradycji, do znaczących wydarzeń historycznych. Takich ty pani Ostrowskiej nie były powiąza
korzeni szukaliśmy i my - uczniowie ne z osobą Marszałka, który przebywał
Szkoły Podstawowej w Bobrownikach.
na zesłaniu.
Duch niepodległościowy, radość
A wszystko zaczęło 1>ię tak:
Pewnego razu nasza mama, wówczas z wolności, towarzyszyły w pracy pedyrektor tej szkoły, znalazła w doku- dagogicznej tej, która wybrała Bobrowmentach, przeznaczonych do archiwum niki i służbę dzieciom wiejskim, jako cel
państwowego, „Kronikę Szkolną". Był swego posłannictwa .
Praca i życie szkoły przebiegały zato zwykły zeszyt fom1atu A4, dość gruby i pożółkły.
wsze w duchu poszanowania tradycji
Z pierwszych zdań tej kroniki wyni- niepodległościowych, wartości chrześci
kało, że szkoła w Bobrownikach powsta- jańskich . Szczególnym szacunkiem dała w roku 1897, że mieściła się w budyn- rzyła symbole narodowe, mundur, legiokach gospodarczych (oborze) państwa nistów.
Troszczyła się o każdego bezdomneSynajewskich. Następnie opisane były
kolejne istotne wydarzenia, związane go kota, a w dzieciach rozwijała miłość
ze szkołą. Szczególną uwagę zwrócili- do przyrody.
Zaszczepiła w gospodyniach bobrowśmy na opis, dotyczący czasów okupacji i wizyt Niemców w szkole, która nie nickich prowadzenie ogródków przydoprzerwała swej działalności; wręcz prze- mowych, tłumacząc to względami estetycznymi i zdrowotnymi.
ciwnie, poszerzyła ją.
Oprócz treści zaintrygowała nas poW szkole świętowano rocznicę Konstać autorki kroniki - Leokadii Ostrow- stytucji 3 Maja, dzień 11 listopada, uroskiej. Motywacją do poszukiwania in- dziny Marszałka . Odbywały się wyformacji na tematjej życia była wyrażo cieczki do Wilna, Krakowa, Warszawy.
na przez Radę Pedagogiczną Szkoły Niektóre pamiątki tej działalności szkoPodstawowej w Bobrownikach oraz ły przetrwały do dziś, np.: Dąb Niemieszkańców wsi, chęć uczczenia set- podległości, który posadziła pani
nej rocznicy istnienia szkoły w tej miej- Ostrowska wraz z dziećmi w I O-tą roczscowości.
nicę odzyskania niepodległości (rośnie
Rok szkolny 1995/96 upłynął nam do dziś). Są też zdjęcia, książki, świa
na zbieraniu informacji o patronce. Oto, dectwa.
co ustaliliśmy w wyniku rozmów z dawLeokadia Ostrowska żyła na przeło
nymi uczniami Leokadii Ostrowskiej, mie okresu zniewolenia i wolności, dlawizyty w Domu Pomocy Społecznej tego czuła się zobowiązana pamiętać
w Pniewie, w wyniku przeglądania do- o tych, którzy tę wolność wywalczyli.
kumentów w Archiwum Państwowym Wobec tego stało w jej domu popiersie
w Łowiczu, dzięki uprzejmości kierow- Józefa Piłsudskiego. Pan Józef Zimny
nika p. Marka Wojtylaka, który potrak- i inni mieszkańcy mówią o tym, że pod
tował nas bardzo życzliwie .
koniec lat dwudziestych Piłsudski odLeokadia Ostrowska urodziła się 28 wiedził w Parmie pod Łowiczem Walelistopada 1889 roku wWarszawie,jako
riana Grobelnickiego, uczestnika pocórka Jana i Marianny z domu Klepaczwstania 1863 roku . Złożył wówczas
kowskiej. Po ukończeniu gimnazjum
wizytę pani Ostrowskiej. W jej domu
w Warszawie wyjechała na Wschód, by
pozostały liczne pamiątki w postaci
podjąć pracęjako nauczycielka.
medali, książek, papierosów z monograNa Kresach pracowała około 6 lat,
mem „J .P." Uczniowie Ostrowskiej
także w czasie wojny polsko-rosyjskiej
wspominają opowiadania swojej wycho1920 roku.
wawczyni o tym, jak bywała w BelweDo Bobrownik przybywa w roku
derze.
1921, wiążąc z tą miejscowością przy- ·
*
szłość. Jest kierowniczką szkoły, mieszCzas wojny nie przerwał pracy szkoczącej się w budynku krytym strzechą.
W szkole tej dominowały tradycje ły, czego dowodem są świadectwa, pochrześcijańskie i niepodległościowe. chodzące z lat 1939 - 1945. KierowniczSama kierowniczka, związana przez ka szkoły ukryła obrazy, mapy, podswego ojca, Jana Ostrowskiego, z osobą ręczniki, i mimo wizyt Niemców, nie
Józefa Piłsudskiego, była członkinią zdjęła krzyża i godła polskiego. Wobecugrupowania PPS - Frakcja Rewolucyj- ności dzieci została uderzona w twarz
na. Na całe życie został jej nawyk z cza- za swoją hardość i brak posłuszeństwa .
Nie dała się zastraszyć. Pisała do Wysów PPS-owskiej konspiracji: nie rozstawała się ze swoją torebką, którą mia- działu Oświaty o nowe izby lekcyjne
ła na ręku, przebywając w kuchni i gotu- i nowych nauczycieli. I do cze kała się.
jąc zupę.
W 1941 roku była to już s zkoła z klasaPani Ostrowska - jak stwierdz ił w wy- mi od I do VI, w której uczyło s ię 197
wiadzi e pan Józef Zimny - jej uczeń uczniów z Bobrownik, Arkadii, Dzierz- była kilka razy w Rosji, o czym często gowa, Parmy, Placencji i Zielkowic.
opowiadała wychowankom. Przytaczała A w wakacje prowadziła dzieciniec.
szczegóły o Syberii, o życiu zesłańców,
· W okresie wojny Leokadia Ostchłopów, o ulubionych potrawach i zwy- rowska często jeździła do Warszawy.

Przywoziła

tajne gazetki. Przebywali u niej w domu coraz to inni ludzie.
Były też dzieci żydowskie, powstańcy
warszawscy.

*
Po wojnie na krótko została aresztowana. Po powrocie z więzienia w Łowiczu, nadal kierowała szkolą. Przybywało nauczycieli, uruchomiona została kiasa VII. Leokadia Ostrowska prowadziła
kursy początkowe dla przedpoboro-

brownikach od kierownika szkoły. Przybyliśmy do Bedlna - bo tu miał odbyć się
pogrzeb - w kilka osób: nauczycieli.
przedstawicieli ZNP z Łowicza i uczniów
z Bobrownik. Delegacja oczekiwała dość
długo, już nawet niektórzy zaczęli wą/
pić, czy pogrzeb będzie w Bedlnie.
W pewnym momencie dal się słyszeć stukot końskich kopyt. Od Pniewa jechała
fura, do której zaprzęgnięto byle jaką

...-----------------------------~

wych.
W 1946 roku w kolegiacie łowickiej
odbywa się uroczyste spotkanie z kardynałem Augustem Hlondem, powracającym z Rzymu po dwóch latach okupacji. Wśród wielu dostojników pań
stwowych i kościelnych przy katerdalnym stole zasiada Leokadia Ostrowska
i Józef Zimny - początkujący nauczyciel.
Tymczasem szkołę zaczynają odwiedzać „nowi" urzędnicy, przyjeżdżają
policjanci z posterunku w Jamnie, wynajdując różne zastrzeżenia pod adre-sem kierowniczki. W 1948 roku odwołująpanią Ostrowską ze stanowiska, powierzając je Marii Koukołowicz. „Starsza pani" - tak bowiem mówiono
o Ostrowskiej - staje się nauczycielką
kontraktową, ucząc języka rosyjskiego
i religii. Coraz mniej potrzebna jest
w szkole w Bobrownikach.
Stara się przekazać umiejętności
pedagogiczne niektórym swoim wychowankom. „Spod jej skrzydeł" wychodząpóżniejsi nauczyciele - p. Janina
Szkup, p. Józef Zimny, p. Zofia Rybus.
Warto dodać, że stałym elementem edukacji przyszłych nauczycieli była wycieczka do Krakowa, wizyta na Wawelu,
złożenie kwiatów u grobu Marszałka,
herbata w kawiarni. Troszcząc się o pracę swoich wychowanków, jeździła z nimi
Leokadia Ostrowska
do przydzielonych z nakazu pracy placówek, aby u inspektorów wyprosić jak „szkapę". Na wozie stało kilka skrzynajlepszą szkołę. Jej postępowanie cenek po warzywach, a na nich skromna
chowała rzeczowość, odpowiedzialtrumna. Obok siedział woźnica i starsza
ność, konsekwencja i jak często nasi rozkobieta, owinięta kraciastą chustą. Trzymówcy podkreślali - wojskowy sposób mała w ręku kilka kwiatów, pochlapażycia.

nym marcowym biotem. To był straszny
widok. Nie dowierzałam, że może być to
W połowie lat sześćdziesiątych od- pogrzeb Leokadii Ostrowskiej. Niestety,
chodzi z Bobrownik .. . Znajduje „przy- tabliczka przy trumnie rozwiała moje
tulisko" w Domu Pomocy Społecznej wątpliwości.
*
w Pniewie k. Żychlina. Odwiedza ją tam
kilku przedstawiciei
ZNP
Delegacja
jej wychowanka - Janina Szkup. 12 marca 1977 roku umiera - osamotniona, li Bobrownik postanowiło, że „tak być
nie może". Musi się znaleźć godne miejzgorzkniała, zrozpaczona.
Przeczuwając kres swoich dni L. sce dla „Starszej Pani" i odbyć „prawOstrowska odwiedza szkołę w Bedlnie dziwy" pogrzeb. w 1981 roku powstai prosi dyrektora, aby uczniowie; szcze- je w Bobrownikach nowa parafia. Jej ówgólnie harcerze, opiekow~li się jej gro- czesny proboszcz- Eugeniusz Ledwoch
bem. U miejscowego proboszcza zała- - występuje z inicjatywą sprowadzenia
twia sprawę pochówku i miejsca nacmen- zwłok L. Ostrowskiej do Bobrownik.
tarzu, a także zamawia mszę zwaną „gre- Dzięki pomocy wielu osób odbywa się
uroczystość godna jej bohaterki. Kiedy
gońanką''.
Uroczysto ś ć pogrzebowa ma coś pani Ostrowska była tak blisko, w szkole
z pogrzebu Norwida. Był marcowy, . dojrzewała myśl, byw uznaniu jej zasług
chłodny, deszczowy dzień - wspomina nadać placówce jej imię. Na dzień uroJanina Szkup. O tym, że zmarła pani czystości wybrano 31 sierpnia I 997r.,
Ostrowska, dowiedzieliśmy się w Bo- dokładnie w stulecie powstania szkoły.

*

Zaangażowani byli wszyscy: nauczyciele, rodzice, uczniowie, mieszkańcy, samorząd w Nieborowie, strażacy, a nawet
wojsko. W gabinecie p. dyrektor „czekał"
przepiękny sztandar, którego projekt
opracował absolwent ASP, rodzic - Szymon Szkup. Przygotowano płytę pamiąt
kową. A ksiądz biskup Józef Zawitkowski dodał splendoru całemu wydarzeniu.
Było to najważniejsze wydarzenie w na-

szej miejscowości, naszej - bo tu chodziliśmy do szkały. Grała orkiestra strażac
ka w czasie Mszy świętej i póżniej , były
przemówienia, grochówka wojskowa.
Była to najważniejsza uroczystość, bo
miejscowa szkoła wyprostowała swoje
korzenie. „Bo szkoła musi mieć korzenie
i skrzydła" - tak wiele razy powtarzała
nasza mama, której zadaniem było przybliżyć Życie p. L. Ostrowskiej zebranym
podczas uroczystości.
Uroczystości, połączone z wizytą
na cmentarzu, trwały do póhiego wieczora. Następnego dnia, I września 1997
roku, kolejne klasy rozpoczęły naukę
w Szkole Podstawowej im . Leokadii
Ostrowskiej w Bobrownikach. I zaśpie
wały hymn narodowy przy sztandarze
szkoły. Obok wejścia do szkoły z płyty
pamiątkowej spogląda była kierowniczka na wszystkich , przekra czający ch
szkolny próg.
Katarzyna Panek
Marcin Panek
absolwenci Szkoły Podstawowej
im. Leokadii Ostrowskiej
w Bobrownikach, rocznik 1997.

...
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Dobroczynne karty
sprzedawały się dobrze
Mimo dość późnego dotarcia do urzędów
pocztowych kart wielkanocnych z ogólnopolskiej akcji Wielka Noc Dzieciaków, tuż
przed świętami karty te sprzedały się nadzwyczaj dobrze. Akcja organizowana była
przez Towarzystwo „Nasz Dom" oraz
Pocztę Polską. Dochód, uzyskany ze sprzedaży pocztówek, ma zostać przekazany
na wsparcie finansowe domów dziecka, rodzinnych domów dziecka, i innych placówek opiekuńczo - wychowawczych - podobnie jak w akcji Pocztówka od Świętego
Mikołaja, organizowanej z okazji świąt Bożego Narodzenia. Kolorowe karty z napisem Alleluja' 2000 były dostępne w ośmiu
rodzajach.

-

Prognozuią ponad
Wspomnienie z Wielkiego Czwartku: większość księży diecezji łowickiej, z
po Krośniewice, zjechała się na Mszę Krzyżma Św. do łowickiej katedry.

Blich

Jak powiedziano nam w dziale marketingu Rejonowego Urzędu Pocztowego
w Skierniewicach, w ciągu jednego dnia
sprzedano 1/3 ich ilości.
W urzędzie pocztowym na ul. 3 Maja
sprzedano 80 spośród 350 kart, jakie on
otrzymał. W urzędzie na osiedlu Kostka
sprzedano spośród 150 ponad 70 kart:
Karty były kupowane bardzo chętnie, mimo
że ich cena była wyższa niż cena innych
kart, niezwiązanych z żadną akcją dobroczynną. Za jedną trzeba było zapłacić aż
złotówkę, podczas gdy za inne karty świą
teczne - 40 groszy. Jak się okazało, cena nie
stawała na przeszkodzie, by kupować nawet i po kilka tego typu kart.

l OO tysięcy długu

Już podczas marcowego głosowania nad tegorocznym budżetem gminy Głowno
wiadomym było, że zamknie się on deficytem w kwocie 112.427 zł. Pieniądze te są
całego jej terytorium, od Jaktorowa
swego rodzaju rezerwą na wypadek konieczności spłacenia długu gminy, powstałego
w Jatach 1995-97 w trakcie współpracy z konstantynowskim Zakładem Usług Wodnych. Na ostatniej sesji, 26 kwietnia, radni w wyniku zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, oficjalnie uchwalili prognozę długu gminy na dzień 31.12.2000 r.
Wyniesie on 112.427 zł. Jego całkowita spłata planowana jest natomiast w roku
przyszłym. Jak podkreśla wójt Stanisław Tarkowski, mało prawdopodobna jest konieczność zaciągania pożyczki w tej właśnie kwocie, gdyż wszystko zmierza w
kierunku zgładzenia wodnego długu poprzez sprzedaż majątku Zakładu Usług Wodnych.
Na dzień dzisiejszy majątek ten jest już wyceniony, a procedura przetargowa
Na tym nie koniec. Jak poinformojest
w
trakcie przygotowań. Najprawdopodobniej zobowiązania wobec ZUS, urzędu
wał nas· Olęcki, w maju do Łowicza
skarbowego
i zakładu energetycznego, zostaną uregulowane do końca tego roku. (ljs)
przyjedzie także grupa 7 wytypowanych rolników, która w Polsce spędzi

TYM RAZEM PRZYJADĄ DO NAS

-

Grupa I Oosób, przedstawicieli Polonii z Ukrainy, będzie gościła w Zespole Szkół Rolniczych CKU na Blichu w Łowiczu od 15 maja. Grupa bę
dzie składała się z rolników, liderów
zamieszkującej tam społeczności polskiej. Polonusi będą mieszkali w internacie szkoły, ich przyjazd jest finansowany przez Wspólnotę Polską, organizację, z którą od dh1ższego czasu współ
pracuje łowicka placówka. Wynikiem tej
współpracy są między innymi wyjazdy łowickich nauczycieli ·na Ukrainę
do obwodu Dzierżyńsk, gdzie szkolą
oni tamtejszych rolników w uprawie
truskawek, warzyw i roślin motylkowych . Wyjazdy te są także okazją
do przekazywania cennych darów dla

Polaków: narzędzi rolniczych, nasion
i sadzonek. Wszystko to, jak powiedział nam wicedyrektor szkoły, -stanisław Olęcki, który był ostatnio na Ukrainie, zostało przyjęte z wielką wdzięcz
nością, jednak jest to tylko kropla w morzu potrzeb. Dary zostały przekazane
przez sponsorów, jakimi były różne firmy ogrodnicze, w tym także łowickie.
Polonusi przyjadą do Łowicza
na I Odni. Przez ten czas bądązwiedzać
okolice Łowicza, jak i samo miasto, ale
„nie tylko. W programie ich pobytu przewidziane jest także odwiedzenie kilku
gospodarstw rolnych na terenie naszego powiatu. Polonusi będą tam podpatrywali prace z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń .

3 miesiące. W tym czasie będą oni pracowati w gospodarstwach rolnych
na terenie powiatu w ramach praktyk.
skład grupy wejdą przede wszystkim ludzie młodzi , posiadający swe gospodarstwa i chcący doszkolić się
w ich prowadzeniu.
Na przełomie maja i czerwca przewidziany jest także kolejny wyjazd na-

(

Cztery ciekawe propozycje przygotował w tym miesiącu dl{I swych wiernych

w

uczycieli z Blichu na Ukrainę, ponownie będzie to okręg Dzierżyńsk. Nauczyciele, takjak i poprzednim razem,
będą zajmowali się szkoleniem rolniczej Polonii.

(tb)

członków i sympatyków Dyskusyjny Klub Filmowy, działający przy Łowickim
Ośrodku Kultury. Pierwszym filmem, jaki dane będzie nam zobaczyć, będzie dzisiaj,

w czwartek 4 maja obraz Larsa von Triera Europa. Tydzień później, 11 maja, zaplanowany jest film Gabinet dr Caligari w reżyserii R. Wiene'a, 18 maja natomiast
gratka dla fanów twórczości Davida Lyncha - Głowa do wycierania. Na czwartek,
25 maja, przewidziany jest film Harakiri w reżyserii H. Kobayashi. Jak dowiadujemy się od Artura Michalaka, opiekującego się Dyskusyjnym Klubem Filmowym
w LOK, już w przyszłym miesiącu na ekranie łowickiego kina Bzura, będzie można
zobaczyć najnowszy film reżysera P. Greenawaya - 8 112 kobiety. Wszystkie spotkania DKF odbywają się w czwartki o godzinie 18.59, cena biletu wynosi 5 złotych .
'-------------------------------'

Jesteśmy niemiecką firmą farmaceutyczną działającą na całym świe

-

cie. W chwili obecnej budujemy w Łyszkowicach nowoczesny zakład
produkujący leki - formy stałe i płynne - i w związku z tym:
• w dziale rozwoju produktu magistra farmacji z prawem do wykonywania zawodu aptekarza i minimum 2-letnim stażem pracy w zawodzie aptekarza.
• Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
• Mil_e widziane doświadczenie z zakresu technologii leków.

0środek Kształcenia

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu

ORGANIZUJE KURSY:
1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNlCZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:

na następujący adres:
Byk Pharma Spółl<a z o.o. - Dział Personalny

./
./
./
./

sprzedawca
murarz
betoniarz
stolarz

99-420 Łyszkowice, ul. Wolności 1

2.

PRZYUCZAJĄCE

ofeta

współpracy jest interesująca prosimy o przesłanie

oferty

BLACHARSTWO ~ie" s""~ RATY 9~ <o<
łza fy wnękowe z drzwia frił
DEKARSTWO przesuwanymi
i składanymi
.•)~

Q,,_

Q~

01\1'

Kry~ie i Konserwacja

Dachów
Usługi

-

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ul. Zgoda 13, tel. 837-51-11

SZUKAMY DO PRACY

Jeśli nasza

•
•
•
•
•
•
•

blacha szwedzka
dachówka
obróbki
krycie papą

Głowno,

SYSTEMY OKIENNE KBE,ALVMINIVM,
PCV NA DOWOLNYwYMIAR

MEBLE
Łowicz, Nowy Rynek 16
:!
tel. 0-46 837-89-01 0-602-71-35-99

inne

Spółdzielnia „SCh"
w Głownie, ul. Kolejowa 42

Gminna

smołowanie

rynny
parapety

Q ...

NOWOCZESNEZABVDOWYWNĘTRZORAZ

w zakresie:

~

tel. (kier.: 0-42) 710-72·41
kom. 0-605-292-621, 0-605-292-621

ztery cie kawe f•II my

zaprasza
do zakupów opalu
wobec zapowiadanych przez kopalnie
znacznych podwyżek cen węgla
~
Gwarantujemy dobrą jakość oraz niskie ceny ~

DO ZAWODU:

./ spawacz elektryczny i gazowy
./ palacz c.o.
./ kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
./ drwal - operator pilarek
./ księgowości z obsługą komputerów
./ krawiec - szwacz
3.

DOSKONALĄCE

W ZAWODZIE:

{ kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
./ elektromonterów (grupa SEP)
./ pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
./ obsługi komputerów
4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

./ kroju, modelowania i szycia
5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

./ dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
./ dla pracowników administracji i kadry

ul. Zgoda 13, tel. 837-51-11

ORGANIZUJE
KURSY
KOMPUTEROWE:
• podstawowy
• works, office
(edytory tekstu, arkusze
kalk.u lacyjne)
• inne wg

• Jedna osoba przy komputerze
• Przyjmujemy zgłoszenia osób indywidualnych i zlecenia zakładów pracy

Zapraszamy

R-489

e

BEZPŁATNA WYMIANA OLEJÓW

• SMAROWANIE PODWOZI
•DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO

.

inżynieryjno-technicznej

./ dla osób
R-490

kierujących

pracownikami

Zapraszamy

zgłoszeń

P.H.U.

i)j}_;fi10

s.c .

99-400 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e
tel./fax (046) 837-45-44, 837-36-82
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Domaniewice

Absolutorium iednoglośnie
· mimo opóźnień i zmian inwestycyinych ,

Zaproszenie W inny świat. Gustowne tablice, umieszczone przy każdym wejściu na teren katedry w Łowiczu, zapraszają
od kilku tygodni na Msze święte i do konfesjonałów.

•

POZYCZONĄ. KOSIARKĄ

•

•

TEZ MOZNA

Zarządowi Gminy Domaniewice przyznano 26 kwietnia absolutorium za wykonanie budżetu
na rok 1999. Spośród planowanych
inwestycji dwie nie zostały wykonane - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skaratkach, na które planowano przeznaczyć 100
tys. zł, oraz rozpoczęcie budowy
gimnazjum, na które wraz z pokryciem kosztów wykonania dokumentacji oraz przeprowadzenia
przetargu w budżecie na 1999 rok,
planowanych było 140 tys. zł.
Częste awarie sieci wodociągo
wej w Skaratkach zmuszają do
szybkiego rozwiązania problemu
stacji uzdatniania wody. Instalacja
elektryczna, licząca prawie 40 lat,
też pozostawia wiele do życzenia,
jednak zakres koniecznych do wykonania w Skaratkach prac wymaga nakładu rzędu 500-600 tys. zł.
Zdecydowano się więc na inne rozwiązanie - doprowadzenie do Skaratek wody z innego ujęcia, w Li-

Prewencja kryminalna

Nieoczekiwana oferta firmy „ W domu i w ogrodzie"
To nowy pomysł, jednak zyskał on duże
zainteresowanie wśród mieszkańców miasta i okolic. W tygodniu 'korzysta z tej propozycji 5 osób, ale zainteresowanych, chcą
cych się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć,jest kilka razy więcej - powiedział nam
jeden z właścicieli firmy ogrodniczej „W
domu i w ogrodzie", działającej od lat w naszym mieście . Z początkiem kwietnia wyszła ona do swych klientów z nową propozycją: wypożyczania sprzętu ogrodniczego. Na terenie miasta jest to pierwsza tego
typu inicjatywa. Opiera się ona na prostym
pomyśle: Po co kupować drogie urządze
nia, które będziemy wykorzystywać przez
kilka dni w roku, jeśli można je wypożyczyć
w sklepie. Firma i do tej pory działalność
taką prowadziła, była ona jednak nieodpłat-

'

na i dotyczyła tylko i wyłącznie stałych
klientów. Teraz jednak wypożyczanie zostało umożliwione wszystkim klientom - ale
za odpłatnością, by uniknąć przetrzymywania sprzętu.
Oferowana ilość urządzeń jest duża.
Mieszczą si~ w niej wykorzystywane przy
tworzeniu trawników glebogryzarki, spalinowe kosiarki do trawy, kosa spalinowa,
spalinowe nożyce do żywopłotów. Wypożyczenie na dobę tych urządzeń kosztuje
50 - 60 złotych, cena zależy od mocy wypożyczanego urządzenia. Opryskiwacze
ogrodnicze, walce, siewniki do trawy kosztują 15 złotych na dobę. Jest też możliwość
wypożyczenia sprzętu na godziny - wtedy, jak podkreślają właściciele firmy, klient
płaci naprawdę groszowe kwoty. Wszyst-

kie przeznaczone do wypożyczenia urzą
dzenia, są marek najlepszych firm ogrodniczych: Solo i Honda, po to, by nie psuły się
często, a klient.był zadowolony. Przed wypożyczeniem trzeba jeszcze uiścić kaucję
w wysokośc'i 1OO złotych i pozostawić
w sklepie swoje dane personalne.
W najbliższym czasie wypożyczać
ze sklepu będzie! można także i inny sprzęt,
w tym urządzenie do rozdrabniania drewna, i rąbarki dla sadowników. Ich wykorzystywanie w pracach sadowniczych pozwoli
na rozdrobnienie ściętych gałęzi drzew
i przeznaczenie trocin na kompost. Uniknie się w ten sposób palenia ich, co jest
działaniem nieekologicznym i coraz bardziej
odchodzącym w niepamięć w nowocze(tb)
snych sadach.

siewicach, nowym, 4-kilometrowym wodociągiem. Mieszkańcy
wsi będą mogli podłączyć gospodarstwa do nowej linii wodociągo
wej, jeżeli zapłacą 700 zł.
Jeślł natomiast chodzi o budowę Gimnazjum w Domaniewicach,
to rozpoczęła się ona w marcu tego
roku, ponieważ zezwolenie na budowę gmina otrzymała w listopadzie 1999 roku i na rozpoczynanie
inwestycji było zbyt późno.
Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna, pozytywnie zaopiniowały
wykonanie budżetu . Za udzieleniem absolutorium głosowali wszyscy obecni na sesji radni. Wójt
gminy, Grzegorz Redzisz, apelował do radnych o zgodę i dobrą
współpracę, ponieważ tegoroczny
budżet, podobnie jak w 1999 roku,
jest skromny i trudny dla gminy,
głównie z powodu braku możliwo
ści pozyskania środków z ze(mwk)
wnątrz .

Drogowa rada
Jeszcze w pierwszej połowie
roku z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Ło
wiczu, ma powstać Powiatowa
Rada do Spraw Bezpieczeństwa
Drogowego. Chcemy ujednolicić
współpracę na rzecz bezpieczeń
stwa na szczeblu samorządów oraz
zainteresowanych instytucji - powiedział nam komendant łowickiej
policji, podinspektor Adam Ruta.
Dlatego też do działania w nowej
strukturze zaproszono samorząd
miasta, powiatu, przedstawicieli
zarządców dróg oraz przedstawicieli koncernów ubezpieczenio-

bieżącego

wych (chodzi o ubezpieczenia samochodowe). Oficjalnie jeszcze
rada nie została powołana do ży
cia, jednak odbyły się już pierwsze spotkania organizacyjne.
Wspomniana rada ma zajmować
się między innymi lustracjami stanu dróg na terenie całego powiatu
i opiniowaniem zmian oznakowania. Pod baczną uwagę będzie również brany stan dróg, który niewąt
pliwie wpływa na stan bezpieczeń
stwa drogowego. Pierwsze spotpnie sesyjne rady ma odbyć się pod
koniec pierwszej połowy roku.
(mak)

,,___________________________________________.

96-1 OO Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35, (Biały Dom)
Tel.Jfax. (046) 832-53-32, 0-601-937-622

KUCHNIE na TW'oją marę

Pl'«itlell:tuleną
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Filia WIERNICKI s.c.
96-100 Skierniewice
ul. Bnczka2
Teł. 046/833-26-90, 833-27-90
833-33-90
R-101

WIERNICKI s.c.
99-400 Łowicz
ul. Poznańska 120

Tel. (046) 837-93-63
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

·lf

LEOKADIA FLIS c192a. 2000>
Pamiętam, jak bardzo lubiła spędzać
czas ze swoimi wnukami, starała się im
coś przekazać, opowiadała o swoim ży
ciu i o tym, jak żyło się dawniej, tak jakby coś przeczuwała - wspomina matkę,
Leokadię Flis, córka Anna.
Jej śmierć była dla rodziny zaskoczeniem, zawsze była tak bardzo pełna -ży
cia, uwielbiała pracę w ogródku i spę
dzała w nim długie godziny. Na krótko
przed swoją śmiercią kupowała nasiona i planowała, gdzie co posiać. Niestety ... - dzieli się wspomnieniami o zmarłej
syn Andrzej.
Pani Leokadia urodziła się 1928 roku
w Bolimowie. Od dziecka była przygotowywana do ciężkiej pracy w gospodarstwie, często opowiadała o tym, jak
musiała wstawać rano oporządzić .zwierzęta, a potem zająć się młodszym rodzeństwem ... - wspomina rodzina. Swoim dwóm młodszym siostrom zastępo
wała wcześnie zmarłą matkę. Miała problemy z nauką w szkole podstawowej,

-

Słodyczcak,

14 kwietnia: Barbara

I. 58, Łowicz . 16 kwietnia: Julianna Bogus, I. 75,

Żyrardów; 19 kwietnia: Alicja Wojciechowska, I. 75, Łowicz; 29 kwietnia: Hen-

ryk Kucharski, I. 71,

Łowicz;

30 kwietnia: Tadeusz

l'clczyński,

I. 83, Kalenice

gdyż większość

wolnego czasu poświę chowaniu dzieci. Cały czas nad nami czurodzinie. Czas wojny udało się jej wała, _ była troskliwa i bardzo wyrozuprzetrwać spokojnie, choć nie uniknęła miała. Nalegała, byśmy się uczyli, bo jej
kilku niemiłych prze-żyć, o których nie niestety nie było to dane - opowiada pan
chciała opowiadać.
Andrzej. W połowie lat osiemdziesią
W 1947 roku, zaraz po tym, jak oj- tych syn Andrzej wraz z rodziną przeciec ożenił się powtórnie, przeniosła się prowadził się do nowego domu w rejodo Łowicza. Tu zamieszkała u swej ciot- nie osiedla Łyszkowicka. Po śmierci
ki Barbary. Obie zajmowały się · pracą męża przeprowadziła się do niego pani
chałupniczą. Trzy lata po przyjeździe Leokadia.
do Łowicza poznała swego męża - Jana
Zajmowała się prowadzeniem gospoFlisa. Do spotkania doszło najakiejś za- darstwa domowego i wychowaniem
bawie tanecznej, mama mówiła, że wnuków, które były największą rado~d pierwszego wejrzenia poczuli między ściąjej ostatnich lat. Babcia uczyła nas
sobą więź - wspomina córka. Więź ta malować i chodziła z nami na spacery.
była na tyle silna, że rok później, w 1951 Pomagaliśmy jej też często w ogródku
roku, wzięli ślub. Zamieszkali wspólnie - powiedzieli o babci dziewięcioletni Łu
najpierw w domu na ul. Armii Krajowej, kasz i młodsza o rok Agnieszka.
a kilka lat później przenieśli się do noByło to dla niej bardzo ważne, że nie
wego mieszkania na osiedlu Kostka. straciła łączności z rodziną i nie została
W 1953 roku urodził im się syn Andrzej, sama, bardzo się cieszyła, że jest nadal
a w 1956 - córka Anna. Pani Leokadia potrzebna - dodał, opowiadając o matce,
dorywczo pracowała jako szwaczka, pan Andrzej.
jednak całą swą uwagę skupiała na wy(tb)
cała

Pragnę gorąco podziękować

w imieniu własnym
oraz moich najbliższych
Wszystkim, którzy utożsamiając się z naszym bólem
spowodowanym śmiercią

DROGIEJ NASZEJ MATKI •. MARII

czył w 1970 roku, otrzymując tytuł technika hodowcy. Następnie przez kilka lat
uccył się w Studium Zarządzania Gospodarstwami Rolnymi w Lututowie.
Mieczysław Okraska był osobą znaną
·nie tylko z tego, że uczył na Blichu,
w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Pracował również w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Czerniewie,
w PGR Długie, w SKR Kocierzew
(w zakładach tych był zatrudniany jako
zootechnik), w Urzędzie Gminy w Chą
śnie i Urzędzie Gminy w Kocierzewie.
W 1992 roku trafił do Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Rolniczych na Blichu.
Jego praca na stanowisku zootechnika polegała przede wszystkim .na doglą
daniu i dbaniu o hodowlę zwierząt, pro-

KtOS

brali udział w modlitwach i obrzędach pogrzebowych,
we Mszy Świętej odprawionej w intencji Zmarłej.
Za wszystkie słowa otuchy i wsparcia. Za wszystkie gesty pomocy I zrozumienia składam podziękowania w szczególności:
• Współpracownikom
• Paniom Pielęgniarkom
i pracownikom
I Położnym
zespołu Opieki Zdrowotnej
• Firmie ECOTHERM
• kolegom Lekarzom
• Pracownikom NZOZ
- Zarządowi Powiatu Łowickiego
„Kaliska"
Sąsiadom, Znajomym, Przyjaciołom, całej Dalszej Rodzinie oraz
Wszystkim, którzy chcieli wspomnieć Zmarłą

Janina

R-590

Kłos

-

Kaźmierczak

Ks. Prałatowi Wiesławowi Wronka
Ks. Sławomirowi Sobierajskiemu
oraz wszystkim Księ~om pracującym w Parafii
p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza

MIECZYStAW OK-RASKA(19so. 2000>
Był człowiekiem uczynnym, niezwykle
pracowitym, na którym można było zawsze polegać - powiedział o zmarłym
Mieczysławie Okrasce Maciej Mońka
- dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego na Blichu -Był osobą niezwykle oddaną pracy, nie raz można go było
spotkać w pracy w niedzielę, czy po godzinach, gdy tylko zaszła taka potrzeba.
Starał się zawsze być na miejscu, by
wszystkiego osobiście dopilnować. Nie
miał nawet czasu, by iść na urlop - wspomina Janusz Wróbel.
Mieczysław Okraska urodził się 29
października 1950 roku w Czerniewie,
w gminie Kiernozia. Uczęszczał do Szkol)' Podstawowej w Sokołowie, potem
przez pięć lat uczył się w Zespole Szkół
Rolniczych na Blichu. Szkołę tę ukoń-

ODESZLI OD NAS (14.04. -30.04.2000)

wadzoną

w gospodarstwie. Prowadził
praktyczne z uczniami
szkoły rolniczej.
W okresie wakacji prowadził praktyki - był opiekuńem uczniów. Jako nauczyciel był osobą niezwykle kansekwentną i wymagającą od młodzieży. by wszystka było dokładnie wykanane. Za to wśród
nich cieszył się szacunkiem.
Mieczysław Okraska od 1975 roku
był żonaty z Marianną Czubak. Z tego
związku na świat przyszli: Marcin
w 1977 roku i Basia w 1983 roku.
To, że -żył przede wszystkim pracą,
potwierdza jego żona Marianna - to było
najważniejsze, choć ostatnio cieszył się
bardzo czasem, jaki spędzał na działce,
którą kupiliśmy rok temu.
(tb)

pragnę wyrazić wielkie podziękowanie w

także zajęcia

imieniu rodziny zmarłej

MARII KtOS
piękną modlitwę i niecodzienne nabożeństwo żałobne
oraz za wieloletnią 'życzliwość okazywaną zmarłej

Za

Janina

R591

Kłos

-

Kaźmierczak

Rodzinie, sąsiadom, znajomym
za pomoc i okazane współczucie
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze

ś.p.

HENRYKA KUCHARSKIEGO
serdeczne podziękowania
rodzina zmarłego

składa najbliższa

R-005

Historię łowickiego rzemiosła przedstawia Edward M.

Tomczak. Cz. I

NAJSTARSZY CECH WŁOWICZU - BRACTWO KUPIECKIE

Pow~zechnie

przyjmuje się, że orgabractwem,
a nie cechem, Do XVIII wieku jednak
kupcy w Łowiczu nazywali się cechem,
co widoczne jest w przywilejach i w
protokołach tej organizacji. Bractwem
mogły się nazywać wszystkie cechy,
gdyż ich członkowie tytułowali się brać
mi. Ponadto wewnętrzna organizacja
cechu kupieckiego była prawie identyczna, jak innych cechów. Występo
wał w niej cechmistrz I i II oraz szafarz
I i II, jako zarząd cechu.
Datę pierwszego przywileju dla cechu kupieckiego podaje dokument
z 1801 r., w którym ujęto spis cechów
od najmłodszego do najstarszego, znajdujący się w zbiorach Władysława Tarczyńskiego (Arch. M. Łowicza zesp.
171 ). W spisie tym kupcy przedstawili dokument stwierdzający, że yv 1335
r. otrzymali przywilej od króla Kazimierza Wielkiego (W. Stachlewski, Ło
wicz i okolice ... podaje datę 1333 r. pierwszy rok panowania Kazimierza
Wielkiego). Przywilej ten w 13 70 r. miał
przedłużyć król Ludwik Węgierski.
Cech kupiecki otrzymywał przywileje
następującego rodzaju: dotyczące organizacji cechu, wolności handlu na terenach całej Polski oraz organizacji handlu w samym mieście Łowiczu. W 1424
r. w dniu św. Wawrzyńca król Włady
sław Jagiełło uwolnił wszystkich poddanych arcybiskupa od płacenia na
r,zecz skarbu_~ró!ey;ąkiego _ceł,_ rr.!Y~a i
nizację kupiecką nazywano

targowego w całym kraju. Dało to podstawy do rozwoju handlu łowickiego.
Późniejsi władcy potwierdzali ten dokument aż do XVIII wieku.
Pierwszym znanym dokumentem, regulującym przebieg jarmarków, był
przywilej arcybis.kupa Jana Łaskiego
z 1515 r. zwany „Orginalne prawo kupieckie", a zatytułowany w XVIII wieku Prawo albo frycówka chłopców kondycji Kupieckiej, z różnych miast zjeżdża
jących w Jarmark Świętego Mateusza
- czteroniedzielny agitujący się, które to
wyrażone punkta pod surowym nadzorem onegoż każdy z osobna zachować,
według niego rządzić się powinien. Dokument ten był wznowiony w XVIII
wieku i dotyczył uczniów kupieckich,
zwanych terminatorami i uczniów kupieckich, przybywających wraz z kupcami na jarmarki, głównie na jarmark św.
Mateusza. Termin „Frycówka" pochodzi od „Fryca", zniekształconego imienia Fryderyka. Prawo takie powstało
w zachodnich miastach polskich, przechodzących na „prawa niemieckie", kiedy to na jarmark przybywali młodzi
Niemcy, bardzo często noszący imię
Fryderyk, na których zachowywali się
niesfornie. „Frycówka" to karanie mło
dych chłopców, rozrabiających w mieście.
Karę frycówki nakładał „Kongres"
pod przewodnictwem sędziego targowego (wcześniej to zapewne „sędzia ubogich"). W skład ,,Kongresu" wchodzili

członkowie cechu kupieckiego. Frycówka to kara cielesna wymierzana ilością
plag - uderzeń prętem lub powrozem.
Wymierzano tych plag od kilku do I OO,
przeważnie na gołe ciało delikwenta, rozciągniętego na gołej ziemi. Frycówka też
dotyczyła miejscowych uczniów kupieckich, nie tylko wczasie jarmarków
i targów, za niewłaściwe wykonywanie
codziennych obowiązków.
W 1518 r. arcbp. Jan Łaski wydał
przywilej dla cechu kupieckiego, zapewne ujmujący zasady funkcjonowania_samego cechu. Funkcjonowała następująca zasada opracowywania przywilejów
- przepisywano stary dokument, z tym
że inny dawano wstęp i zakończenie,
w którym podawano, na czyj wniosek
przedłużono przywilej i wymieniano
świadków złożenia podpisu przez arcybiskupa. Przywilej z I 5 l8 r. przedłużany był wielokrotnie. Arcybiskup
Wawrzyniec Gębicki (1615-1624) wydał przywilej dla kupców, który wykorzystał prymas Jan Węż.yk przy nadawaniu przywileju dla cechu kupieckiego
17 .07 .1637 r. Według tego ostatniego
przywileju do cechu mogli należeć handlujący suknem, płótnem, korzeniami,
winem, „tudzież szyprowie, piernikarze, cukiernicy, szmuklarze, pasamontnicy, kramarze, żelażnicy, tak prostym
jak i pobielanymi, żelaznemi towarami,
norymberskimi, wrocławskimi, jak i innymi w Polsce znajdującymi się handlujący, dt> konfraterii albo cechu kupiec- ;,,; *
A
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należeć mają

i powinni".Należ.y
do cechu należeli bogaci
kupcy, handlujący na skalę ogólnopolską bydłem, końmi oraz aptekarze.
Do cechu - konfraterii - bractwa przyjmowano tylko mieszczan łowickich.
Prawa miejskie nadawano tylko katolikom. Przyjmowany na prawa miejskie
musiał zło-żyć przysięgę . Gdy chciał
wstąpić do cechu, musiał przedstawić
dokument urodzenia lub przyjęcia katolicyzmu i uzyskania praw miejskich.
Do cechu należeli kupcy, mający p,rawa
mistrzów, zatrudniali oni czeladników
i uczniów - terminatorów. Czeladnik
mógł zostać kupcem, jeżeli stać go było
na założenie przesiębiorstwa handlowego. Kupcem - członkiem cechu, mógł zostać każdy inny obywatel miasta, jeżeli
stać go było na założenie przedsiębior
stwa handlowego. Taki płacił 2-3 razy
większe stawki opłat, niż wyzwalany
na mistrza czeladnik. Musjał też po
przyjęciu do cechu wystawić ucztę, gdy
czeladnik najczęściej wystawiał kolację.
Z cechu kupiec mógł być usunięty,
gdy odmawiał przynależności do cechu,
nie chciał wykonywać obowiązków, nakładanych przez cech i nie płacił skła
dek członkowskich. Członek cechu mógł
być wykluczony, gdy nie wykonywał
postanowień sądu cechowego i gdy trzykrotnie zdradził tajemnicę cechową.
O usunięciu z cechu cechmistrz powiadamiał władze miejskie, które zakazywały kupcowi wykonywania zawodu.
kiego

zaznaczyć, że

-
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POD

OPIEKĄ

ŚW. WALENTEGO
Wybory cechmistrzów i szafarzy odbywały się na początku roku. W tyn1
dniu cech organizował Mszę św. w kościele św.

Ducha przy ołtarzu św. Walentego, znajdującego się w ołtarzu głów
nym. Św. Walenty był patronem cechu
kupieckiego w Łowiczu i jego ołtarzem
opiekował się cech kupiecki. Po Mszy
odbywało się zebranie wyborcze. Po
wybraniu władz wszyscy, na czele z nowym cechmistrzem, udawali się do magistratu, gdzie burmistrz zatwierdzał wybory, a wybrani składali przysięgę, po
czym cechmistrza odprowadzano do
jego siedziby. W cechu kupieckim obowiązywały zebrania kwartalne (Suchedniowe ), które zarządzał cechmistrz
przez wysłanie „znaku", dostarczonego
pierwszemu w kolejce kupcowi, ten
przekazywał następnemu, a ostatni
zwracał „znak" cechmistrzowi. Zebranie kwartalne rozpoczynało się Mszą
św. w kościele św. Ducha, pierwszą czytaną - za żyjących członków cechu,
a drugą - śpiewaną - za zmarłych . Za
nieobecność na mszy kara wynosiła 2
wręby wosku. 'Następnie odbywało się
zebranie, na którym opłacano składki
członkowskie, kontrolowano stan kasy
cechowej (skrzynkę cechową), przyjmowano nowych członków i odbywano
sądy cechowe (brackie). Na zakończe
nie urządzano libację na koszt cechu.
doc. dr Edward M Tarrrczak
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Przypominamy: w 'każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na
którym każdy może wpisać treść życzeń, jakie z różnych okazji:
imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak po prostu „od serca" chce komuś przekazać. Życzenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ. Aby się ukazały, należy: - Wypełnić
kupon, używając nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona,
gdyż inicjał także liczymy jak słowo, - dostarczyć kupon do naszego główne
go biura ogłoszeń przy ul. Podrzecznej 2, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej)
lub do redakcji „Nowego Łowiczanina" przy ul. Grabowej 2, a w Głownie do
Nasz piękny środkowoeuropejski kraj
redakcji „Wieści z Głowna i Strykowa", ul. Swoboda 4, w Żychlinie do redakacji „Tygodnika Żychlińskiego" ul. Narutowicza 45 a -wpisać na kuponie swoje lubi być na czele. Lubi przodować, tyle
imię, nazwisko i adres. UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyj- tylko, że w niezbyt chlubnych kategomujemy je do poniedziałku, godz. 13.30.
riach. Wygrywamy w ilości wypitego
alkoholu wysokoprocentowego na staGorące życzenia z okazji imienin Monice
tystycznego mieszkańca, jesteśmy
Giżewskiej zdrowia, spełnienia marzeńpne
w czołówce a'propos przestępczości
Kochanej Siostrze Małgorzacie Besman syla mąż Marek.
oraz .„ w ilości dni wolnych od pracy.
z okazji urodzin dużo szczęścia życzy Najserdeczniejsze życzenia z okazji imie- Akurat tej ostatniej dziedziny nie musinin dla Bogusława Smeli przesyłają pra- my się aż tak bardzo wstydzić, choć nieMonika z rodziną.
którzy obcokrajowcy postrzegają nas
Z okazji 50-tych urodzin Wiesławowi cownicy firmy.
przez to jako leniuchów. Tak czy inaBrzozowskiemu wszystkiego co najlepsze
Z okazji imienin Panu Zygmuntowi Ło czej na początku maja od kilku lat nad
śle córka Karolina.
nowi wszelkiej pomyślnościżycząpracow Wisłą obowiązuje najdłuższy weekend
Z okazji urodzin kochanej Babci Annie Sie- nicy marketu „MAX".
w historii kosmosu. Jeśli tylko pogoda
kierskiej moc Bożej opieki życzą wnuczki.
dopisuje, jak kraj długi i szeroki, naród
Z ~kazji 70. urodzin Genowefie Niedźwiec
wyjeżdża nad jeziora, morze, bądź
kiej wszystkiego najlepszego, dużo zdrow góry. Ci, którzy nie przepadają
wia i radości życzą dzieci i wnuczęta.
Gorące pozdrowienia dla fajnej dziewczyny za krótkimi eskapadami, spędzają dni
wolne na własnych śmieciach, oczekuZ okazji 73. urodzin S.tanisławie Wilk Anny Bruc pnesy/a znajomy ze szkoły
jąc atrakcji na miejscu. Dla tych właśnie
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń Wszystko riiożna zapomnieć, smutek, raŁowicki Ośrodek Kultury stara się
życzą wnuczęta.
dość i łzy, lecz ni~ można zapomnieć takieatrakcyjnie „przyrządzić" chwile laby.
go chłopaka jak Ty. Dla Piotrka S. - od
W sobotę, 29 kwietnia, Stary Rynek naPauliny i Ewy.
leżał do fanów rock&roll'a. ZaproszoKochanej Monice Gali z okazji imienin Pozdrowienia dla Małgosi B. z Łowicza no zespoły znane nad Bzurą, choć n!e
wszystkiego najlepszego i dużo uśmiechu i podziękowania za wspaniale spędzony powalające ogólnopolską popularnością.
„Drugi tydzień", „Bohema" i „Helikopna twarzy życzy Sławek.
weekend pnesyła Karol.
ter" już u nas występowały, więc część
publiczności wiedziała, czego się spo-
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juź własną płytę, więc pić ulubiony napój. Jedynak w postaci
secundo - słyszałem ich pizzerii „Tom Marziano" nie do końca
w „Dziupli" jakiś czas temu i przypadli rozwiązuje ten problem. Albo więc
mi do gustu, tertio - jednym z członków chłopcy muszą zwiększyć ilość siezespołu jest mój znajomy, Tomek Ma- dzisk, albo np. restauracja „Polonia"
ryniak. „Helikopter" często grywa wyszłaby z ogródkiem na zewnątrz ?
na tego typu imprezach otwartych, co Jak wchodzić do Europy, to z rekordodobrze świadczy o umiejętnościach mu- wą ilością kawiarenek, a nie najdłuźszym
zyków, którzy nie boją się spotkania weekend' em na świecie.
z żywą publicznością. Jak wspomniaMuzyczne juwenalia
łem, program „Helikoptera" to głównie
cover'y („The Doors", „Deep Purple",
Poza oczywistymi korzyściami, ja„Rolling Stones", „Perfect"), choć jedna kie nasze piękne miasteczko pobiera
z „przeróbek" bardzo mnie zaskoczyła. z faktu istnienia Mazowieckiej Wyższej
Otóż chłopcy zagrali hymn fanek boys- Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej,
bandów - „Kolorowe sny" zespołu „Just trzeba przyznać, że studenci dają nam
5". Oczywiście zupełnie inaczej za- jeszcze jedno - juwenalia.
brzmiał ten numer w wykonaniu „śmi
Oczywiście święto żaków nie może
głowców" i jestem bliski tezy, że „Heli- się obyć bez koncertów. Jak pamiętacie
kopter" zrobił to lepiej od pięknych, drodzy Kącikoczytelnicy, w latach pomłodych (i niezwykle zdolnych) „Ju- przednich gościliśmy takie tuzy rodzist'ów". Publiczność raczej spokojnie mego show-bussinesu,jak Robert Gawprzyjęła „Helikopter", jak i pozostałych
liński, „Golden Life", „Raz Dwa Trzy",
wykonawców. Choć nie należało się czy Renata Przemyk. W tym roku bę
spodziewać spazmów wśród widowni, dzie również znakomicie. Otóż ze źró
myślę, że można było bawić się lepiej, deł dobrze poinformowanych „Kącik"
bo było przy czym.
dowiedział się, że z końcem maja nad
Cieszy fakt, że najdłuższy weekend Bzurę zj.e dzie zespół (pieśni i tańca)
nowoźytnej Europy sprowokował na- „BRAThANKI" (ten od „Czerwonych
szych decydentów od kultury do zorga- korali") oraz grupa O.N.A. i to jeszcze
dziewać. Część nieświadoma została nizowania imprezy na Starym Rynku. nie wszystko ! ! !. Organizatorzy chcą za(mam nadzieję) mile zaskoczona. Nawet najwięksi przeciwnicy koncer- prosić jeszcze jedną megagwiazdę, ale
Wszystkie trzy zespoły opierają swój tów muszą przyznać, że główny plac jej nazwy na razie nie zdradzę, żeby nie
repertuar na tak zwanych cover'ach, miasta świetnie się nadaje do tego typu zapeszyć . W każdym razie, gdy te plaa więc na utworach innych wykonaw- przedsięwzięć. Przychodzi wówczas ny zostaną zrealizowane, będą to najców we własnych aranźacjach. Przy- wielu .łowiczan, jest wesoło, kulturalnie ciekawsze juwenalia w historii naszej
znam, że ja przyszedłem na Stary Ry- (z wyjątkami), spokojnie Uak wyżej). Alma Mater.
nek dla jednego z tego tercetu, tj. „Heli- Niestety dysponujemy zbyt małą ilokoptera". Spieszę tłumaczyć, dlaczego: ścią miejsc, gdzie można by usiąść i wyBogusław Bończak

Ok
drewniane i plastikowe

primo - wydali

muszą coś grać,

Drzwi płycinowe
malowane i foliowane

Drzwi fornirowane

Bramy garażowe uchylne ·
Wiśniowski,

Normstahl

Drzwi

zewnętrzne

~
!- D n
Pokrycie dachowe:
Blachy Rautaruuki
Onduline
Eternit bezazbesowy

SUPER PROMOCJA
99-400 ŁOWICZ, ul. Chełmońskiego 2, tel. (046) 837-36-59
96-100SKIERNIEWICE, ul. M.C. Skłodowskiej 152,
tel. (046) 833-40-78, 833-40-79, tel./fax (046) 833-22-61
91-849 ŁÓDŹ, ul. Okopowa 115, tel./fax (042) 656-73-34, 656-73-35

CENTRUM HANDL0WE BUDOWNICTWA

EKOCENTR®

02-672 WARSZAWA, ul. Domaniewska 42/44,
tel. (022) 843-77-51, (022) 843-50-01 do 09 wew. 206

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SKŁADY, FIRMY BUDOWLANE ORAZ INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW
R-5 2
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INFORMATOR
LOWICKI

Informacje:

Taxi osobowe 837-34-0 I
T"!i bagażowe 837-35-28
Powiatowy Unąd Pracy 837--04-20; 837--03-73

Łowicz

tel. 837-51-32
czw. 4.0S. Kostka I
pŁ
S.05. Silcorskiego I
tel. 837-42-64
sb. 6.85.. 3 Maja 15
tel ().(,()1-781-708
ndz. 7.0S. Pijarska 3
tel. 837-36-56
pon„ &.OS. Armii K.rajowtj 2
tel. 837-64-41
wt.
9.0S. Stary Rynek 14
tel 837-42-93
śr„
IO.OS. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
Stary Rynek 14 czynna w b:ldi.
sobocę w godz. 9.00-15.00,
aiedziclę w godz. 8.00-14.00
Bełchów: pa. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pa. - pt. 8.00-15.00

Informacja o oomerach telefooów 913

Rozmowy

międzymiaslowe

Miejski: Sekre1ariat 837-41-fil;
Wydział Geodetji 837-56-15;
Uaąd Staw Cywilnego 837-39-25;

Naprawa telefonów 9224

Pogotowia:

Księgowość
Wydział
Wydział

837-34--04;
Spraw Komunalnydt 837-41-62;
Spraw Spolecmydt 837-35-51;
Spraw Obywab:l<ilrich 837-59-29;

Pm:ds7.koli 837-57-72;
BilDD Rady 837-35-49;

Wydział

Pogoluwie 13bmkowe 999
Slraż

Analiz i Promocji 837-42--03;
Oiganizacyjny 837-43--04;

Unąd Sbrbowy 837-65--05
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta ,.Pamczek~

pomna 9'J8

Pogolowie

Łowicz,

ul. 3 Maja 2, tel. 837-66-92,
czynny: rodziennie w godz. 15.00-21.00

ciqilntj 837-59-16

~

831-35-32

Punkt pomocy dla ofiar przanocy w rodzinie
(siedziba RK.A ,,Pasiaa:dt~. Łowicz, ul. 3 Maja 2),
czynny: Jlll~ śr., pl w godz. 13.00-16-00
Saną>omorowa ~ Abstynen:ka „Nie ma mocnydl" w Zdunach (siedzioo GOK ZWny}- spodGmia
w czwartki o godz. 18.00

Telefon zauf.mia dla kobiet z chorobami nowotworowymi nanądu rodnego i ~ 837-37--07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00, w awartek od 15.00 do 17.00

Gaz budowy 837-66-08, 837-41--02,

e

837-16-16 c:ocłzieunie od 8.00 do 19.00,
WaJS2lat kOllSl:fWal
Zakład

ul.

ŁSM

Arnbulatońum

ul. StnroScińsb 5,
tel. &37-52-48,,

tel. 837-35-24

Pomocy

Doraźnej

czynne:

Pacjenci •
Zakładów

opieką JDEdycm:i. Kqdilicmydt
Opidi ZdmwOIDcj

- pzyjmowani Sł w Ambolatońum Pogolowia
po godzim:h filllktjonowani powyiszydt
Zakładów.

- Pediatrycme Ambub!Drimn Pomocy Doraźnej.
ul Świętąjańsb 113 8, td. 837-39-ó I; czynne:
pczyp cłzicci do 3 tż. - w doi pows-mloie
w godz. 1~ pczyp cłzicci do 16 tż.
- w so1u)t nir:dzide i święta pzez 24 godliny.

Dzieci objęte opic:ą medyczną Nicpublic:mydi
Zakl:aOOw Opieki zmowomę;
~

Imprezy sportowe
Wszelkie infurmaje spodll\\-e z:nnieszaamy
w lnfunn.itone Spomi\\--ym na str. 31.

Kino Bzura

e

Kakdra: 7.00.. 9.00, 1030,
12.00. 18.00;

•

K.,uta-U.ał)jaa:

Czwwt$.4np;
• godz. 18.53 „ DKF Bez Nuwy „
U!S \'Oli Tńer.

IO.OO

,,Europa~ „ reż.

•

urotfzili~ w Łowic.zu

w dni robocze w godz. 16-8, scboty, niedzide i
świ(la od 8 (pm2 24 h}

1230, 16„00;

zwierząt

Chełmoilskiego,

-

• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
tel. 837-36-51

e Ke.kiól Sióstr Ben1mly11tk: 8.00, IO.OO;
• Ke.kiól o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO,

837-65-58

MILOSNYCH

• I>zial Pomocy Doraźnej. ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24

8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;

pogm:bowy: 837-SJ..85, 837-56-45,
837-52-21

lecznica dla

• PogofDWie ranmkawc - tel. 999

• Parafia Chr)-sbasa Dobftge Pamna: 7.00,

837-26-37; 837-47-n

WYPAD KO W

przychodni:

po godzinach funktjooowna powyiszydt
:zakladów.

Panlill św„ Dadla: 7„00. 8..30, IO.OO..
11.30, 18.00;

837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,

,

Dyżury

. - przyjmowani: Sł w Anmulalllrium

Msze święte
w niedziele i święta:

l'Qgolowie c:uergetyane 837-36-05

KRONIKA

• KIJliciół św„ 1-da: niedziele 1O.OO, I l.30

sb. 8.00-12.00
Łysztowic:c pa. - pt. 9.00-16-00, sb. l0„00-14.00
Kic:mozia: Rynek ~ 12:
pa. - pt. 8.00-16-00 sb. 8.00-13.00
NidJorów: pa..pl.. 7.30-15..30, sb.. 9.00-12.00
Z4my: pa. - plS.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Policyjlly ll:ldixl mdimia 837-811-«1
~ cocrgdyti

- drtur:y nocne;

Bolimów: R. Koś:iuszki
pn. wt. pl 9.00-16.00; ~ 10.00-17.00
Cląśno: pa.--pt.. 9.00-14.30
Dommicwicc: pn. l0--17. wt. - pt. 8.00-15.00,

Policja 997
Telefun infunmcyjno-pro
(dla osób mającydJ problem alkoliolowy}
837-66-92, codzimnie w godz.16-22,
poradnia 837-36-51

Zakład Obsługi

Wydział

900

lklplabia inłOonacja gospodaim
o lmldlu, ~ pmWkcji i wyi5lrj użyllrmo-
ści piblic:mej. Id. (046} 94-34, filx (046} 322-555

Uaąd

• Oirodlk Duszpastenki przy Camvm Fonmtji MJodDdy: 8.00, IO.OO, 18.00

Informacja PKS 837-42-24
lnfoonacja o numerach; tel. międzynarodowa 93!0
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynlca 9226

Telefony:

Wydział

Apteki:

lnfonnacja PK.P 837-óJ-ll

~

iw(jfownU:

CÓRECZKI
państwu

-

Flisom z Marianki

- państwu Gawrońskim z ł..owicza

- państwu Szufliństim z Sietinik
- państwu Mitkom z Łowicza
- państwu Ja.błońskim z Lipnic
- państwu Kw- z Polesia
- państwu Majerom z Łowicza
- państwu Kędziora z Łowia.a

SYNKOWIE
- państwu Ladzińskim z ł..owicza

- państwu Mariaństim z Łowicza
- państwu z.agawa z Polesia
- państwu Stefaniak z Łowicza
- państwu Wojda z Łowicza
- państwu Pawełkowicz z l(Jępy
- państwu Jędrachom z Łowicza
- państwu Fabijańskim
z Wysol'ienicy Górnej
- państwu Gładkim z Krępy

śfufJowali sofrie:

- Dorota Redzisz z Waec:zka

INFORMATOR
,
GŁOWIENSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego
Urząd

Miejski:

U~u

Pracy w Zgierzu
719-20-76
„ ul. Młynarska 719-11-Sl
- ul. Dworska 719-11-29

Gminy Głowno 719-20-8ł
Skarbowy 719-19-01
Powszechny Zaklad Ubezpieczeli 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Napiawa telcfooów

Informacje w Głownie:
lnfonnacja PKP 719-10:17
lnfonnacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96

Ceny

- Stomatolog:

- Gabintt lllbicgowy:

Pogotowia w Głownie:

13.00-17.00

pt.. S.00-13.00
pn.- pt &.OO-IS.OO,

• Ne\llO!og

sb. IO.OO-IS.OO

- Laryngolog
-

Rchnbiłitunt

ł'n>'thodnia Spie<:jalistyczno-Ps~hintryana,

„

Olirurg

~I.

719-10-27

przychodni ZOZ
wGlownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- Lekarz ogólny
pn., wt, śr. 8.00-18.00,
czw., pt. 8.00-16.00
- Pediatra:
pn. • pt. 8.00 „ 15.00
- Okulista:
pn. - czw. 8.00-12.00
- Ginekolog:
pn„ wt. 8.00-l 5.00
śr„ pt. 8.00-16.00

(dane z 2 maja) w

-

kiełbasa
kiełbasa

zwyczajna
wiejska

parówki
kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela w
ona
mleko tłuste w folii
masło extra

275
1,79
1,20

295
2,00
1,20

12,70
1290
7,80
18,50
680
810
9,80
550
3 20
2.40
5,19
14,50
9,00
1,30
2,85

2,50
1,70
1,10
0,80
1,00
11,00
10
7,0-8,0
8,00
16,00
6,20
7,00
9,70

masło roślinne

167
3,80
0,37

7.72 .

2 70
1,90
1,00

oo

6,70
8,10
9,50
7 20

4 20

7 oo
4 oo

8,40

2,30
5,00
12,50
8

3,40

2,80

3,80
0,40
9,00

1 55
3,50
,24-0,3
7,30

2,80
1,79
1,20

280
1,79
1,20
0,90

2 75

13,30
11 60
8,70

12,50
1170
8,70
740
18,90
820
910
8,50

no·

18,50
7
8,00
10,00
700
400

oo

oo

masło śmielankowe

olej
jaja

btdzie witcei
kocyków

śr.

11.00-13.00;
IO.OO-li .OO

'iw
i w Strykowie

ł

łopatka

szynka gotowana
salceson

Nasltpnym razem

tzw., pt.

Łowiczu

ASORTYMENT
cukier
mąka szymanowska
chleb
ziemniaki
marchew
schab
wołowe bez kości
wołowe z kości~ (antrykot)

ze stt: 13

Później było już dużo głośniej. Jako
pierwszy z zespołów rockowy<:h pojawił się Foxy Blues, zagrał same covery,
Dyżury aptek w Głownie:
prezentując w pigułce historię rocka, pu- . 4.05. ul. Swoboda 12
tel. 719-24-84
bliczność usłyszała utwory Johna Lee
pt.
S.OS. ul. Swoboda 12
~I. 719- 24-84
sob. 6.0S. ul. Swoboda 12
tel. 719- 24-84 Hookera, Jamesa Browna. Ten Years
ndr.. 7.0S. ul. Swoboda 12
tel. 719-24-84 After, Dire Straits, Dżemu i Breakoutu.
pn.
8.0S. ul. Swoboda 12
tel. 719-24-84 Lódzcy muzycy grali bardzo dobrze
'M.
9.0S. ul. Lowicka 38
tel. 719-21-31
technicznie i z wigorem, trudno było
łr.
IO.OS. ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
więc wesoło nie przytupywać przy graw każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
nej
przez nich muzyce. Drugi zespół,
Apteka w Bratoszewicach
z Nasielska, o nazwie Playback, zapreczynna: od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września
zentował po dziesięciominutowej przeApteki w Strykowie czynne:
rwie zupełnie inną muzykę, złożoną z
ul. Kolejowa 11 : pn. - pt 9.00-17.00,
utworów Lady Pank. Kryzysowa narzeul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00,
czona, Mniej niż zero, Zostawcie Titanisb. 8.00-14.00;
ca„ . publiczność śpiewała te utwory razem z muzykami, którzy w porównaGłownie
niu ze swymi poprzednikami byli znacznie bardziej dynamiczni na scenie. Co
niektórzy ze słuchaczy nawet tańczyli.
Warto jeszcze dodać, zwłaszcza dla
tych, którzy czekali w sobotę, 29 kwietnia, po koncertach znanych już łowic
kiej publiczności zespołów Helikopter
i Drugi Tydzień na maraton filmowy
w.Parku Saskim, że nie odbył się on tego
dnia tak jak było zapowiadane w NŁ,
2,90
2,57
2,70
2,65
2,60
1,70
1,75
z powodu wesela, które zorganizowano
1,65
1,65
w restauracji Polonia. Maraton odbył się
0,95
0,80
0,70
1 oo
dzień wcześniej, wpiątek, 28 kwietnia,
0,60
w kinie Bzura. Ta zmiana doszła do skutku jednak już po zamknięciu do druku
9,00
poprzedniego numeru NŁ.
(tb)

pn. nieczynne; wt.,

ul. Kościusłki 27, 719-80-34,
pon .• wt. 8.00-18.00,
- lekarz ogólny
śr. 8.00-12.00, lS.00-18.00
czw. 8.00-14.00
pl &.00-12.00, lS.00-18.00
sb. 8.00-12.00
pn. 8.00 - l l .00
- Pediatra:
wt„!r. cz. I.OO-IO.OO, 13.00-16.00
pl. 8.00-10.00, 13.00-15.00
pn„ pt. 14.00-19.00
- Okulista:
pn., czw. 8.00-12.00
- Ginekolog:
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00
pt. ·11.00-14.00
pn. 8.00-l 5.00
- Stomatolog:
wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-15.00
czw. 8.00-16.00, protetyka

Dyżury

dok.

Rogóżna

Po!adnia dzieci zdrowych:

w Strykowie:

Pogotowia w Strykowie:

wt. &.00-14.00
pl 8.00-13.00
WI. 14.00-19.00
mv. 14.00-19.00
wt. 13.00-19.00
czw. l3J)0-l9.00 •
pn. 8.00-1 I.OO
pn. 13.00-16.00
Śf. 13.00-16.00
pl.. Il.OO - 16.00

Derma\olog

śr.-

Dyżury przychodni

Policja 719-80-07; 997 alannowy
Straż poi.arna 719-82-95; 998 alarmowy
Zakład pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-10

żywności:

„

- n~ i ~\\'ięl:I- iltia ~ ;:zynRll pr212caq dobę,
ul. Wojska Polskiego 33
ul. Kopernika 19,

i Sylwester Chmurski z

czw. 8.00-15.00

pn. 8.00-17.00,
\\I.

Pogotowie rotunkowe 719-28-05
Politja 719-20-20; 997 alamwwy
Stroi potirna 719-10-08; 993 alanoowy
Zakład pogmbowy 719-ł4-40
Letmil:a dla zwimąt:
„ ul. Sowii\skiego 3, ~ł. 719-11-04;
„ ul. Lowitb 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energ~zne 719-10-60

Urząd

Telefony w Strykowie:

czw. 11.00-l&.OO

980

Nl\pnlwn ~rooow 924

Urząd

Filia Powiatowego Urzędu Pracy wZgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

publianycłl

Informacje w Strykowie:

fi

1,30
3,00
2,90
1 70
4,00
0,40
7,80

16,90
820
7 50
8,50
585
400
2,30
5,85
12,40
7,80

2,80

2,75

1,80

1 20
0,88

57

4
2,00
6,10
12,00
7 40

13,30
13 70
680
1636
6 37
649
980
558
390
4,70
5,80

18,80
7,00
8,10
9,80
5,50
3,80
2,40
5,95
14,60
9,00
1,30
2,85
1,67
3,80

772

'-~

„

7,72

12,00
8,00
11,00
17,60
6,00
7,00
9,00
6,80
4,50
2,50
6,00

ł

7,00
8,00

5,60
8,70
9,30
4,00

Wystawa
modelarstwa w MOK

7,60
6,50
'9,90
7,00
4,00
640
7.40

11,50
7 40

2,90

1,20
2,50

1 60
3,40
0,30
7,70

1,50
2,90
0,28
7,20

W najbliższy wtorek, 9 maja, w sali
owalnej Miejskiego Ośrodka Kultury w
Głownie, otwarta zostanie wystawa zatytułowana „ Modelarstwo plastikowe"„
Autorami wszystkich zaprezentowanych na niej prac są uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych w Głownie wraz ze
swym opiekunem Bogdanem Oskrobą.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi o
godz. 18.00. Ekspozycję będzie można
oglądać przez kilka najbliższych tygo~-

~
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(Marko WKS), Artur Nabiałek (Piotrcovia-Ptak), KrzysztofObiedziński (Zagłę
bie), Adam Olczak (Rozwój), Marcin
Owczarek (Pelikan), Przemysław Pawlak (Aluminium), Krzysztof Pawłowski
(Warta), Pęczak (Astra), Łukasz Piasecki
(Rozwój), Rafał Pisula (CKS), Paweł
Pniak (Warta), Rafał Popko (Aluminium),
Grzegorz Rasiak (GKS II), Marcin Reyer
(Astra), Krystian Roszer (Rozwój), Marcin Rosół (Zagłębie), Dariusz Rzeźniczek
(GKS II), Sławomir Sałaciński (Unia),
Krystian Sikora (Lignomat), Tomasz
Styszko (Pelikan), Sławomir Szary
(Górnik Jastrzębie), Marcin Szemla (Warta), Sylwester Szkudlarek (GKS II), Łu
kasz Śmiałek (Marko WKS), Jacek Traczyk (Astra), Leszek Warchoł (Unia),
Tomasz Wilk (Włókniarz), Maciej Wiśniewski (GKS Il), Witkowski (Mień),
Wojciech Żarów (Odra II) i Marcin Zie-·
Czerwone kartki w KS „Pelikan":
! - Leomir;
Żółte kartki w KS „Pelikan":
8 - Tomasz Styszko; 7 - Dariusz Nowacki (6 w Unii); 6 - Tomasz Szcześniak;
5 - Maciej Demich; 4 - Ireneusz Łukawski; 3 - Robert Stankiewicz i Krzysztof
Stocki; 2 - Michał Adamczyk, Robert Nowogórski, Sławomir Olszewski i Grzegorz Piechna; I - Marcin Grzywacz, Marcin Kamiński, Tomasz Knap, Radosław
Kowalczyk, Leomir, Grzegorz Łopata,
(p)
Marcio Paiva i Marcin Owczarek.

punkty zdobył Michał Kalata, który
w dwóch setach pokonał młodego za-

Aronia-OSiR: Paweł Orzechowski 3
(2:0, 2:0, 2:0, 1:2), Roman Jagielski 3
(0:2, 2:0, 2:0, 2:0), Dawid Papuga 2 (2:0,
0:2, 0:2, 2:0), Michał Kalata I (0:2, 2:0)
i Piotr Daszczyński O (0:2, 0:2) oraz
deble Orzechowski - Papuga 2:0(21:13,
21: 11) i Jagielski - Kalata 0:2 (21 :23,
12:21 ).
LZS Kutno: Waldemar Uściński 4,
Dariusz Jaros 2,5 i Sebastian Jóźwiak 1,5.
Mieczysławów, 19 kwietnia. Zespół
Aronii-OSiR Łowicz po zwycięstwie
w.sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Mieczysławowie z LZS Kutno powrócił na drugie miejsce w tabeli
IV Jigi tenisa stołowego. Trener Roman
Jagielski poprowadził swoją drużynę
do kolejnego zwycięstwa, a decydujące

wodnika drużyny przeciwnej - Krzysztofa Żurka 2:0 21: 16 i 21: 13.
• TAJFUN Ska ratki - UKS
S_KOSZ Stare Skoszewy 10:4.
• MACOVIA Maków -CYFRAL II
Łódź 0:10.
8 16 80:20
I. Cyfra! IT Łódź (1)
8 li 68:51
2. Arooia-OSiR Łowicz (3)
8 IO 71:52
3. LZS Kutno (2)
8 9 63:58
4. Tajfun Ska ratki (4)
8 2 28:75
5. Macovia Maków (5)
6. UKS Skosz Stare Skosz. (6) 8 O 26:80
Kolejne mecze w TV lidze rozgrywane będą w niedzielę, 14 maja 2000 roku
o godz. 12.00, a spotkają się wówczas:
UKS Skosz - Aronia-OSiR, Tajfun Skaratki - Macovia i LZS Kutno - Cyfra! II.
Paweł A. Doliliski

~----------------------------,

Miśkiewicz (Zagłębie), Jarosław Musiał

liński (Włókniarz).

•LZS Kutno - ARONIA-OSiR Łowicz 8:10.

Sport w gminie Łowicz - drużynowa lekkoatletyka

Dziś
Łowicz,

•!• LANOS 1,4
zł

•!•LANOS
- z instalacją gazową (LPG)

• dopłata 2200 zł

•!•NUBIRA

•!•MATIZ

1. Upust 2400 zł
2. „Wakacyjny pakiet gratis",
do wyboru:
• klimatyzacja
IABS

1. Pakiet ubezpieczeniowy + alarm gratis
2. „Wakacyjny pakiet gratis", do wyboru:
•radio
•alarm
• kolor metaliczny

1·:· TICO-upust1500 zł

3.

Kaźdy

pakiet

MATIZ otrzymuje dodatkowo
bezpłatnej obsługi

·:·POLONEZ CARO iATU

•!•POLONEZ

·upust 1500 zł
• Polonez 1999 rok - tylko 21.000 zł

- z instlacją gazową
· dopłata 2200 zł

3x3

(LPG)

DAEWOO możesz tylko zyskać !
salon ZACHORSKICH zyskasz jeszcze więcej !
Dla każdego Klienta w naszym salonie dodatkowa niespodzianka !
Wybierając

Wybierając

KUTNO, ul. JÓZEFÓW 26, tel.(024) 254-33-33; 254-87-37

DYWANY,

WYKŁADZINY,

TAPICERKI

U SIEBIE I U KLIENTA.TANIO I SOLIDNIE

PIOR~
Efekt gwarantowany, transport gratis.
Parma 2. Tel. 0461839-67-80, po 16.00
R-598

t•f)lłJ.\l)Y

t•tlJ.\1\rNE

m.in. prawo pracy, pisanie umów cywilnoprawnych dla osób fizycznych i prawnych,
pisanie podań i odwołań od decyzji administracyjnych (np: podatkowych)
Łowicz, tel.(046) 837-19-73 godz. 16°0 -20°0
R-ss 9

27 maja. Stadion łowickiego

<lionie OSiR w Łowiczu.
•DZIEWCZĘTA:

I OO m: 1. Alicja Kłos 15,09 s, 2. Mał
ników ze szkół podstawowych i gimnazjum - uczestników Gminnej Gimnazja- gorzata Flis (obie SP Niedźwiada) 15,36
dy Szkolnej w drużynowej lekkoatletyce s, 3. Adriana Kunikowska (GP Popów)
16,77 s, 300 m: 1. Marta Lis (SP Niedziewcząt i chłopców. W obu kategoriach
wystartowały po trzy ekipy, a najlep- dźwiada) 55,94 s, 2. Katarzyna Szymań
szymi w klasyfikacji zespołowej okazali ska 59,40 s, 3. Marzena Głowacka (obie
się uczniowie Szkoły Podstawowej GP Popów) 59,60 s, 600 m: 1. Ewelina
w Niedźwiadzie. Obie drużyny awanso- Kołaczyńska (SP Niedźwiada) 2:04,99
wały do mistrzostw powiatu łowickiego, min, 2. Joanna Znajdek 2:08,87 min.
dok. na str. 28
które rozgrywane będą już dziś na sta-

Szachy- turnieje w Płocku i w Łasku

Orzechowscy graią i ... wygrywaią
Łask, 29 kwietnia. Dwa tygodnie
Płock, 15-16 kwietnia. W bardzo silnej obsadzie rozgrywany był I I. Mię- później łowiccy szachiści wybrali się
dzynarodowy Turniej Szachowy „Tum- za Łódź na 2. Turniej Szachowy o Puska Wieża". Do Płocka przyjechało wielu char Przewodniczącego Rady Powiatu
arcymistrzów i mistrzów międzynarodo- Łaskiego.
wych (m.in. Rosjanie i Niemcy), a najlepW zawodach wystartowało 68 zaszym okazał się Michał Krasenkow. wodników, a najlepszym okazał się
Wśród dziewięćdziesięciu graczy znaleź Paweł Orzechowski. Pół punktu
li się także łowiczanie: Zdzisław Orze- mniej zdobył Zbigniew Gesicki (Siechowski zajął w tym doborowym to- radz), a siedem punktów zgromadził
warzystwie dziewiętnaste miejsce (5,5 ubiegłoroczny triumfator - Zdzisław
punktu), a jego syn-Pawełbył45., zgro- Orzechowski.
Paweł A. Doli1lski
madziwszy ostatecznie o punkt mniej.
~--------------------------~

- 8. Turniej Jedenastolatków o Puchar
Nowego Łowiczanina

„Diabły" tropione
przez „Pekińczykr'

maju
- promocyjna cena 29.900

znowu biegaią, skaczą, pchaią ...

Ośrodka Sportu i Rekreacji gościł zawod-

Piłka nożna

·:· LANOS 1,5 i 1,6

27

Aronia·OSiR znowu wiceliderem

Karol Guźla (Astra), Bartłomiej Hinc
(GKS II), Robert Hyży (Unia), Marek
Jaromir (Górnik Jastrzębie), Jakubczak
(BKS II), Bogdan Jóźwiak (Pelikan),
Józef Kapcia (CKS), Krzysztof Kmietowicz (MK Górnik), KrzysztofKochelak
(Włókniarz), Koster (Zagłębie), Maciej
Kosy! (Astra), Marcin Kotkowski (Włókniarz), Mariusz Kowalczykowski (Lignomat), Marcin Kozłowski (Mień), Marek
Krasiński (Górnik MK), Wojciech Krzak
(Odra II), Jarosław Kubasik (Lignomat),
Kukulski (GKS TI), Szymon Lach (Marko WKS), Marcin Lachowski (Odra II),
Rafał Laskowski (Mień), Maciej Leis
(Astra), Robert Lichosik (Marko WKS),
Jacek Lorek (GórnikJastrzębie), Jarosław
Łęgowiak (Marko WKS), Grzegorz
Łopata (Pelikan), Paweł Magdoń (Piotrcovia-Ptak), Majdak (CKS Czeladź),
Janusz Maryniak (Astra), Adam Międzik
(CKS), Sławomir Migoń (Warta), Miłosz

nowski (CKS), Krystian Sikora (Lignomat), Robert Stankiewicz (Pelikan),
Wojciech Szeląg (CKS), Grzegorz Tomaszek (Górnik Jastrzębie), Ryszard Tomczak (Astra), Artur Ważny (Start), Andrzej Wojtkowiak (Lignomat) i Robert
Załęski (Warta); 2 - Marcin Adamczyk
(Marko WKS), Michał Adamczyk (Pelikan), Marcin Bartczak (Mień), Piotr
Bartkowiak (Astra), Krzysztof Błasz
czyk (Marko WKS), Krystian Czyżo
(Górnik MK), Artur Derbin (Zagłębie),
Jarosław Fliśnik (Rozwój), Marcin Gadomski (Mień), Sebastian Golda (Rozwój), Mariusz Gorzeń (Start), Marcin
Grzywacz (Pelikan), Jacek Kanclerowicz (Aluminium), Grzegorz Kania (MK
Górnik), Mirosław Kmieć (Warta),
Krzysztof Kowalski (CKS), Piotr Królak (Włókniarz), Marcin Krysiński (Piotrcovia), Jarosław Kukulski (GKS II),
Dariusz Kurek (Warta), Piotr Lipski
(Unia), Rafał Lis (Rozwój), Mariusz
Majerski (Odra II), Dariusz Matusiak
(Unia), Daniel Misiek (Mień), Mariusz
Mizgała (Odra II), Jacek Mizia (Górnik
Jastrzębie), Myśliński (Mień), Andrzej
Myśliwiec (GKS), Artur Nabiałek (Piotrcovia-Ptak), Napoleon Amafuele (Odra
II), Dmitrij Nazarow (Unia), Szymon Nowakowski (Piotrcovia), Dariusz Ogoński
(CKS), Piotr Pawełek (CKS), Bartłomiej
Pawlikowsl<i (Mień), Rafał Piętka (Mień),
Grzegorz Rajman (Rozwój), Tomasz Sarnecki (Włókniarz), Adam Smakowski
(Włókniarz), Marcin Sporakowski (Aluminium), Mariusz Szymik (Rozwój), Jacek Śludkowski (Start), Piotr Tomsia
(CKS), Marek Tracz (I - Odra II i I Lignomat), Krzysztof Trzaskalski (Rozwój), Arkadiusz Walas (Mień), Marek
Wiecha (Piotrcovia-Ptak, teraz Stal Głow
no), Grzegorz Wisełka (Górnik Jastrzę
bie) i Arkadiusz Żaglewski (Unia);
1 - Marcin Abramowski (Odra II), Ma-.
ciej Banaszak (Aluminium), Patryk Banaszak (Aluminium), Jacek Berensztajn
(GKS II), Sławomir Bieńkowski (Mień),
Grzegorz Borawski (Górnik Jastrzębie),
Marcin Bryła (Warta), Tomasz Ciemięga
(Górnik Jastrzębie), Dominik Czeczko
(Pelikan), Krzysztof Czyjt (Górnik
MK), Danielski (GKS Il), Kacper Derczyński (Włókniarz), Tomasz Drąg (Lignomat), Fabiano (Piotrcovia-Ptak), Fernando Batista (Piotcovia-Ptak), Jacek
Fojna (Odra TI), Piotr Gołąb (CKS),
Krzysztof Gruszczyński (Marko WKS),

1. Pakiet ubezpieczeniowy + alarm gratis
2. „Wakacyjny pakiet gratis", do wyboru:
• alarm + klimatyzacja
•alarm+ ABS
• alarm + dwie poduszki pówietrzne

SPORT

Tenis stołowy- 8. kolejka IV ligi mężczyzn

Naiskutecznieisi strzelcy w Ili lidze:

"tylko w

•

.

.

15 - Karol Stawecki (Zagłębie) i Grzeorz Walczak (Start); 1O- Krzysztof Szer (Unia) i Maciej Zudin (Zagłębie); 9
Bogdan Szadkowski (Warta); 8 - Jacek
onia (Lignomat), Krzysztof Gościniak
stra), Adam Grad (Unia), Janusz Luerda (Lignomat), Piotr Nikodem (Górik MK) i Sławomir Olszewski (Pelian), Waldemar Sokół (GKS II) i Arkaiusz Szczygieł (Rozwój); 7 - Robert Joń
zyk (Odra II), Sławomir Mogilan (Rozój), Adrian Sobczyński (GKS II), Jaosław Soszyński (Pelikan) i Damian
taniszewski (Unia); 6 - Marek Adamzyk (Zagłębie), Rafał Baczyński (Zagłę
ie), Rafał Kubiak (Włókniarz) i Tomasz
trzelecki (Mień); 5 - Grzegorz Cheda
GKS II), Michał Chmielowski (Górnik
K), Łukasz Dziąg (4 Włókniarz i 1
nia), Janusz Dziedzic (Piotrcovia-Ptak),
rkadiusz Gondzia (Piotrcovia-Ptak),
ukasz Góralski (Astra), Mariusz Kołoiejski (Mień), Tomasz Łuczywek (Załębie), Błażej Marczak (Lignomat)
Mauro Sergio (Piotrcovia-Ptak);
- Krzysztof Andrzejewski (Warta), Łu
·asz Derczyński (Włókniarz), Andrzej
ębicki (Odra II), Andrzej Dziuba (Linomat), Mariusz Gawroński (Mień),
ominik Jasiński (Lignomat), Tomasz
nap (2 w Pelikanie i 2 w Marko
KS), Radosław Kowalczyk (Pelikan,
eraz RKS Radomsko), Dariusz Malaowski (Unia), Mariusz Miąsko (Górnik
astrzębie), Dariusz Nowacki (2 w Unii
2 w Pelikanie), Wojciech Polakowski
Odra II), Adam Sadowsł<;i (Astra), Da·id Skrzypek (Zagłębie), Daniel Tukaj
CKS), Andrzej Waliszewski (Start)
i Tomasz Zając (Marko WKS); 3-Adenia Agbejule (Odra II), Jacek Antosz (Rozvój), Michał Buchowicz (Piotrcoviatak), Krzysztof Buffi (Rozwój), Chioa Chimeze (Unia), Grzegorz Gmerek
Astra), Robert Haratyk (Górnik Jastrzę
ie), Grzegorz Idzikowski (Astra), Jaroław Kawka (Aluminium), Robert Kobylitiski (Warta), Mariusz Konopiński
(Mień), Mariusz Korpalski (Mień), Marek Krasiński (MK Górnik), Artur Lamch
(GKS II), Michał Łochowski (Marko
WKS), Mieczysław Łuszczyński (Odra
li), Marcio Paiva (Pelikan), Witold Olszewski (Start), Sebastian Orlik (MK
Górnik), Krzysztof Pakulski (Marko
WKS), Grzegorz Piechna (Pelikan),
Michał Pietrzak (Włókniarz), Leszek
Rusiecki (Lignomat), Seweryn Siemia-

SPORT

•

SPORT

•

INNES - faldufY VAT

br.: Marcin Brodecki 2, Adam Waligórski 2 i Piotr
Łowicz, 26 kwietnia. Jest jeszcze szansa, że
w 8. Turnieju Piłki Nożnej Jedenastolatków o Pu- Wojtasiak - samobójcza,
• PEKIŃCZYKI Trójka - PRIMA Jedynka
char „Nowego Łowiczanina" zagrają wszystkie reprezentacje łowickich szkół. Do tej pory brakowa- 1:O (1 :O); br.: Maciej Rybus.
•BŁYSKAWICE Jedynka - CZERWONE
ło tylko uczniów „Dwójki", ale ostatecznie także
i ci młodzi gracze zgłosili akces do rywalizacji DIABŁY Czwórka 0:1 (0:1); br.: Mateusz Maro główne trofeum. Pozostałe ekipy rozegrały już cinkowski.
I ZŁOTA Jedynka - MASTERS Siódemka 0:0
3. i 4. kolejkę spotkań, a wciąż na pierwszym miejPauza: „CENTER-4 CLUB" Czwórka.
scu są gracze „Czerwonych Diabłów" z SP 4 Ło
4 12 6: I
1. Czerwone Diabły Czwórka (I)
wicz, a tuż za ich plecami „czają się" faworyci
3 9 7: I
rozgrywek - „Pekińczyki" Trójka. W swoim trze- 2. Pekińczyki Trójka (3)
4 7 5:3
3. Złota Jedynka (5)
cim spotkaniu „rozstrzelali się" w końcu debiutu4 6 3:3
4. Prima Jedynka (6)
jący w rozgrywkach zawodnicy Pijarskiej Szkoły
3 4 6:3
Podstawowej, ale po początkowych wpadkach 5. Pijarska (7)
3 4 I: 1
6. Masters Siódemka (4)
straty są już znaczne. Ale dopóki piłka w grze ...
3 3 3:3
7. „Center-4 Club" Czwórka (2)
3. kolejka:
4 I 1:5
• CZERWONE DIABŁY Czwórka - MŁO 8. Błyskawice Jedynka (7)
4 O 1: 1O
9. Młodzi Czwórka (9)
DZI Czwórka 2:0 (0:0); br.: Erwin Plichta 2.
Samodzielnym liderem w klasyfikacji strzelców
• „CENTER-4 CLUB" Czwórka - PRIMA Jezostał Maciej Rybus (Pekińczyki), który zdobył
dynka 0:1 (0:0); br.: Daniel Gajewski.
•MASTERS Siódemka - PEKIŃCZYKI Trój- już pięć bramek. O dwa trafienia mniej ma na konka 0:4 (0:0); br.: Tomasz Piechowski 2 i Maciej cie Erwin Plichta (Czerwone Diabły), a po dwa
gole strzelili: Marcin Brodecki, Adam WaligórRybus 2.
•ZŁOTA Jedynka - BŁYSKAWICE Jedyn- ski i Piotr Wojtasiak (wszyscy Pijarska), Patryk
Demidowicz (Prima Jedynka), Łukasz Zabost
ka 2:0 (2:0); br.: Łukasz Zabost 2.
(Złota), Tomasz Piechowski (Pekińczyki) i MaPauza: PIJARSKA.
ciej Misiak (Czerwone Diabły).
4. kolejka:
Paweł A. Doli11ski •
• PIJAR_S~: MŁODZI Czwórka 5:1 (1:0);

-

-
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- 18. kolejka klasy A, I grupa

REZERWY PELIKANA ZNOWU NA CZELE •••
,·

Zaległy

-

-

mecz 15. kolejki:
• PELIKAN II Łowicz - ORZEŁ
· Nieborów 4:1 (2:0).
I :O - Marcin Grzywacz (20), 2:0
- Jarosław Walczak (28, karny), 3:0
- Dawid Ługowski (48), 3: I - Waldemar
Krajewski (60), 4: I - Ługowski (63).
Pelikan II: Nowogórski - Brzózka,
Gawlik, Olszewski (75 Popowski), Walczak- Owczarek, Chlebny (60 Rembowski), Skowroński, Górski (46 Michał
Plichta) - Grzywacz (60 Płuszka}, Łu
gowski.
Łowicz, 27 kwietnia. W zaległym
meczu 15. kolejki spotkań skierniewickiej klasy A zespoł trenera Stanisława
Nezdropy wygrał 4 : I z ekipą Orła Nieborów. W meczu tym sędzia odgwizdał
aż trzy rzuty karne, jednego wykorzystali łowiczanie, a dwóch nie strzelili
rywale. Najpi_e rw strzału z jedenastu
metrów nie potrafił ulokować w siatce
Pelikana Hubert Sobolewski, a potem
dopiero dobitka Waldemara Krajewskiego po „wapnie", obronionym
przez Roberta Nowogórskiego,wpadła do bramki. Tym razem nieskutecznym egzekutorem rzutu karnego był jednak Krzysztof Ambroziak.
Pelikan po tym zwycięstwie awansował na pierwsze miejsce w ligowej tabeli.
18. kolej ki klasy A:
• PELIKAN II Łowicz - START
Złaków Borowy 13:0 (8:0).
I :O - Kamil Górski (5), 2:0 - Górski
(20), 3:0- Daniel Płuszka (27), 4:0- Sła
womi_r Olszewski (30), 5:0 - Olszewski
(31), 6:0 - Marcin Owczarek (35), 7:0
- Dawid Ługowski (40), 8:0-Ługowski
(45), 9:0 - Płuszka (60), I 0:0 - Krzysz-

tof Skowroński (70), 11 :O - Płuszka
(75), 12:0-KrzysztofSkowroński (78),
13 :0- Skowroński (83).
.
Pelikan IT: N owo górski - Panak, Gawlik (46 Popowski), Walczak- Owczarek
(46 Borcuch), Olszewski, Skowroński,
Skowroński, Górski - Płuszka, Ługow
ski.
Łowicz, 30 kwietnia. Mecz do jednej bramki. Podopieczni trenera Stanisława Nezdropy urządzili sobie „karnawał strzelecki", aplikując Startowi aż
trzynaście goli. Kibice ze Złakowa Borowego po meczu krzyczeli, że III-ligowcy grali bardzo słabo, ale co by było,
gdyby zagrali lepiej?
• OLIMPIA Niedźwiada - ORZEŁ
Nieborów 3:0 (0:0).
Po czwartkowej porażce z Pelikanem
IT podopieczni trenera Mirosława Fiutkowskieg? doznali porażki tym bardziej
bolesnej, bo odniesionej na własnym boisku.
• LIMIJ' Rybno - ZRYW Wygoda
1 :1 (1 :1); br.: Kazimierz Domański
- Paweł Janusz.
Po znakomitej rundzie jesiennej Limit nie jest już tak skuteczny w rundzie
rewanżowej. Tym razem w Rybnie jeden punkt wywalczyli zawodnicy Zrywu Wygoda.
• VICTORIA Zabostów Duży
- OLIMPIA Chąśno 3:4 (0:3); br.: Witold Łon, Jacek Soch al a, Artur Kacprowski i samobójcza.
„Olimpijczycy" po pierwszej połowie
wygrywali już 3 :O i wydawało się, że ich
zwycięstwo jest już przesądzone. W drugiej części gospodarzom udało sięjednak
doprowadzić do remisu 3:3. Końcówka
należała do gości, którzy wywalczyli jednak w Kompinie komplet punktów.

•BŁĘKITNI Dzierzgów -AMIGO
Placencja O:l>.
Błękitni w trzech ostatnich meczach
zdobyli już pięć punktów, a tym razem
drużyna prezesa Jacka Siuty podzieliła się punktami z Amigo Placencja.
• NAPRZÓD Jamno - ISKRA Bolimów 3:1 (1:0); br.: Jan Pawlata, Dariusz Kapusta i Kazimierz Rybus.
Naprzód odniósł swoje pierwsze
zwycięstwo w rundzie wiosennej,
a zwycięstwo to mogło być jeszcze wyższe, ale Robert Kapusta nie wykoChłopcy z „Siódemki" w Rawie Mazowieckiej wywalczyli trzecie miejsce,
rzystał rzutu karnego.
a mogło być jeszcze lepiej
• BAKOMA Bielice - PROMYK
Nowa Sucha 1:4 (0:3); br.: Piotr BarSport szkolny- Rejonowa GS w piłce siatkowej chłopców
tłoszewski 2, Andrzej Witkowski i samobójcza.
1. Pelikan 11 Łowicz (3)
18 39 7H 7
2. Promyk Nowa Sucha (I) 18 39 55:24
Rawa Mazowiecka, 28 kwietnia.
MECZ O 4. MIEJSCE:
3. Limit Rybno (2)
18 37 43:20
Uczniowie SP 7 Łowicz w Rejonowej
• SP 4 Skierniewice - SP Dębowa
4. Orzeł Nieborów (4)
18 33 61 :35 Gimnazjadzie
Szkolnej w piłce siatko- Góra 2:0 (25:18, 25:20).
5. Bakoma Bielice (5) 18 29 51 :43
wej, która rozgrywana była w hali „Ta· MECZE FINAŁOWE:
6. Olimpia Chąśno (6)
18 31 57:40 tar" w Rawie Mazowieckiej, wygrywa• SP 4 Rawa Mazowiecka - S_P 7
7.ZrywWygoda(7)
18 28 39:27 jąc w meczu eliminacyjnym z SP 4 Skier- Łowicz 2:0 (25:5, 25:8).
• SP 7 Łowicz - SP 9 Kutno 1 :2
8. Naprzód Jamno (8)
18 27 35:47 niewice, zapewnili sobie miejsce na po(25:18, 20:25, 6:15) .
. 9. Olimpia Niedźwiada (9) 18 24 41:50 dium.
Póżniej była planowa porażka z go• SP 4 Rawa Mazowiecka - SP 9
1tt. Amigo Płacencja (10) 18 22 34:48
spodarzami, a w kolejnym meczu z SP 9 Kutno 2:0 (25:7, 25:11).
U. !Skra Bolimów (11)
18 17 28:46
Kutno, łowiczanie wygrali pierwszego !. SP 4 Rawa Maz.
2 4 4:0
12. Start Zlaków Bor. (12) 18 14 40:67
seta i wydawało się, że i w drugim bę 2. SP 9 Kutno
3 5 4:3
13. BłękitniDzierzgów (13) 18 12 16:53 dzie podobnie. Niestety później już za- 3. SP 7Łowicz
3 4 3:5
14. Victoria Zabostów(14) 18 10 21:77 brakło koncentracji i podopieczni Zbi- 4. SP 4 Skierniewice
2 3 3:2
Wczoraj rozgrywane były mecze 19. gniewa Łazińskiego przegrał) dwa 5. SP Dębowa Góra
· 2 2 0:4
kolejki, a następne spotkania w tej klasie kolejne sety· i zajęli ostateczni~ trzecie
W składzie SP 7 ~owicz w turnieju rejonowym grali: Mariusz Tokarski, Łukasz
odbędą się w niedzielę 7 maja, godz. 11.00: miejsce w turnieju.
Masztanowicz, Robert Gasik, Jarosław
MECZE ELIMINACYJNE
Bakoma - Iskra, Promyk - Orzeł, Naprzód
• SP 7 Łowicz - SP 4 Skierniewi- Święty, Wojciech Tomaszkiewicz, Daniel
- Zryw, Olimpia Niedźwiada - Amigo,
ce 2:1 (25:16, 24:26, 15:12).
Strugacz, Paweł Podrażka, Karol Palatyń
godz, 15.00: Limit- Start, Błękitni-Olim
· • SP 9 Kutno - SP Dębowa Góra ski, Radosław Podsędek i Grzegorz Czupia Chąśno i godz.16.00: Pelikan Il- Vic2:0 (25:17, 29:27).
bak; nauczyciel - Zbigniew Łaziński.

Trzecie mieisce

tońa.

Paweł A. Doliński
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,~Siódemki''

Przegrana Pelikana

Nie udała się wyprawa do Nowej Suchej piłkarzom Granexu Boczki. Ekipa
trenera Marka Borkowskiego przegrała I :3, a honorową bramkę w koń
cówce meczu strzelił oczywiście Piotr

5. Orkan Sochaczew(5)
12 19 50:31
6. Mszczonovianka (6)
12 19 35:56
7. Jutrzenka Mokra Pr. (7) 12 12 34:68
8. Relax Radziwiłłów (8) 12 6 21 :72
9. GKS Łyszkowice (9)
12 6 20:78
Sekuła.
10.'PromykNowaSucha(lO) 12 3 21:130
• SIERAKOWIANKA SierakowiLIGA OKRĘGOWA „KUCHARA ":
ce -JUVENIA Wysokienice 2:1.
I O. kolejka:
I. Sierakowianka (I)
14 38 40:12
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
2. Promyk Nowa Sucha (2) 14 28 48:20 I Łowicz 5:0 (2:0).
3. Olimpia Chąśno (4)
14 22 31:28
Zespół trenera Witolda Łona nie spro4. Juvenia Wysokienice (3) 14 18 23:33 stał liderom. Unia strzeliła aż pięć goli,
5. Granex Boczki (S)
14 11 28:31 nie tracąc żadnego ...
6. w;;_os Mię,dzybor6w (6) 14 4 8:64
• PELIKAN Il Łowicz - BZURA
LIGA OKRĘGOWA „MICHAŁOWI CHODAKÓW Sochaczew 4:1 (1:1);
CZA ":
br.: Mateusz Zimecki 2, Sebastian Do12. kolejka:
mińczak i samobójcza.
•RELAX Radziwiłłów - PELIKAN
Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie
Łowicz 0:8 (0:2); br.: Maciej Wyszo- odnieśli piłkarze Pelikana II. Drużyna
grodzki 3, Błażej Gobs 2, Tomasz Kac- trenera Mirosława Fiutkowsklego,
prowski 2 i Grzegorz Cipiński.
grając na bocznym boisku Pelikana, zaMimo że drużyna trenera Artura prezentowali wiele ciekawych zagrań i
Balika wygrała aż 8:0, to w meczu tym gości mogą się cieszyć, że przegrali w
łowiczanie zagrali bardzo nieskutecznie, tak niskim stosunku.
seryjnie marnując znakomite okazje pod
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka
bramką Relaxu.
- BIAŁKA Biała Rawska 1:0.
• PROMYK Nowa Sucha - GKS · Pauza: WIDOK Skierniewice.
Łyszkowice 5:2 (3:0); br.: Piotr Sikora I. Unia Skierniewice (1)
8 24 64:4
3 i Jarosław Kucharski 2.
2. Widok Skierniewice (2)
8 21 34:17
•ORKAN Sochaczew - MAZOVIA 3. Pelikan Itowicz (3)
9 t 6 29:21
Rawa Mazowiecka 0:3 (0:2).
4.MazoviaRawaMaz.(4)
9 12 18:29
• WIDOK Skierniewice - JU- 5. Białka Biała Rawska (5)
9 7 5:21
TRZENKA Mokra Prawa 3:0 (w.o.).
6. Pelikan 11 Łowicz (7)
9 5 8:38
•ŻYRARDOWIANKA .Żyrardów 7. Bzura Sochaczew (6)
8 ~ 9:37
- MSZCZONOVIANKA Mszczonów
LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY:
6:6.
12. kolejka:
79:4
I. Mazovia Rawa Maz. (I) 12 34
• HURAGAN Bobrowniki - WI2. Pelikan Lowicz (2)
12 31 114:13 DOK Skierniewice 0:2 (0:1).
3. Żyrardowianka (3)
Zespół trenera Bernarda Wudkie12 22 51:24
4. Widok Skierniewice (4) 12 22 70:19 wicza przegrał z z ajmującym pierwsze

miejsce teamem Widoku, ale porażka 0:2
wstydu na pewno nie przynosi.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka
-ŻYRARDOWIANKA Żyrardów 1:3
• LZS Regnów - POGOŃ Bełchów
0:0.
Młodzi zawodnicy Pogoni Bełchów
znowu odskoczyli na jeden punkt
od lokalnego rywala z Bobrownik, tym
razem remisując z LZS w Regnowie.
•UKS UNIA-BORYSZEW Sochaczew - MSZCZONOVIANKA Mszczonów - nie odbył się.
•PELIKAN Łowicz_ UNIA Skierniewice przełożono na 8 maja 2000 roku.
r T. Wid~k Skierniewice (1) 11 30 . 33]
2. Żyrardowianka (2)
11 28 53:7
3. Unia Skierniewice (3)
I O 19 27: 1J
4. Pelikan Łowicz (4)
10 18 25:16
5. Mazovia Rawa Maz. (5) 11 17 18:22
6.UKSUnia-Boryszew(6) IO 13 21:19
7. Pogoń Bełchów (7)
li 9 9:26
8. Huragan Bobrowniki (8) 11 7 6:3~
9, LZS Regnów (9)
11 l 4:48
IO. Mszczonovianka
2 O 1:5
• LIGA OKRĘGOWA ORLIKÓW
6. kolejka:
• ORKAN Sochaczew - ŻYRAR
DOWIANKA Żyrardów 0:3."
• WIDOK Skierniewice - l}NIA
Skierniewice 0:0.
•UKS UNIA-BORYSZEW Sochaczew - MAZOVIA Rawa Mazowiecka
13:0.
8 24 40:8
1. UKS Unia-Boryszew{ I)
8 14 19:7
2. Żyrardowianka (2)
7 9. 13:7
3. Widok Skierniewice (3)
7 6 7:11
4. Orlean Sochaczew(4)
7 4 3:18
5. UniaSk:iemiewice(6)
7 4 6:37
6. MazoviaRawa Maz. (5)

Rawa Mazowiecka, 28 kwietnia.
Reprezentantki powiatu łowickiego
- uczennice „Jedynki" w Rejonowej
Gimnazjadzie Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt z roczników 1985-86
zajęły trzecie miejsce w eliminacjach rejonu skierniewickiego.
Łowiczanki rozpoczęły od planowej
porażki z „gimnazjalistkami" ze Skierniewic i pozostała im walka o trzecie
miejsce. W meczu tym zawodniczki,
przygotowywane przez Iwonę Górską, pokonały rywalki z SP Dębowa
Góra w dwóch setach.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• SP 4 Rawa Mazowiecka - SP
Dębowa Góra 2:0 (25:5, 25:5).
• SP 1 Łowicz - GP 1 Skierniewi-

zwycięstwo

ce 0:2 (4:25, 12:25).
MECZ O 3. MIEJSCE:
• SP 1 Łowicz - SP Dębowa Góra
2:0 (25:21, 26:24).
MECZ O I . MIEJSCE:
• SP 4 Rawa Mazowiecka - GP 1
Skierniewice 2:0 (25:4, 25:5).
1. SP 4 Rawa Maz.
2 4 4:0
2. GP I Skierniewice
2 3 2:2
3. SP 1 Łowicz
2 3 2:2
4. SP Dębowa Góra
2 2 0:4
W zespole SP I Łowicz występowa
ły: Milena Gąsecka, Marta Rosłonek,
Agata Dymarska, Katarzyna Gładka,
Paulina Pawlata, Anna Pietrzak, Ewa
Gozdowska i Anna Surma - nauczycielka wf., Iwona Górska.
Paweł A. Doliński
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Dziś

znowu biegaiq„.

600 m: 3. Agnieszka Gładka (obie GP
Popów) 2 : 11,53 min, skok wzwyż: 1.
Aneta Kujawa (SP Niedźwiada) 127 cm,
2. Joanna Pietrzak 126 cm, 3. Ewa Lis
(obie GP Popów) 106 cm, skok w dal: 1.
Karolina Pietrzak (SP Niedżwiada) 3,98
m, 2. Marta Pawlina 3,78 m, 3. Karolina
Kołaczyńska (obie GP Popów) 3,67 m,
pchniecie kula: I . Małgorzata Golisz 8,00
m, 2. Karolina Mika 7,81 m, 3~Magdale
na Waracka (wszystkie SP Niedźwiada)
7,73 m,sztafeta4x100 m: 1. SPNiedżwia
da (Flis, Kołaczyńska , Pietrzak, Kłos)
62,78 s, 2. SP Niedźwiada 67,89 s, 3. GP
Popów 68,07 s.
1. SP Niedźwiada
777
2. GP Popów
517
3.SPBocheń
100

s, 300 m: 1. Robert Czarnota 47,16 s, 2.
(obaj GP Popów)
54,50 s, 1OOO m: 1. Krystian Kurczak
(SP Bocheń) 3:21,40 min, 2. Marcin Banasiak 3:26,22 min (SP Niedźwiada), 3.
Marek Górczyński (GP Popów) 3:30,53
min, skok wzwyż: 1. Bogumił Kucharek
119 cm, 2. Jarosław Bruc 116 cm, 3. Grzegorz Kubiak (wszyscy SP Niedżwiada)
113 cm, skok w dal: I. Łukasz Banasiak
4,23 m, 2. Konrad Pilich (obaj GP Popów) 4, 10 m, 3. Paweł Janicki (SP Niedźwiada) 4,00 m, pchniecie kula: 1. Piotr
Kurczak (SP Bocheń) 10,60 m, 2. Mańusz Kosiorek (SP Niedźwiada) 8,69 m,
3. Marcin Dziedzic (GP Popów) 8,21 m,
sztafeta 4x IOO m: I. SP Niedźwiada (Kruk,
Janicki, Banasiak, Bińczak) 57,92 s, 2. GP
Popów 58,36 s, 3. GP Popów 64,34 s.
•CHŁOPCY:
1OO m: 1. Kamil Bińczak I, 19 s, 2. Łu I. SP Niedźwiada
687 ·
kasz Kruk (obaj SP Niedźwiada) 14,33 s, 2. GP Popów
556
3. Łukasz Ani s~ewski (GP Popów) 15,07 3. SP Bocheń
176
Michał Będkowski

nowy
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4.05.2000 r.

•

SPORT

Piłka nożna
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Pier.wsze zwycięstwo •••
piłkarze

trenera Zaprowadzenie. Rzut
wolny niemal z tego samego miejsca co
przy pierwszym golu, wykonywał
Brzózka. Tym razem piłka po jego zagraniu wylądowała wprost pod nogi
Godosa, który precyzyjnym strzałem w
lewy róg bramki pokonał golkipera gości. Jeszcze przed przerwą łowiczanie
kilkakrotnie byli bliscy podwyższenia
prowadzenia, a najbliższy był tego Wójcik. Piłka po jego strzale z 20 metrów
w poprzeczkę, poznieJ
trafiła
w słupek, a następnie wyszła w pole.
Szkoda, że nie wylądowała w siatce, bo
byłby to piękny gol.
Dwie minuty po rozpoczęciu drugiej
połowy „Pelikan owcy" po raz trzeci pokonali bramkarza gości. Ładnym prostopadłym podaniem otworzył drogę
do bramki Godosowi Sylwester Knera.
Jednak pięć minut później łodzianie
zdobyli kontaktowego gola. Po błędzie
środkowych obrońców napastnik gości
ładnym strzałem z kilku metrów po raz
drugi pokonał Gejdę.
W 55. minucie gry bliski zdobycia
W 23. minucie

SPORT

jąca ponownie objęli

czwartego gola był Wójcik, jednak pipo jego strzale z kilku metrów przeszła ponad bramką. Siedem minut póź
niej sztuka ta udała się już, ale Brzózce, który pewnie wykorzystał rzut karny, podyktowany za faul na Pawle Kutkowskim. W 70. minucie padła piąta
bramka dla łowickiego zespołu, a jej autorem był Paweł Siatkowski. Otrzymał
on piłkę na szesnastym metrze od Mariusza Ignaczewskiego i płaskim strzałem pokonał golkipera gości.
Nie był to ostatni gol spotkania.
Na sześć minut przed końcowym gwizdkiem po raz szósty łódzkiego bramkarza pokonał Kutkowski. Z prawej strony boiska w pole karne piłkę wrzucał
Knera. Przeszła ona ponad głową obroń
cy. Wychodził jeszcze do niej bramkarz,
którego jednak uprzedził łowicki napastnik, który głową skierował ją do pustej bramki. Było to dobre spotkanie
w wykonaniu podopiecznych trenera Zająca, który zapewne zadowolony jest nie
tylko z ich postawy, ale i końcowego
wyniku. Oby tak dalej.
łka

• turniej
„Coca Cola Cup' 99 11

Pewność siebie
nie popłaca

•

SPORT

e

SPORT
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Zabrakło pięciu
Na indywidualną akcję lewym skrzyPociągnął piłkę kilkadziesiąt metrów, po
czym zagrał ją do środka, gdzie przejął
ją w sytuacji sam na sam Tatliński. Nie
miał on kłopotów z ulokowaniem piłki
w bramce rywala. Jeszcze przed gwizdkiem na przerwę łowiczanie mogli zdobyć czwartego gola, ale sytuacji sam
na sam nie wykorzystał Grzywacz.
Zaraz po rozpoczęciu gfy w drugiej
połowie „Pelikanowcy" mogli powięk
szyć swoją przewagę, ale ponownie lepszy od Grzywacza okazał się łódzki
bramkarz. W 47. minucie gry padła
najładniejsza bramka meczu, ale niestety w wykonaniu gości. Strzałem w samo
okienko z okolic narożnika pola karnego łodzianie pokonali Gosposia.
Podopieczni trenera Nezdropy odpowiedzieli skutecznie w 55. minucie meczu. Daleki wykop Gosposia przejął
Chlebny, który prostopadłym podaniem
dłem zdecydował się Skowroński.

minut

na czystą pozyGrzywacza. Tym razem łowiczanin
wygrał pojedynek z bramkarzem gości
i Pelikan prowadził 4: I. Strata kolejnego gola nie załamała łodzian, którzy
dwie minuty póżniej zdobyli drugiego
gola. I od tego momentu byli oni stroną
zdecydowanie przeważającą. W 72. min
strzelili kontaktowego gola. Zwycięstwo
łowickim piłkarzom wymykało się z rąk.
Jeszcze dwukrotnie bliski zdobycia gola
był Grzywacz, jednak jego strzały mijały światło bramki. I gdy wydawało się,
że dowiozą prowadzenie, na pięć minut
przed końcem goście zdołali wyrównać.
W polu karnym faulowany był ich zawodnik, za co sędzia podyktował karnego, którego wykorzystali.
Po raz kolejny tej wiosny podopieczni trenera Nezdropy remisują, choć zwycięstwo było w zasięgu ręki. Ciekawe
kiedy przełamią oni tę passę.
obsłużył wychodzącego
cję

28 kwietnia. W całej Polsce
edycji turnieju piłki nożnej uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów „Coca.Cola
Cup '2000", a z powiatu łowickiego zgło
siły się do niego tylko dwie drużyny
szkolne: łowickiej „Czwórki" i „Szóstki". Mecz eliminacyjny pomiędzy tymi
zespołami rozgrywany był na boisku
Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu,
faworytami wydawali się gospodarze,
którzy w poprzednim roku wygrali aż
11 :2. Jeszcze raz jednak okazało się, że
pewność siebie nie popłaca i ambitna
drużyna „Szóstki" awansowała ostatecznie do dalszego etapu rozgrywek.
• „CENTER-4 CLUB" SP 4 Ło
wicz - „SZÓSTKA" SP 6Łowicz1:3
(0:1); br.: Norbert Zwierz-Tomasz Kacprowski 2 i Dominik Wysocki.
Sławomir Karmelita
W zwycięskim zespole „Szóstki",
czyli reprezentacji Szkoły Podstawowej
dok. ze str. 30
nr 6 w Łowiczu, grali: Kamil KanneliSławomir Karmelita ta - Toma~z Kacprowski, Michał Straszyński, Piotr Panek, Dominik Wysocki, Kamil Mikulski, Damian Bryszew26. kolejka IV ligi:
czyca - ZDRÓJ Ciechocinek 2:0, JAdok. ze str. 31
ski i Dariusz Wieteska - nauczyciele wf.
GÓRNIK Kłodawa - ORKAN Socha- GIELLONKA Nieszawa - MAZOVIA
- Robert Wojtasiak i Waldemar Kret.
czew 6:0, LECH Rypin - SOKÓŁ Kle- Rawa Mazowiecka 6: I, SKP Słupca Paweł A. Doliński
czew 3:2, PETRO II Płock- START Ra- ŁOKIETEK Brześć Kujawski 5: I,
4: I, KASZTELAN Sierpc - OLIMPIA Koło - HURAGAN Bobrowdziejów
Tabela po 26. kolejce III ligi:
dok. na str. 30
MKS Kutno 3:1-, BŁĘKITNI Gąbin - niki 4: I.
1. Zagłębie Sosnowiec (I)
25 54 51:20 16-6-3 14 33 35:6 Il 21 6:10
Paweł A. Doliński
2. Unia Skierniewice (2)
26 52 47:22 14-10-2· 13 29 27:9 13 23 20:13
Nudny mecz bez goli ZIEMOWIT Osięciny I: I, GÓRNIK Łę3. Rozwój Katowice (3)
25 46 35:22 14-4-7 13 31 19:9 12 15 16:13
Jeszcze przed przerwą były kolejne I. Jagiellonka Nieszawa {I)
26 66 80:20 20-6-0 13 35 43:11 13 31 39:9
4. Lignomat Jankowy (4)
26 47 42:26 14-5-7 13 34 29:9 12 13 13:17 okazje do strzelenia gola. Po wrzutce
2. Petro Il Płock (3)
26 55 59:29 17-4-5 14 38 41:9 12 17 18:20
5. MK Górnik Katowice (5)
26 40 27:20 11-7-8 13 24 15:8 13 16 12:17 Kowalika, zamykający akcję „Cola"
3. Huragan Bobrowniki (2)
26 52 58:26 16-4-6 13 35 34:2 13 17 24:24
6. Pelikan Łowicz (6)
26 37 42:42 9-10-7 12 20 17:16 14 17 25:26 Durka, podał głową piłkę wzdłuż linii
26 44 53:28 14-2-10 13 19 28:15 13 25 25:13
4. Górnik Kłodawa (5)
7. Odra II Opole (7)
26 36 33:34 10-6-10 13 24 23:12 13 12 10:22 bramkowej, ale Jarosław Plichta nie tra5. Lech Rypin (4)
26 43 44:37 13-4-9 13 28 23:16 13 15 20:26
8. Warta Zawiercie (I O)
26 34 28:30 8-10-8 13 19 18:15 13 15 11:15 fił głową w piłkę, będąc metr przed
6. Kasztelan Sierpc (6)
26 42 44:34 12-6-8 12 28 31:13 14 14 13:21
9. CKS Czeladź (8)
26 34 23:28 9-7-IO 13 26 17:10 13 8 6:18 bramką. Na koniec, „na wiwat", pod
(7)
Maz.
Rawa
Mazovia
7.
26 42 42:48 13-1-10 13 29 25:15 13 IO 17:32
10. Mień Lipno (11)
26 34 37:43 9-7-IO 13 25 22:19 13 9 15:24 bramką słupczan uderzył „Leszek" PaSłupca (I O)
SKP
8.
26 40 42:33 11-7-8 13 24 30:16 13 16 12:17
11. Piotrcovia-Ptak (13)
26 33 32:26 9-6-11 13 24 25:10 i3 9 7:16 puga. Goście· w tej części tylko raz za(9)
Kutno
MKS
9.
26 39 43:32 10-7-9 13 16 21:16 13 21 19:18
12. Włókniarz Konstantynów (9) 26 33 29:31 9-6-11 13 20 17:12 13 13 12:19 grozili bramce Huraganu, ale po strzale
26 36 53:35 12-3-11 13 25 30:14 13 9 16:23
13. Start lntersolar Łódź (12)
25 33 29:35 9-6-10 12 2'ł 16:10 13 9 13:25 Andrzeja Jędrzejczaka Bernard Wud- IO. Górnik Łęczyca (12)
(8)
Ciechocinek
Zdrój
11.
26 34 43:48 11-1-14 13 16 24:24 14 18 19:24
14. Astra Krotoszyn (15)
26 30 37:38 8-6-12 13 22 26:16 13 8 11:22 kiewicz sparował piłkę na róg.
26 34 37:46 9-7-10 13 25 25:17 13 9 12:29
Osięciny (13)
Ziemowit
12.
15. GKS II Bełchatów (14)
25 29 35:38 8-5-12 12 24 22:8 13 5 13:30
W drugiej części z boiska coraz czę
26 ·33 41:50 10-3-12 13 23 26:16 13 IO 13:33
(11)
Kleczew
Sokół
13.
(16)
16. Marko WKS Wieluń
26 27 24:41 5-12-9 13 18 16:17 13 9 8:24 ściej wiało nudą, a okazje pod jedną lub
26 32 48:54 9-5-12 15 29 40:23 li 3 8:31
17. Górnik Jastrzębie (17)
26 23 23:38 5-8-12 13 18 15:14 13 5 8:24 drugą bramką można by policzyć na pal- 14. Start Radziejów (14)
(15)
Sochaczew
Orkan
15.
26 27 36:61 6-7-13 13 19 25:10 13 9 13:37
18. Aluminium Konin (18)
26 12 14:47 3-3-19 13 7 6:20 13 5 8:27 cach jednej ręki. W końcu jednak po(16)
Kolo
Olimpia
16.
26 23 35:52 5-5-16 12 17 23:17 14 6 12:34
Po nazwie ·drożyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość bożne życzenia zawodników się spełni
26
(17)
Gąbin
Błękitni
17.
19 26:54 5-4-17 14 18 19:21 12 I 7:33
ilość
meczów, punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw, remisów i porażek oraz
ły - mecz dobiegł{ ... ?) końca.
Łokietek Brześć (18)
18.
26
3 12:102 1-0-25 13 3 8:35 13 o 4:65
Doliński
A.
Paweł
wyjazdach.
na
i
siebie
u
meczach
w
bramek
stosunek
i
punktów
meczów,
Łowicz,

rozpoczęły sięjuż eliminacje drugiej

Zadyszka

piłkarzy •••

Pelikan pomaga Unii..•

KAlEjdoskop
piłkARski
•KLASA A:
Grnpa II (południowa):
18. kolejka: MKS Żabia Wola -Mszczonovianka Mszczonów 0:2 (0:2),
Macovia Maków - Pogoń Godzianew
2:2, Surtpol Wołucza - Juvenia Wysokienice I: 1, Muscador Wola Pę_koszew
ska - LZS Regnów O: I, Jutrzenka Mokra Prawa - Sobpol Konopnica 2:3 (I: l ),
Orlęta Cielądz - Cynes Zagórze 3:2
(I :2), Błękitni Korytów - Va gat Domaniewice 2:1.
1. Mszczonovianka (I)
18 43 72:20
2. Jutrzenka Mokra Pr. (2)
18 36 39:35
3. Błękitni Korytów (4)
18 31 37:29
4. Sobpol Konopnica (5)
18 30 41:27
5. MKS Żabia Wola (3)
18 30 47:34
6. Vagat Domaniewice(6)
18 25 45:44
7. Macovia Maków (7)
18 23 35:31
8. Juvenia Wysokienice (9)
18 22 33:39
9. Cynes Zagórze(8)
18 22 34:47
10. Pogoń Godzianów (I O)
18 20 37:46
11. Surfpoi Wołu cza (11)
18 19 44:44
12. LZS Regnów (13)
18 18 32:49
13. Orlęta Cielądz (14)
18 17 35:54
14. Muscador Wola Pęk. (12)
18 16 25:57
•KLASA B:

Grupa I:
Wysokie zwycięstwo na własnym
boisku odnieśli piłkarze Płomienia Piotrowice, którzy pokonali LZS Słomków

aż 8:0 (1 :O), a bramki strzelili: Tomasz
Staszewski 3, Sławomir Dysierowicz 3,
Mariusz Kubiak i Rafał Cholewa.
Pewne zwycięstwo także Astry Zduny, która w Makowie wygrała z Macovią II 3: I (2: 1) po trzech golach Wojciecha Masłowskiego.
Piłkarze Daru Placencja przywieźli
z Dmosina jeden punkt. Błękitni prowadzili po bramce strzelonej z ewidentnego spalonego, ale na pięć minut przed
końcem zespół prezesa Dariusza Szymanika wyrównał i spotkanie zakończy
ło się sprawiedliwym remisem.
Kolejna porażka Kaliny Domaniewice, która na własnym boisku uległa Jutrzence Drzewce l :3 (O: l ), a honorowego gola w zespole grającego prezesa
Mieczysława Szymajdy (ostatnio stoi w
bramce), strzelił Piotr Panak.
12. kolejka: Płomień Piotrowice
- LZS Słomków 8:0 (1 :O), Macovia II
Maków - Astra Zduny I :3 (I :2), Błękit
ni Dmosin - Dar Placencja 1: I (0:0), Kalina Domaniewice - Jutrzenka Drzewce I :3 (O: I). Pauza: Victońa Bielawy.
1. Płomień Piotrowice (1) 11 28 48:12
2. Victoria Bielawy (2) JO 25 39:14
10 20 28:12
3. Astra Zduny (4)
4. Macovia II Maków (3) 11 19 32:23
Jl 15 26:25
5. Dar Placencja (5)
6. Jutrzenka Drzewce (6) 11 15 27:30
Jl 9 20:25
7. Błękitni Dmosin (7)
8. Kalina Domaniewice (8) Jl 3 15:47
10 I 10:59
9. LZS Słomków (9)
Grupa II:
Po porażce i remisie ekipa Abexu
Strzelcew w końcu odnioąła zwycięstwo

w meczu z RTS Gągolin. Ekipa prezesa
Artura Kacprzaka wygrała aż 3:0 (I :O),
a bramki strzelili: Tomasz Kępka, Dawid Jackowski i Paweł Traut.
12. kolejka: Rawka Jasionna - LZS
Mysłaków 2:4, GOKSiR Młodzieszyn
- Oremus-Pogoń Wiskitki 3:2 (2:2), LZS
Teresin - Guzovia FC Guzów I :3, Abex
Strzelcew - RTS Gągolin 3:0 (I :O). Pauza: Witonia Osiek.
I. GOKSiR Młodzieszyn(!) li 30 56:17
2. Oremus-Pogoń Wiskitki (2) 11 24 29: 18
li 19 31:18
3.GuzoviaFCGuzów{4)
li 18 32:26
4. LZS Teresin (3)
11 14 33:36
5. LZS Mysłaków (S)
10 13 26:31
6. RTS Gągolin (6)
11 11 18:20
7. Ab ex Strzelcew (7)
10 5 18:46
8. Rawka Jasionna (8)
10 3 17:51
9. Witonia Osiek(9)
• CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
19. kolejka: GKS Bełchatów - Orzeł
Łódź I :O, WKS Wieluń - Stoczniowiec
Płock 3:0 (w.o.), Widzew Łódź - Aluminium Konin 7:0, RKS Radomsko
- Włocłavia Włocławek 3:0 (w.o.), Petro Płock - ŁKS-Ptak Łódź 0:2, Piotrcovia-Ptak Piotrków Trybunalski - Kujawiak Włocławek l :O, Pelikan Łowicz
- LO PZPN Łódź 4:4.
I. Petro Płock (I)
19 49 85:16
2. Widzew Łódź (2)
19 45 75:18
3. LKS-Ptak Łódź (3)
17 42 60:13
4. WKS Wieluń (4)
19 37 49:29
19 36 52:24
5. GKS Bełchatów (5)
6. LO PZPN Łódź (6)
17 28 50:36
7. Piotrcovia-Ptak (8)
18 25 33:41

8. Orzeł Łódź (7)

18 22 21 :34 Lipno 4:2. Pauza: Widok Skierniewice,
18 19 29:40 Jagiellonka Nieszawa, Białka Biała
IO. Aluminium Konin {IO) 19 17 26:68 Rawska i Tulisia Tuliszków.
13 29 44:18
I. Orkan Sochaczew (1)
I I. Włocłavia Włocławek (11) 19 16 i6:60
13 25 J J: 19
2. Lech Rypin (2)
12. Kujawiak Włocławek (12) f8 Il 25:60
13 24 38:4
3. Mień Lipno (3)
19 IO 12:55
13. RKS Radomsko (13)
12 23 28:13
4. }mielnica Płock (4)
14. Stoczniowiec Płock (14) 19 8 23:79
• CENTRALNA LIGA JUNIORÓW 5. Jagiellonka Nieszawa (5) 12 20 31:16
13 15 15:20
6. MKS Kutno (6)
MŁODSZYCH:
19. kolejka: GKS Bełchatów- Orzeł 7. Białka Biała Rawska (7) 12 15 18:49
8. Widok Skierniewice (9) 12 13 17:30
Łódź l :2, Orkan Sochaczew - Mazovia
Rawa Mazowiecka 4:2, Widzew Łódź 9. Tulisia Tuliszków (IO) 12 7 22:45
12 5 17:37
- Aluminium Konin 3:0, KKS Kalisz IO. Kasztelan Sierpc (11)
•KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA JU- Górnik Łęczyca 6:2, Petro Płock- ŁKSPtak Łódź l :O, Ceramika Opoczno NIORÓW MŁODSZYCH:
18. kolejka: Bzura Sochaczew
-KujawiakWłocławek3:1,PelikanŁo- Kasztelan Sierpc 0:3, P.etro II Płock
wicz - Włókniarz Łódź 5:2.
18 46 44: 12 - Start Radziejów 8: I, Widok SkiernieI. Orzeł Łódź (2)
19 45 64:18 . wice - Mazovia II Rawa Mazowiecka
2. ŁKS-Ptak Łódź (I)
19 36 51 :28 3:0, Lech Rypin - Mień Lipno 2:0, Wło3. GórnikŁęczyca (3)
19 36 43:35 cłavia Włocławek- Stoczniowiec Płock
4. Ceramika Opoczno (4)
19 31 35:33 I: I. Pauza: Tur Turek i Unia Skiemie5. Mazovia Rawa Maz. (5)
19 30 49:23 wice.
6. Petro Płock (6)
15 35 83: 13
19 29 37:31 f. Petro II Płock (2)
7. Orkan Sochaczew (8)
15 35 46:23
19 27 27:37 2. StartRadziejów (I)
8. Aluminium Konin (7)
15 31 49:25
19 25 52:36' 3. Mień Lipno (3)
9. GKS Bełchatów (9)
19 23 32:51 4. Mazovia II Rawa M. (4) 16 26 28:28
10. KKS Kalisz (10)
15 25 39:37
19 22 36:35 5. Unia Skierniewice (5)
11. Widzew Łódź (I I)
19 14 28:50 6. Włocłavia Włocławek (6) 15 22 29:32
12. Pelikan Łowicz (12)
15 18 28:29
17 6 16:56 7. Lech Rypin (7)
13. Włókniarz Łódź (13)
15 17 29:46
8.KasztelanSierpc(8)
14.KujawiakWłocławek(l4) 18 3 15:88
16 14 33:49
•KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA JU- 9. Widok Sk-ce (I I)
14 13 26:51
IO. TurTurek(9)
NIORÓW STARSZYCH:
18. kolejka: !mielnica Płock - Kasz- 11. Stoczniowiec Płock (12) 15 12 14:42
15 11 32:51
tel an Sierpc 3: I, Orkan Sochaczew 12. Bzura Sochaczew {IO)
Pdwel A. Doliński
- MKS Kutno 2:1, Lech Rypin - Mień
9. Pelikan Łowicz (9)
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Piłka nożna

-ligi okręgowe juniorów, „Michałowicza", „Kuchara",
trampkarzy i orlików

PRZEGRANA PELIKANA
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
STARSZYCH:
17. kolejka:
•STYL Michowice- GUWVIA FC
Guzów 5:1
• SIERAKOWIANKA Sierakowice - UNIA Skierniewice 2:1
• RELAX Radziwiłłów - ŻYRAR
DOWIANKA Żyrardów 4:2
• SURFPOL Wolucza - ORLĘTA
Cielądz 3:2

Pauza: ISKRA Bolimów i BZURA KOWIANKA Sierakowice 1:9
Pauza: ISKRA Bolimów i STYL
Sochaczew.
Michowice.
18. kolejka:
I. Unia Skierniewice (1) 14 36 67:22
• BZURA Sochaczew·- SURFPOL
14 31 68:22
2. Sierakowianka (3)
Wolucza 4:2 (1:1); br.: Krzysztof Ta14 26 51 :31
3. Żyrardowianka (2)
bara 3 i Michał Szewczyk.
4. Bzura Sochaczew (4) I 2 25 34:23
• ORLĘTA Cielądz - RELAX Ra5. Relax Radziwiłłów (5) 13 21 24:24
dziwiłłów 2:2 (0:1)
14. 17 39:45
6. Orlęta Cielądz (6)
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
7. Surfpol Wołucza (7) 14 15 53:29
- UNIA Skierniewice 1: 11
12 4 26:42
8. Iskra Bolimów (8)
• GUZOVIA FC Guzów - STERA13 7 19:64
9. Styl Michowice (9)
10. Guzovia FC Guzów (l O) I 2 4 I 1:90
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW

,~
ef.

MŁODSZYCH:

Ekipa „ Kuchara " nie miała tym razem powodów do
cach Pelikan przegrał aż 0:5

.....

Piłka nożna

radości.

W Skierniewi-

14. kolejka:
• OLIMPIA Chąśno - WRZOS
Międzyborów 7:0 (4:0); br.: Maciej Ciupa 2, Grzegorz Żaczek 2, Marcin Matuszewski 2 i Michał Karasek - Piotr Sekuła i Sławomir Gołębiowski .
Podopieczni trenera Witołda Łona
odnieśli kolejne wysokie zwycięstwo,
wygrywając z outsiderem z Międzybo
rowa aż 7:0.
• PROMYK Nowa Sucha - GRANEX Boczki 3:1 (1:0); br.: Marcin Nowak, Bartłomiej Podkański i Bartosz
Sajnecki - Piotr Sekuła.
dok. na str. 28

- 18. kolejka klasy okręgowej

,,Gieksa'' wygrała po raz pierwszy

·-

-

• GRANEX Boczki - SIERAKOWIANKA Sierakowice 7:2 (4:1); br.:
Mirosław Gielniewski 2, Piotr Paliwoda 2, Dariusz Reczulski, Piotr Zapisek
i Paweł Plichta.
Goście mogą się cieszyć, że Granex
nie wygrał w jeszcze wyższym stosunku. W zespole prezesa Wiesława Dą
browskiego i trenera Marka Borkowskiego najbardziej nieskutecznie grał
Piotr Zapisek, który sam zaprzepaścił
co najmniej siedem doskonałych okazji
do strzelenia kolejnych goli.
• POGOŃ Bełchów - GKS Łysz
kowice 1:2 (l:b); br.: Kamil Wielec
i Zbigniew Petrynowski.
Zespół GKS przegrywał do przerwy,
ale w drugiej połowie ekipa trenera Kamila Sochy zdobyła dwa gole, dające
im zwycięstwo. Były to pierwsze punkty tej drużyny w rundzie wiosennej .
• CZARNI Bednary- POGOŃ Rogów 0:3 (0:0).

.
Koszykówka - li liga

Porażka Błysku
Łowicz, 30 kwietnia. Dopiero
po upływie półtora miesiąca zostało
rozegrane spotkanie pierwszej kolejki

pomiędzy „Powracającym Błyskiem",
zespołem

·LBI. Dla jednej i drugiej
mecz ten miał ogromne znaczenie, ponieważ obydwa zespoły
mają aspiracje awansu do rozgrywek
I ligi łowickiej ALK-i. Zwyc~ęstwo
tych pierwszych dawało im prawie
pewny awans, natomiast drugim pozwalało zachować jeszcze cień szansy.
Zwycięsko z tego pojedynku wyszli koszykarze LBI, którzy od pierwszych minut objęli prowadzenie i byli
zespołem zdecydowanie lepiej dysponowanym. Duża w tym zasługa najskuteczniejszego w ich szeregach Łu
kasza Pietrzyka (32 punkty). Dzielnie wspomagał go Łukasz Sosnowski, który dorzucił 15 „oczek". W zespole „Powracającego Błysku" widoczny był brak li9era zespołu - Zbyszka
a

drużyny

-

Do 75. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis, ale ostatnie minuty to
okres słabszej gry zespołu trenera Mirosława Fiutkowskiego, co bezlitośnie
wykorzystali rywale.
• RELAX Radziwiłłów - BIAŁKA
Biała Rawska 3:0 (1 :O); br.: Sylwester
Marcinkowski, Jacek Rutkowski i Marek Zawadzki.
• UNIA II Skierniewice - BZURA
CHODAKÓW Sochaczew 7:0 (I :O);
br.: Jacek Krulik 2, Robert Hyży 2, Łu
kasz Dziąg, Marcin Maciejak i Paweł
Foryszewski.
• TUR-SERVISCO Jaktorów
-ŻYRARDOWIANKA Żyrardów 3:1
(3:0); br.: Arkadiusz Wacławek.
• WIDOK Skierniewice - WRZOS
Międzyborów 6:1 (3:0); br.: Michał
Koliński 4, Artur Winciarek i Janusz
Strzelecki.
l.UniatrSki~miewice(l) 18 49 73:10
18 42 57:18
2.PogońRogów(3)

3. ŻyrardowiankaŻyrardów(2) 18 39 58:19
18 35 65:26
4. Widok Skierniewice (5)
18 32 41:28
5. Tur-ServiscoJaktorów(6)
18 3l 35:34
6.Bia!kaBiałaRawska(4)
18 26 43 :37
7. Gran ex Boczki (7)
18 22 35:43
8. Relax: Radziwiłłów(9)
18 22 28:41
9. Czarni Bednary (8)
18 21 35:46
10. GKSLyszkowice (10)
18 15 29:41
11. Bzura Sochaczew(ll)
18 12 20:64
l2.P-0goóBełchów(l2)
18 7 16:60
13. Sierakowianka (13)
18 5 15:74
14. WrzosMiędzyborów(l4)
19. kolejka spotkań rozegrana była już
wczoraj , a w 20. kolejce skierniewickiej
klasy okręgowej w weekend 6-7 maja
zagrają: sobota - godz. 16.00: Białka
- Pogoń Rogów, Widok - GKS Łyszko
wice, niedziela - godz. I I .OO: Pogoń Beł
chów - Bzura Sochaczew, Unia II - TurServisco, godz. 15.00: Relax - Wrzos,
Czami - Sierakowianka i Granex - Ży
rardowianka.
Paweł A. Doliński

łowickiej ALK-i

w zaległym spotkaniu
było

komu pokietrzeba przyznać,
że skuteczność zespołu była bardzo niska. Porażka ta może dla nich oznaczać
koniec marzeń o awansie do I ligi. Ale
o tym zadecydują spotkania ich rywali,
gdyż nie przypuszczam, ażeby w swoim ostatnim występie nie uporali się z
najsłabszym zespołem ligi - Caldorem.
• O tym, kto w przyszłym sezonie bę
dzie grał o szczebel wyżej, przekonamy
się za niespełna dwa tygodnie, kiedy to
.zostanie rozegrana ostatnia kolejka spoSowińskiego.

Nie

rować grą zespołu, choć

tkań.

• LBI - POWRACAJĄCY BŁYSK
57:37 (30:11).
LBI: Łukasz Pietrzyk 32 (3x3), Łu
kasz Sosnowski 15, Daniel Żałoba 6,
Łukasz Bagnowski 2 i Michał Marcinkowski O oraz Marcin Rosa 2, Hubert
Grosicki i Tomasz Sołtyszewski.
Błysk: Dominik Sikora 12, Łukasz
Panek I O, Hubert Sikora 7, Tomasz Sa-

łuda

4 i Marcin Panek 2 oraz

Łukasz

Wisiński2.

4 8 327: 192
I. Cornea (l)
2. Powracający Błysk (2) 5 8 219:259
5 7 277:286
3. Cokolwiek (3)
4 6 26 l:248
4. Zacisze Łowicz (4)
4 6 239:207
5. LBI (6)
4 5 I 98: 174
6. Valdi Boy's (5)
4 4 143:298
7. Caldor(7)
Wśród najlepszych strzelców na czele pozostaje Marcin Kazimierski (Cokolwiek), który zgromadził I 15 punktów.
Na drugim miejscu pozostaje Sebastian Popiel (Comea), który wzbogacił swój zespół o 104 punktów. Natomiast na trzecim miejscu znajduje się,
z 87 punktami,_Mariusz Barański (Zacisze Łowicz).
Wśród najskuteczniejszych w rzutach
za trzy punkty nadal bezkonkurencyjny jest Popiel, który zza linii 6,25 m
Sławomir Karmelita
trafił 22 razy.

'W'

Waldek Szaleniec, mimo krwotoku z nosa,
Piłka nożna

dograł

do

końca ...

w roli „ morsa "

- 25. kolejka IV ligi

Nudny ·mecz bez goli
• HURAGAN Bobrowniki - SKP
0:0.
Huragan: Wudkiewicz - Szaleniec,
Koźbiał (46 Krzysztof Durka), Rachubiński , Kamiński - Małkus (71 Mrówka), Majer, Plichta, Kowalik- Grzegorz ·
Durka, Papuga.
SKP: Sebastian Topolski - Orchowski, Skąpski, Augustyniak, Kwaśny
- Rzemyczkiewicz, Zastawa (28 Dawid
Topolski, 74 Skrabucha), Wyszyński ,
Grzywiński (84 Jagodziński) - Wojciechowski, Jędrzejczak.
Sędziowali: Zbigniew Marlęga jako
główny oraz Zenon Milewski i Jacek
Marciniak (wszyscy Płock). Żółta kartka: Karol Grzywiński (SKP.).
Łowicz, 26 kwietnia. Drużyna trenera Macieja Nezdropy od początku
meczu z SKP Słupca rzucili się do zdobycia gola, ale ta chęć wraz z upływem
czasu zamieniła się chyba w pragnienie
jak najszybszego zakończenia tego meSłupca

Piłka nożna

czu. W gorącym zachodzącym słońcu
i ogromnym kurzu przyszło zmierzyć się
piłkarzom Huraganu w 25. kolejce IV ligi
z przeciwnikiem, który przyjechał
na stadion OSiR-u tylko po to, aby zainkasować jeden punkt. Upragniony remis udało im się ostatecznie osiągnąć,
a na pewno w osiągnięciu tego celu pomogli także nieco gorzej usposobieni tego
dnia gospodarze.
Już w 8. minucie pierwszą okazję zaprzepaścił Krzysztof Papuga, który po
zagraniu Grzegorza Durki, strzelił
zbyt lekko. Kilka minut później Łukasz
Kowalik, obsłużony znakomitym prostopadłym podaniem Marcina Majera,
nie zdołał opanować piłki w sytuacji sam
na sam z bram!Ćarzem, po chwili znowu
solową akcję przeprowadził Papuga,
który na dużej szybkości minął dwóch
obrońców, ale jego strzał był minimalnie
chybiony.
dok. na str. 29

.

- 26. kolejka IV ligi

Maiq sposób na Górników?
•GÓRNIK Kłodawa - HURAGAN
Bobrowniki 1:3 (0:2).
I :O - Krzysztof Potaś (4), 2:0 - Qaniel Ławnicki (7), 3:0 - Grzegorz Jankowski (10), 3:1 -Jarosław Plichta (65),
4: I - Andrzej Kubiak (75).
Huragan: Wudkiewicz (46 Nowogórski) - Tryngiel (46 Klimczyk), Rachubiński, Szaleniec, Kamiński - Małkus ,
Krzysztof Durka, Plichta, Kowalik
- Mrówka (46 Pińkowski), Papuga.
Kolo, 30 kwietnia. Już poprzedni
mecz z SKP Słupca wskazywał na to,
że drużyna Huraganu przechodzi kryzys. To co jednak spotkało ekipę trenera Macieja Nezdropy w pierwszych
dziesięciu minutach, wszystkich ogromnie zaskoczyło. Co trzy minuty w 4„ 7.
i 1O. minucie gospodarze trzykrotnie ulokowali piłkę w bramce Bernarda Wud·
kiewicza i niespodzianka stała się faktem. Olimpia w pierwszej połowie dyktowała warunki gry, a wytłumaczenia tej
sytuacji nie m~żna szukać jedynie w bra-

Piłka nożna

Zadyszka

- 25. i 26. kolejka IV ligi

piłkarzy

Po dwóch kolejnych ~wycięstwach
trenera Macieja Nezdropy
w dwóch meczach, rozgrywanych
po świętach wielkanocnych zdobyła jedynie jeden punkt. Huragan najpierw
bezbramkowo zremisował na stadionie
OSiR-u w Łowiczu z SKP Słupca, a następnie doznał wysokiej porażki z Olimpią w Kole I :4. Po 26. kolejce spotkań
ekipa z Bobrownik spadła znów na trzecie miejsce w ligowej tabeli.
25. kolejka IV ligi: ŁOKIETEK
drużyna

ku w składzie trzech podstawowych
graczy (Marcin Majer i Arkadiusz
Koźbiał byli tego dnia kontuzjowani,
a Grzegorza Durkę zatrzymały w Ło
wiczu sprawy rodzinne).
W przerwie trener dokonał trzech
zmian i goście spróbowali jeszcze powalczyć w tym spotkaniu. W pierwszym kwadransie drugiej połowy zawodnicy z Bobrownik mieli trzy stuprocentowe sytuacje na poprawienie wyniku
(m.in. Jarosław Plichta w sytuacji sam
na sam trafił jedynie w poprzeczkę).
Bramka wpadła jednak dopiero kilka
minut później, kiedy Plichta „objechał"
w polu karnym kilku obrońców i skierował piłkę do siatki. Nadzieje na odrobienie strat opadły dziesięć minut później,
kiedy po rzucie wolnym piłka, rozegrana wzdłuż linii pola karnego, trafiła
do Andrzeja Kubiaka, który płaskim
strzałem z szesnastu metrów ustalił jednocześnie wynik meczu.
Paweł A. Doliński

z Bobrownik ...

Brześć Kujawski - GÓRNIK Kłoda
wa 1:3, START Radziejów - LECH
Rypin 3:3, MKS Kutno - BŁĘKITNI
Gąbin 4:1, ZDRÓJ Ciechocinek
- PETRO II Płock 1:3, ORKAN Sochaczew - GÓRNIK Łęczyca 1:1, ZIEMOWIT Osięciny - OLIMPIA Koło
4:0, MAZOVIA Rawa Mazowiecka
- KASZTELAN Sierpc 0:0, SOKÓŁ
Kleczew - JAGIELLONKA Nieszawa
0:4, HURAGAN Bobrowniki - SKP
dok. na str. 29
Słupca 0:0.
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- 25. i 26. kolejka Ili ligi

dok. ze str. 32

PELIKAN POMAGA UNII WSOSNOWCU
W sobotę piłkarze Pelikana potwier- Łódzki - WARTA Zawiercie 1:1 (0:1)
dzili tezę, iż lepiej grają na wyjazdach,
O: 1 - Bogdan Szadkowski (36), I: I niż na własnym stadionie. Łowiczanie Tomasz Wilk (57).
niespodziewanie „urwali" punkt liderom,
• GKS II Bełchatów - START INa przecież do Sosnowca jechali skazani TERSOLAR Łódź przełożono na 17
na porażkę. PotkfVęcie Zagłębia wyko- maja 2000 roku.
rzystali zawodnicy Unii, którzy znowu
•ZAGŁĘBIE Sosnowiec - ASTRA
uwierzyli, ze walka o II ligęjeszcze nie Krotoszyn 0:0
jest przegrana. Trzeba jednak wywal•MK GÓRNIK Katowice - MIEŃ
Lipno 1:O (1 :O)
czyć trzy punkty w Sosnowcu ...
I :O -KrzysztofCzyżo (45).
25. kolejka lil ligi:
• CKS Czeladź - UNIA Skiernie• ROZWÓJ Katowice - MARKO
wice 1:1 (1 :1)
WKS Wieluń 0:0
I :O - Józef Kapcia (26), I; I - Adam
• LKS LJGNOMAT Jankowy Grad (34) .
ODRA II Opole 4:1 (2:0)
•GÓRNIK Jastrzębie - PELIKAN
I :O - Jacek Bonia (23), 2:0 - Janusz
Luberda (27), 3:0 - Tomasz Drąg (48), Łowicz 2:2 (1:1)
26. kolejka lil ligi:
3: I - Wojciech Żarów (50), 4: I - Krystian Sikora (54).
• MARKO WKS Wieluń - MK
•PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków GÓRNIK Katowice 1:O (0:0)
I :O - Krzysztof Błaszczyk (58).
Trybunalski - ALUMINIUM Konin
1:0 (1:0)
•MIEŃ Lipno - CKS Czeladź 1:0
(1:0)
1:O - Artur Nabiałek (33).
1:O - Mariusz Gawroński (5).
Czerwona kartka: Adrian Napierała
(76) - Aluminium.
• UNIA Skierniewice - GÓRNIK
• WŁÓKNIARZ Konstantynów Jastrzębie 3:1 (2:1)

1:0 - Adam Grad (11), 1.: 1 - Tomasz
(l 7, kamy), 2: I -Leszek Warchoł (21), 3: I - Łukasz Dziąg (90).
• ASTRA Krotoszyn - GKS II Beł
chatów 6:0 (2:0)
I :O- Jacek Traczyk (8), 2:0 - Pęczak
(35), 3:0 - Piotr Bartkpwiak (46), 4:0 Piotr Bartkowiak (68), 5:0 - GrZł!gorz
Idzikowski (64), 6:0-ŁukaszGóralski (79).
• START INTERSOLAR Łódź WŁÓKNIARZ Konstantynów Lódzki 1:0 (1 :0)
1:0 - Mariusz Gorzeń (16).
•WARTA Zawiercie - PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków Trybunalski 0:0
• ALUMINIUM Konin - LKS LIGNOMAT Jankowy 0:1 (0:0)
O: I - Marek Tracz (75).
• ODRA II Opole - ROZWÓJ Katowice 3:2 (0:2)
O: 1 - Arkadiusz Szczygieł (28), 0:2 Sebastian Golda (45), I :2-Andrzej Dę
bicki (62), 2:2 - Adenija Agbejule (64),
3:2 - Andrzej Dębicki {67).
• ZAGŁĘBIE Sosnowiec - PELIKAN Łowicz 1:1 (1:0)
dok. na str. 29
Ciemięga
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wciąż posiadał

ną przewagę,

dok. ze str. 32

Piłka nożna

- 19. kolejka centralnej
ligi juniorów starszych

Zabrakło pięciu min~t

Następne

kolejki Ili ligi

Teraz czas na dobry
mecz w towiczu

Pierwsze zwycięstwo
w rundzie rewanżowej

• PELIKAN Łowi"cz _ WŁO' K-

NIARZ Łódź 6:2(2:1)
I :O - samobójcza (16), 2: I - Emil
Godos (23), 3: 1 - Godos (42), 4:2 Michał Brzózka (62, kamy), 5:2 - Pawe! Siatkowski (70), 6:2 - Paweł Kutkowski (74).
Pelikan: Gejda - Knera, Słupski, Kocemba, Grzywacz - Sebastian Zwierz
(52, Ignaczewski), Morawski (70, Tomasz Zwierz), Brzózka, Godos (60,
Kutkowski) - Siatkowski (72, Papuga),
Wójcik.
Łowicz, 30 kwietnia. Pierwsze
zwycięstwo w rundzie rewanżowej zanotowali na swoim koncie podopieczni
trenera Zbigniewa Zająca. Pokonali oni

6:2 piłkarzy łódzkiego Włókniarza, będąc przez całe spotkanie zespołem zdecydowanie lepszym.
Mecz ten rozpoczął się od wyraźnej
przewagi łowickiego zespołu. Pierwszą
okazje do zdobycia gola „Pelikanowcy"
stworzyli w 13. minucie gry. Wrzutkę
w pole karne Damiana Grzywacza przejął Emil Godos, który natychmiast zdecydował się na strzaePiłka przeszła jednak obok prawego słupka bramki. Po
kilku chwilach ładnie z 11 metrów strzelał Emil Wójcik, jednak tym razem udana interwencją popisał się bramkarz gości. Minutę później był jednak już bezradny i to po uderzeniu swojego klubowe go kol egi. Z okolic narożnika pola
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z linii bramkowej wybił°ją śląski obroń
ca. Do odbitej płłki doszedł Stankiewic
i przy próbie strzału został zablokowa
ny. Gospodarze wyszli z kontrą. Ponow
nie Sowińskiego pokonał Miąsko, któ
ry otrzymał dokładne podanie od Grze
gorza Wisełki. W 75 . minucie bardz
groźnej kontuzji uległ Tomasz Wło
czewski (złamanie kości strzałkowej
i został odwieziony do szpitala. Prze
rwa w grze była dość znaczna, więc ar
biter musiał przedłużyć spotkanie o ~il
ka minut. Właśnie w końcówce „Ptaki'
strzeliły wyrównującego gola. Bt<dąc
dwanaście metrów od bramki Sławom i
Olszewski strzelił mocno, ale bramka Górnika wybił piłkę przed siebie, dobi
jać próbował Jarosław Walczak, al
mało skutecznie. Wreszcie piłka trafił
do Stankiewicza, który z 9. metrów ni
dał najmniejszych szans Sodzawiczne
mu.
Podopieczni Zbigniewa Niewiarow
skiego uratowali remis, choć w prze
kroju całego spotkania byli drużyną duż
lepszą i powinny zainkasować trz
punkty.
Krzysztof Olk

Lider niestraszny

pomoc- późno i sę_dzia prawidłowo odgwizdał
w powietrzu, mi- pozycję spaloną. Skazany przez wielu
nął ze zwodem dwóch obrońców kibiców na porażkę Pelikan przyjechał
Pelikan po dwóch remisach rozgry- i wszedł w pole karne. Widząc, że bram- z Sosnowca z jednym punktem. Podkarz miejscowych jest wysunięty zde- opieczni treneraZbigniewa Niewiarowwał trzeci kolejny mecz na boisku przeuderzenie lobem, skiego potrafią walczyć z drużynami
ciwnika, a jako że łowiczanie zdobyli w cydował się on na
a piłka wylądowała w samym okienku czołówki. Wcześniej zremisowali oni
tych trzech trudnych meczach co najze skierniewicką Unią: pokonali Górbramki Stanka.
mJJiej dwa punkty (nie znamy jeszcze
. To nie był koniec emocji na sosno- nika MK Katowice, a więc drużyny
wyniku wczorajszego spotkania w Beł wieckim obiekcie. Minutę potem z na- znajdujące w tabeli przed Pelikachatowie), to można oczekiwać, że tak: rożnika pola karnego mocny strzał od- nem.Wczoraj łowiczanie grali spotkaże w meczu na własnym boisku łowic dał Karol Stawecki, a nasz bramkarz nie z drugim zespołem GKS-u Bełcha
cy kibice piłki noźnej zobaczą trochę do- wyciągnął się jak struna, popisując się tów, a już w najbliższą sobotę (godz.
brego futbolu. W najbliższą sobotę dru- wspaniałą obroną.
17.00) zmierzą się w Łowiczu z Włók
żyna trenera Zbigniewa NiewiarowskiePelikan mógł w 87. minucie strzelić niarzem Konstantynów. Czas na wygo na stadionie przy ul. Starzyńskiego drugą bramkę i wywieźć z Sosnowca graną na własnym obiekcie !!!. Trzeba
6/8 podejmuje ekipę Włókniarza Kon- trzy punkty. Po kombinacyjnej akcji się wreszcie przełamać i pokazać w Ło
stantynów Łódzki, a mecz ten rozpocz- przed dwoma obrońcami gospodarzy wiczu trochę dobrego futbolu, a co najnie się o godz. 17.00. Jesienią łowicza znalazło się trzech naszych zawodni- ważniejsze pokonać Konstantynowską
Krzysztof Olko
ków, ale Marcin Owczarek podał za drużynę.
nie wygrali na wyjeździe aż 4: I.

• PELIKAN Łowicz - LO PZPN spoś. Minut(( później łowiczanie odpowiedzieli ładną akcją, po której mogła
4:4(3:0)
I :O - Marcin Grzywacz (22), 2:0 - paść bramka, jednak piłki nie opanował
Krzysztof Skowroński (31, karny), 3:0 Michał Plichta i znalazła się ona w rę
- Krzysztof Tatliński (38), 4: I - Grzy- kach bramkarza gości. W 13. minucie bliwacz (55).
ski zdobycia prowadzenia był KrzyszPelikan: Gospoś- Wróbel, Gawlik (46 tof Tatliński, ale jego strzał z kilku meGala), Gąsecki, Stolarczyk - Rembow- trów zablokowali obrońcy łódzcy. Co
ski, Chlebny, Skowroński (46 Jarosław nie udało się Tatlińskiemu, udało się
Tafliński), Plichta (46 Górski) - Grzy- Marcinowi Grzywaczowi, który wykowacz, KrzysztofTatliński (60 Panak).
rzystał idealne zagranie tego pierwszeŁowicz, 30 kwietnia. Tylko pięciu go i strzałem z 5 metrów w 22. minucie
minut zabrakło podopiecznym trenera gry zdobył pierwszego gola dla łowic
Stanisława Nezdropy do odniesienia kiego zespołu.
Po następnych dziewięciu minutach
zwycil(stwa nad piłkarzami LO PZPN
Łódź. Po pierwszej, bardzo dobrej gry podopieczni trenera Nezdropy proPonadto w innych meczach 28. koi wygranej połowie, mało kto spodzie- wadzili 2:0. Wrzutkę Łukasza Chlebnewał się_, by łodzianie mogli doprowadzić go na 13 metrów od bramki przejął lejki zagrają: Marko WKS Wieluń do wyrównania. Jednak w drugiej części Plichta. P~zy próbie minięcia golkipera CKS Czeladż (0:0), MK Górnik Katogry „Pelikanowcy" zagrali zdecydowa- gości został przez niego faulowany i sę wice - Górnik Jastrzębie (0:0), Mień
nie słabiej, co w pełni wykorzystali ry- dziemu nie pozostało nic innego jak Lipno - Zagłebie Sosnowiec (2:4), Unia
wale doprowadzając do remisu na pięć wskazać na punkt oddalony 11 metrów Skierniewice - GKS II Bełchatów (2: I),
minut przed końcowym gwizdkiem sę od bramki. Pewnym egzekutorem kar- Astra Krotoszyn - Piotrcovia-Ptak (I :3),
dziego.
nego był Krzysztof Skowroński. Nie mi- Start Intersolar Łódź - LKS Lignomat
Pierwsze kilka minut spotkania nale- nęło kolejnych siedem minut, a łowicza Jankowy ( 1: I), Warta Zawiercie - Rozżało do łodzian, którzy w 5. minucie byli nie ponownie cieszyli się ze zdobycia wój Katowice (O: I) i Aluminium Kobliscy zdobycia prowadzenia. Jednak gola.
nin - Odra II Opole (0:3).
udaną interwencją popisał się Rafał Godok. na str. 29
(p)

Łódź

SPORT

Szczęśliwa końcówka

zdecydowaakcje przeprowadzał
szczególnie lewą strona boiska. Raz po
raz szarżował tam Adamczyk, który
sprawiał najwięcej kłopotów defensywie gospodarzy. Gdy wydawało się, że
padnie gol dla gości, strzelili go gospodarze. Po kolejnym rzucie rożnym (ło
wiczanie mieli ich kilkanaście) górnicy
wyszli z szybką kontrą. Po wrzutce na
„szesnastki('' piłki głową nie sit<gnął Tomasz Styszko, a Mariusz Miąsko
przyjął piłkę na klatkę piersiową, pomógł sobie ręką i strzelił uzyskując wyrównującą bramkę. Gospodarze po tej
bramce mieli jeszcze ki łka okazji, by pokonać Macieja Sowińskiego, ale nasz
golkiper bronił strzały Szwargi, Piksy
i Wisełki.
W drugiej połowie już na początku
łowiczanie mogli prowadzić. Najpierw
minimalnie przestrzelił Robert Stankiewicz, a później zamiast podawać na
strzał zdecydował się Adamczyk, ale
bramka nie padła . W 68. minucie w polu
karnym gospodarzy powstało ogromne
zamieszanie. Piłka po strzale Piechny
minęła już bramkarza Jastrzębia, ale
Pelikan

•

karnego, po lewej stronie boiska, z rzutu wolnego piłkę w pole karne wrzucał
Michał Brzózka. Najwyżej do piłki
wyskoczył obrońca łódzki . Ale jego interwencja była tak nieudana, że piłka
po jego uderzeniu głową wpadła do
łódzkiej bramki.
Łodzianie dość szybko odpowiedzieli na stratę gola. W 18. minucie wykorzystali oni nieporozumienie pomiędzy
obrońcami łowickimi i bramkarzem Adrianem Gejdą. Piłka w wyniku tego
znalazła się pod nogami łódzkiego zawodnika, który nie miał problemów
z ulokowaniem jej w pustej bramce łowickiej .
dok. na str. 29
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Zagraną górą piłkę łowicki

nik

opanował ładnie

Łowicki

informator
sportowy

------------- .
Czwartek, 4 maja:
• 8.30 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; Powiatowa Gimnazjada
Szkolna w drużynowej lekkiej atletyce;
Piqtek. 5 maja:
• 9.30 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Rejonowa Gimnazjada Szkolna w piłce rę_cznej
dziewcząt i chłopców;
• 18.30 - hala sportowa OSiR Nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 9. kolejka
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej: godz. I 8.30: Technikum
Zduńska Dąbrowa_ Płomień, Belferek_
TKKF ,,Księj.ak", 2. BMI_ ffitima Thule,
godz. 20.00: PlażÓwicze-Hurtownia„Sokół'',LZSRetki-,,KumpleSzarika"„,Gru-

ba Berta" - Ptzyszłość-Robkol;
Sobota. 6 maja:
• 9.00 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 8. Turniej
Piłki Nożnej Jedenastolatków 0 Puchar
„Nowego Łowiczanina";
• I I.OO - stadion OSiR w Łowiczu,

~:~:;:.~~~:a~~~c~':m;:i~k~:~ox:i:e~
Promyk Nowa Sucha;
e 13.30 _ stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki noźnej
klasy trampkiarzy: Pelikan Łowicz - Żyrardowianka Żyrardów;

• 13.30 - hala sportowa OSiR Nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 5. kolejka
II ligi Łowickiej ALK-i, czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki: godz. 13.30: Caldor - Comea, godz. 14.45: LBI - Vąldi
Boys, godz. 16.00: Zacisze Łowicz - Cokolwiek;
• 17.00 - stadion Pelikana, ul. Sti\ligi piłki noż
rzyńskiego 6/8; mecz
nej: Pelikan Łowicz - Włókniarz Konstantynów Łódzki;
Niedziela. 7 maja:
• 15.15-19.00 - hala sportowa OSiR
Nr I w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 4.
kolejka I ligi Łowickiej ALK-i, czyli
Amatorskiej Ligi Koszykówki: godz.
·15.15: Żaden Łowicz - GOK Zduny, godz.
16.30: Asthma Attack - Rakiety, godz.
17.45: TKKF „Księżak" -Thunders;
• 16.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; mecz piłki noźnej
klasy A: Pelikan II Łowicz - Victoria Zabostów Duży;
Wtorek, 9 maja:
• 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; Miejsk,ie Igrzyska Mło
dzieży Szkolnej w „Piłkarskich Piątkach";
Czwartek. 11 maja:
• 9.00 - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła II 3; Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w „Piłkarskich Piąt
kach";
Piqtek. 12 maja:
• 9.00- stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Jana Pawła fi 3; Powiatowa Liceliada
Szkolna w drużynowej lekkiej atletyce.
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Nowacki, Styszko (75 Walczak), Łopa
ta (70 Olszewski), Adamczyk (65
Owczarek), Stankiewicz, - Piechna.
Widzów: 1.500. Żółte kartki: Grzegorz Łopata (3) i Robert Stankiewicz (3).
Sosnowiec, 29 kwietnia. Lider oka-

Robert Stankiewicz w meczu z Unią uhonorowany został pucharem dla najlepszego zawodnika meczu. W Sosnowcu „Felek" znowu się „pokazał", strzelając
wyrównującą bramkę.

Piłka nożna

ł.OWICZANIN

Dart - 8. turniej Grand Prix Łow~cza

- 26. kolejka Ili ligi

Maciek Turski
mrozi szampana?

LIDER NIESTRASZNY
• ZAGŁĘBIE Sosnowiec - PELIKAN Łowicz 1:1 (1:0)
1:O - Dawid Skrzypek ( 43 ), I : 1 Robert Stankiewicz (87).
Pelikan: Sowiński - Czeczko, Łukaw
ski, Piusiński, M. Plichta (46 Grzywacz),

nowy

4.05.2000 r.

straszny. Łowicki Pelikan
w Sosnowcu z Zagłębiem
Łowicz, 14 kwietnia. Czyżby łowic
1: 1, po golu Roberta Stankiewicza ki dart miał się doczekać drugiego Króla
w 87. minucie. Pomocnik „Ptaków" po Macieja „Strzałkę". Wydaje się, że już
raz kolejny strzelił bramkę w końcówce tylko kataklizm mógłby odebrać Maciespotkania, ratując swój zespół przed jowi Turskiemu pierwsze miejsce
porażką.
w klasyfikacji generalnej drugiej edycji
Łowiczanie dotarli do Sosnowca po
Grand Prix Łowicza w darcie. Jego głów
wyczerpującej podróży, która trwała
ny kontrkandydat do tytułu mi.strza
ponad sześć godzin (korki w czasie dro- Łowicza - Paweł Kuza zajął dopiero
gi). Wiedząc o tym, wykorzystać to trzecie miejsce w ósmym turnieju,
chcieli podopieczni Krzysztofa Toche- a wyprzedził go jeszcze Jacek Lebiola i od początku mocno przycisnęli. Po- da.
siadali oni przewagę, ale nie stwarzali
Co prawda ten ostatni przegrał swoją
żadnych sytuacji bramkowych. Pelikan pierwszą grę, ale jako że turniej ten rozmądrze się bronił i od czasu do czasu grywany jest systemem pucharowym
kontratakował. Właśnie po jednej z kontr . z odpadaniem po drugiej porażce to zadoskonałej okazji nie wykorzystał Grze- wodnik ten dotarł aż do finału.
gorz Piechna. Dostał on piłkę od Mi·
Kuza ma już cztery punkty straty do
chała Adamczyka, ograł dwóch obroń
lidera, a Turski nie powinien tej przeców z Sosnowca, minął Roberta Stan- wagi roztrwonić.
ka i znalazł się przed pustą bramką. Miał
Wydaje się jednak, że objawieniem
jednak kłopoty z oddaniem strzału, gdyż turnieju był Piotr BUfchart, który
piłka skozłowała i w ostatniej chwili w piątek niespodziewanie pokonał najwybił ją mu Antczak. W 43. minucie pierw Jerzego Cipińskiego, a potem
dostaliśmy tzw. „bramkę do szatni". W ograł jeszcze swojego wujka - Waldenarożniku boiska lekko faulowany Irek mara Szkupa.
Łukawski dał się ograć Dawidowi
Do końca rozgrywek pozostały już
Skrzypkowi. Pomocnik Zagłębia, bę tylko dwa turnieje, a dotychczas nagrodąc w tuż przed linią końcową, strzelił dy w turniejach fundowane były przez:
w krótki róg i pokonał spóźnionego Sved-pol MT, Skarpo!, „Krajewski"
z interwencją Macieja Sowińskiego. i TUiR „Warta".
Do przerwy lider prowadził więc 1:0.
Oglądający to spotkanie działacze Pelikana nie mieli powodów do radości.
W drugiej części „Ptaki" zagrały dużo
lepiej. Z minuty na minutę dochodziliśmy do głosu. Coraz więcej piłek rozdzielał Dariusz Nowacki, graliśmy bardziej agresywnie. Właśnie w 83. minucie idealne podanie „Pajdy" Nowackiego wykorzystał Stankiewicz.
dok. na str. 31
zał się nie tak

zremisował

8. turniej GP Łowicza:
4
I. Maciej Turski
7
2. Jacek Lebioda
5
3. Paweł Kuza
·4
4. Piotr Burohart

5. WaldemarSzkup
Adrian Wójcik
7. Paweł Glazik
Jerzy Cipiński
9. Jakub Lebioda
Waldemar Sokół

4
5
3
2
3 I
3 I
3 l

8:3
12:6

16
15

8:4
4:6
3:5
2:5

14
13
12
12

4:5

10

3 I 3:5 IO
2 O 2:4
2 O I:4

8
8

Klasyfikacja po 8. turnieju GP Łowicza:
120
I. Maciej Turski (I)

2. Paweł Kuza (2)

3. Jacek Lebioda (3)
4. WaldemarSokół(4)
5. Adrian Wójcik(5)
6. Jakub Lebioda(6)
7. Maciej Wójcik(?)
8. Jerzy Cipiński (9}
9. WaldemarSzkup(IO)
IO. Jacek Pytkowski (8)
11. Piotr Pemak (li)
J2. Paweł Glazik (12)
13. Paweł Orzechowski (12)

116
[(}5
95
87

78
62
45
44
42
23

22
12
Kolejny, przedostatni już w tej edycji turniej Grand Prix Łowicza rozgrywany będzie w hali OSiR Nr 1 w piątek,
13 maja 2000 roku, a jego początek jak
zwykle o godz. 18.00.
Paweł A. Doliński

- 25. kolejka Ili ligi

Szczęśliwa końcówka
•GÓRNIK Jastrzębie- PELIKAN
2:2 (1:1)
O: I - Dariusz Nowacki ( 12), I: I Mariusz Miąsko (31),2: l - Miąsko (68),
2:1- Robert Stankiewicz (90).
Górnik: Sodzawiczny - Wojtala, Ciemięga, Mizia- Kukien (46 Lorek), Kał
ka (74 Kowalski), Szwarga, Kowalczyk
(62 Dziedzic), Wisełka- Miąsko (88 J.
Sajbor), Piksa.
Pelikan: Sowiński - Łukawski, Wło
czewski (76 Walczak), Styszko, Piusiń
ski - Gzeczko (65 M. Pkilchta), Nowacki, Łopata (81 Olszewski), Adamczyk
- Piechna, Stankiewicz.
Łowicz

-

Sędziował Kazior (Sieradz). Widzów: Socjzawicznego próbował zaskoczyć
100. Żółte kartki: Tomasz Styszko (8), Grzegorz Piechna, ale bramkarz miejRobert Stankiewicz (2) - obaj Pelikan scowych z trudem wybił piłkę na róg.
oraz Jarosław Kowalczyk (Jastrzębie). Dwie minuty później konsternacja wśród
Jastrzębie, 26 kwietnia. Łowioki Pe- jastrzębskiej publiczności. Z lewej strolikan zremisował kolejne spotkanie, dzie- ny piłkę na szesnasty metr wrzucił Miląc się tym razem punktami z Górnikiem chał Adamczyk, a pięknym wolejem
z Jastrzębia. „Ptaki" rozegrały dobre spo- popisał się Dariusz Nowacki. Bramtkanie i z przebiegu gry na pewno zasłu karz gospodarzy musiał wyjmować piżyły na remis, choć wyrównującą bram- łkę z siatki, Pelikan objął prowadzenie.
kę strzeliły dopiero w przedłużonym cza- W 25. minucie mogło być 2:0 dla „Ptasie gry. Od początku spotkania Pelikan ków", ale kąśliwe uderzenie po ziemi
posiadał przewagę, jego akcje w miarę Piechny z 20. metrów, minimalnie minęło
słupek bramki Sodzawicznego.
upływu czasu były coraz groźniejsze.
dok. na str. 31
W 10. minucie tego pojedynku z kąta

lniciatywa Dealerów Daewoo

Lanos i

·pakiet OC,

Pierwsza ,,setka'' PC-MarBo-~
Łowicz,

29 kwietnia. W jedynym
rozgrywek I ligi
Łowickiej ALK-i zmierzyły się zespoły, które mają całkowicie skrajne cele.
PC-MarBo ma aspiracje sięgające tytułu mistrzowskiego, natomiast ich sobotni rywal „Księżak" bardzo byłby
zadowolony gdyby utrzymał się w szeregach najlepszych zespołów amatorskich Łowicza. Stąd też wysokie zwycięstwo tych pierwszych nie może dziwić, choć trzeba przyznać, że wielkiego basketu nie pokazali.Pierwsza kwarta tego meczu wcale nie zapowiadała
tak wysokiego zwycięstwa ekipy Ad·
riana El-Warda. Pierwsze ]'!Unkty zdobyli nawet „Księżacy". Jednak z każdą
następną minutą gry przewaga tych
· pierwszych była coraz bardziej wyraź
na, w czym największa zasługa El-Warspotkaniu,

·-

„

zaległym,

da, który zdobył ponad 50% punktów
zespołu. Pozostali jego koledzy zagrali
bardzo miernie. Z taką grą będzie im bardzo trudno, nie tylko wywalczyć mistrzostwo, ale nawet zmieścić się w
pierwszej trójce. Porażka „Księżaka"
oznacza praktycznie ich spadek do II ligi.
• PC-MARBO - TKKF „KSIĘ
ŻAK" 106:32 (44:15)
PC-MarBo: Adrian El-Ward 62 (lx3),
Paweł Jaskuła 1O, Konrad Wielemborek
8, Sebastian Kosenda 5 (lx3) i Mariusz·
Wiesiołek I oraz Rafał Gajda 12, Sławo
mir Linkowski 6 i Kuba Łebski 2.
„Księżak": Kamil Gąsiorkiewicz 8,
Henryk Dyszkiewicz 8, Maciej Osiń
ski 5 (Ix3), Stanisław Stańczyk 3 (lx3)
i Jacek Więckowski 2 oraz Dobiesław
Marszałek 6.

'i . Asthma Attack (1)

5 9 358:264

2. GOK Zduny (2)
3. ZNP Belferek (3)
4. PCMarBo (6)
5. Ż;!.den Łowicz (4)
6d:t.Wety (5)
7.Thunders (7)
8. TKKF „K~iężak" (8)

4
5
4
4
4
5
5

8
8
7
6

-G

346:163

30f275
285:175

219:227
6 1~9:231
5 243:449
5 203:434

Na pozycję lidera w klasyfikacji na najskuteczniejszego koszykarza pozostaje
Robert Kucharek (GOK Zduny), który ma na swoim koncie 140 punktów. Na
drugą pozycję wysunął się Adrian ElWard - 122 punkty. Paweł Woś (Ża
den Łowicz), który zgromadził 114 punktów, spadł na trzecia pozycję.Na pozycji
lidera w klasyfikacji na najskuteczniejszego w rzutach za trzy punkty umocnił się
Maciej Osiński (TKKF „Księżak"), który zaliczył 13 celnych „trójek".
Sławomir Karmelita

llWAG.41 Promoq.
słonu lłltllfl•zynowego
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ELCAR Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice
127 Tel.{046) 832-23-32; 832-23-33
ul.
Serwis: 832-23-29 Fax .(046) 832-23-31
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nagrodę książkową.

kształtować się

pod wplywem pola podwytszonego
masa powietrza z północnego ·zachodu
i zachodu, po niedzieli cieplejsza z południowego • zachodu.

okresami sporo chmur. Wiatr północno - zachodni, slaby i umiarkowany

północy

regionu 16 - 18 st. C. Niewielki wzrost
ciśnienia.

pogodnie i cieplej. Wiatr przeważnie północno· zachodni, slaby i umiarkowany
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Rozwiązanie krzyżówki

ROSYJSKIE IMIĘ ŻEŃSKIE

MEBEL ZSZUFLADAMI

PRĘT ŻELAZNY
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LIWAllK POLA

Pogodnie i nadal ciepło. Wiatr południowo - wschodni, slaby i umia~owany 3 - 8 mis.
Temperatura minimalna ok. 8 - 6 st. C. Temperatura maksymalna ok. 22 • 25 st C.
Spadek ciśnienia .

•ŚRODA

•WTOREK
Pogodnie i ciepło. Wiatr południowo - wschodni, slaby i umiarkowany 3 • 8 mis.
Temperatura minimalna ok. 8 - 6 st. C. Temperatura maksymalna ok. 21 • 24 st C.
Spadek ciśnienia.

• PONIEDZIAŁEK Pogodnie i ciepło. Wiatr zmienny, slaby i umialkoWanY 3. 8 mis.
Temperatura minimalna ok. 7 - 5 st. ~- Temperatura maksymalna ok. 20 • 23 st C.
Wzrost ciśnienia.

3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 6 - 3 st. C. Temperatura maksymalna ok. 20 • 22
st. C. Wahania ciśnienia.

Dość

•NIEDZIELA

Dość pogodnie i na wschodzie regionu jeszcze możliwe przelotne opady deszczu .
Wiatr przeważnie północno - zachodni, słaby i 11miarkowany 3 • 8 mis. Temperatura
minimalna ok. 4 - 2 st. C. Temperatura maksymalna ok. 16 -18 st C. Niewielki wzrost
ciśnienia.
·

· •SOBOTA

pogodnie okresami sporo chmur i lokalnie możliwe przelotne opady deszczu lub
burze. Wiatr przeważnie zachodni, slaby i umiarkowany 3- 8 mis. Temperatura minimalna
ok. 6- 3 st. C. Temperatura maksymalna ok. 15 -16 st. C, na wschodzie i północ:y regionu
12 - 14 st. C. Spadek ciśnienia.

Dość

•PIĄTEK

st. C, na

3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 6 - 3 st. C. Temperatura maksymalna ok. 18 -19

Dość pogodnie

•CZWARTEK
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OBROTOWA
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kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:

251

9

PRAKTYKA SĄOOWA

OO ROZPYLAMIA PERFUM ~

- 4:1>

Ogólny opis pogody:
Pogoda w regionie będzie

Łowicza

ciśnienia. Naplywać będzie chłodniejsza

Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej środy,
1O·maja prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy

Rozwiązanie utworzą
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Prognoza pogody dla rejonu

się niedługo

po jego przepro-

uda mu się wykorzystać talent komediowy. Niestety, nikt nie chciał zaangażować
nieznanego Kanadyjczyka. Udało mu się
czasem 2J1aleźć zajęcie w nocnych klubach,
gdzie opowiadał dowcipy. Jednak nieregularność dochodów dawała się we znaki rodzinie. MellHa Womer praoowała na dwóch
etatach, by utrzymać dom i maleńką córeczkę Jane. Tak było przez kilka lat. Zno·
siła frustracje męża bez narzekań. Wierzyła w jego talent i uwaźała, źe powinna
zapewnić mu warunki do tego, by się rozwijał. Meli$sa nic myliła się - wkrótce mąź
dostał pierwszą rolę w komedii ,.Acc Vcntulll - psi detektyw". Od tego czasu zaczę-

wadx.ce z rodzinnej Kanady do Los Angeles. Jim liczył na to, źe moźe w Hollywood

Pobrali

Jim Carrey I Mellssa Womer

porzucił żonę.

grała

w teatrze. Chciała, by Antonio
mógł spokojnie pracować nad filmem. Zagrał w pięciu filmach Almodovara i zaczął
dostawać propozycje z Hollywood. Na planie komedii ,,zbyt wicie" poznał Mel1ni. Grlf·
ftth i odszedł od żony. Dziś Ana mieszka w
Nowym Jorku. Jest po psychoterapii i kon·
tynuuje studia aktorskie.

rami

Antonio Banderas I Ana Leza
Swą przyszłą żonę Ant Laza pozna!, gdy
znalazł się w zespole Teatru Narodowego
w Madrycie. Ona była już wtedy cenioną
Sylve1ter Stallone I Sasha
aktorką. Otrzymywała wicie propozycji,
a Antonio musiał się jeszcze: wicie uczyć.
W czasach małżeństwa z pierwszą żoną
Niedługo po ich ślubie, Banderas poznał Sashą marzył, by być aktorem. Niestety,
reźyscra Ptdr1 Ałmodov1r1, który zapro- pracował w barze i w zoo, a stamtąd daleponował mu rolę w swoim filmie. Nieste- ko było do Hollywood. Choć dwaj syno·
ty, nic mógł mu zapłacić . Oboje z Aną wie byli jeszcze mali, żona znalazła
sobie
uznali jednak, że to duża szansa dla popracę. Sly mógł ćwiczyć kulturystykę i
czątkującego aktora. Żona jednak musiała zrezygnować ze studiów aktorskich, bo chodzić na castingi. Przct kilka lat nie
ni'c mieli pieniędzy na ich kontynuowa· udało mu się znaleźć pracy.
dok. na str. 5
nic. Ana zatrudniła się w banku, a wicczo·

i

napływać propozycje i„ . skończyło się
małżeńskie szczęście. Na planie komedii
„Głupi i głupszy" Jim poznał Lauren Holly

ly
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Najpierw tony pomogły Im w karierze, a potem oni prosi/I o rozwód
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DRUŻBOWIE

Student prawa
Martin Bork
podejmuje w czasie
wakacji pracę nocnego
stróża w kostnicy.
Odchodzący na
emeryturą zmiennik
objaśnia Martinowi,
na czym ma polegać
jego zajęcie
wpomina też
jednego
z poprzedników, którego
przyłapano na„.

7 maja, nladzlala,
godz. 22.45, TVP 1;
NOCNY STRAżNIK

handlowiec, poraz
pierwszy potrzebuje
pomocy syna.

doświadczony

rodzinne . Jego ojciec,

przeżywa kłopoty

Komediodramat.
Miody I zdolny szef
działu reklamy

NIC ICH NIE ŁĄCZV

17godz.
maja, nledzlela
21.00; POLSAT;

człowiek

miasteczka,
prawdy
I poważany,
zmuszony jest stoczyć
krwawą walkę z bandą.
na której czele stoi
miody, całkowicie
pozbawiony zasad
moralnych Donovan .

małego meksykańskiego

Chris • szeryf

WSPANIAŁYCH

NADJEŻDZA SIEDMIU

6 maja, sobota
godz. 14.30; TVN;

Miasteczko
Independence
w stanie Callfornla.
Billy Phillips, Buzz
Thomas, Teddy
Pollack I Sol Jacobs
witają swego kumpla
Jessego, który
po trzech
latach odsiadki
wychodzi
na wolność.

5 maja, piątek
godz. 20.1 O, TVP 1;

~:

.m.,~

Przedmieście
Giełda

6.00 Kawaczyherbata
7AO Mówi Alan Partrige
-serial prod. angielskiej
8.15 Krakowskie

8.25

przedszkole

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Czarodziejski fotel
-film animowany
9.05 Mama I ja- program
dla mamy i trzylatka
9.25 Domowe

nieobecność

najbliższych

9.50 Porozmawla)ny
o dzieciach
10.00 Randall
I duch Hopklrka
-serial prod. USA
10.50 Zazgodnesąsledztwo
-film fabularny prod.
niemiecklej, ret Stefan
lukschy, wyk.-Marlen
Diełd'laf, GemotEndemann
Johanną, starsza pani traktowana przez rodzinę swej
córki Jak małe, nieporadne
dziecko, buntuje się i pod
wyprowadza się po cichu do
wynajętego domu. Ze zdziwieniem stwierdza, że do
tego samego domu wprowadza się nieznany jej starszy
mężczyzna, Konrad.
11.35 Europa regionów

TVP.8
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- serial prod. polskiej
9.00 07 zgłośsłę:
Morderca działa nocą
•serial prod. polskiej
10.20 Feliks ·przyjaciel
na całe życie
11.10 Na dobre I nazłe
• serial prod. polskiej
12.00 Zagadkowe historie
XX stulecia
12.30 Po prostu żyć
13.10 Co nam w duszy gra
14.05 Anatol
14.30 Ale heca
15.00 Fitness Club
-serial prod. polskiej
Administracja osiedla znów
podejmuje próbę zlikwidowania klubu. Ewa zbiera od
ćwiczących tu pań podpisy
pod pismem protestacyjnym. Dzwoni lei do telewizji
osiedlowej z prośbą o nakrę
cenie materiału, który una·
oczniłby wszystkim, jak klub
jest użyteczny i potrzebny.
Zjawia się właściciel Trotelu, pan Troch. Ogląda fitness club w taki sposób,
jakby zamierzał go przejąć.
Potem przychodzi reporter
i filmuje Ewę.

12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

Rower Błażeja
Teleexpres Junior
Bareja

Wiadomości

Brzuch

Wcześniaki

Szalone sporty

12.20 Horyzonty
12.45 Klan
13.10
13.30
14.05
14.30
14.40
15.10
15. 20
popołudniową porą

-żona

dla Australijczyka
-komedia prod. polskiej,
ret Stanisław Bareja,
•

~We!iJaN

v.yk. Elżbieta

~

Golas, Ect.vard

Krzyżówka

MeczyslawCzeclotiicz
Oo Polski przyjetdt.a z Australii zamożny farmer Robert. Jest z pochodzenia
Polakiem i w kraju i;woich
przodków poszukuje kandydatki na żonę. Dziewczyna ma być piękna i
gospodarna. Dziennikarz
Żeiazkiewicz twierdZJ, że w
ciągu trzech dni znajdzie
odpowiednią pannę. Robert jednak chciałby mieć
szerszy wybór. Gdy oglą·
da występ ,Mazowsza•, w
oko wpada mu jedna z

15.30

Bielsk Podlaski
Extra 10
Program lokalny
·W sieci
Panorama
Jeden z dziesięciu
Dwójkomanla
Mlscha Malski gra
koncert

4 maja 2000 r.

reż. DannyBison

chórzystek, Hanka. Na
skutek nieporozumienia zo·
staje ona porwana i umieszczona w willi kapitana, gdZJe
Robert - przekonany, że
jest to dziewczyna .marzą
ca o porwaniach" - więzi ją
całą noc.
17.00 Teleexpress
17.20 Studio sport: Lech
Bastek liga
19.00 Wieczorynka: Bolek
I Lolek w Europie
19.15 Jutroweekend
19.3o • Wiadomości
19.56 Sport + pogoda
20.10 Viper- serial prod. USA.
21.00 Zawsze po 21.szej
21.25 Max Kolonko Mini
21.35 Tygodnik

polltyczny Jedynki
Wiadomości

22.25 Monitor
22.55
23.00

O.SS

0.25

1.15
1.30

2.00

·22.30

TVP 1, godz. 15.20.

2

„ Żona dla Australijczyka"· film fabularny prod. polskiej - reż. Stanisław
Bareja, wyk Elżbieta Czyżewska, Wiesław Golas (na zdjęciu}, Edward
Czechowicz i inni. Emisja: czwartek, 4 maja,

Dziewoński, Mieczysław

Discovery
17.00 Wyprawy w czasie
18.00 Podniebna walka 19.00
Sanktuarium natury 19.30
Ciekawostki Discovery 20.00
Największe kradzieże 21.00
Akta FBI: Polowanie 22.00
Detektywi sądowi: Prawdziwa zbrodnia 23.00 Pola bi·
lew O.OO Nowi odkrywcy:
Morze Maluckie 1.00 Ultra
nauka: Kosmiczne burze
1.30 Ciekawostki Discovery 2.00 Wyprawy w czasie

.

TVM

.

~

9.05 Słowo życia 9.15 Wiedomoścl Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 • 12.00 TydZJeń w Kościele 12.15 • 15.00 Ko-•
ronka do M~osierdzla Bożego 15.15 • 16.05 Słowo ży-

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

cia 16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40 Kalendarz Li•
turgiczny 16.45 Blok pro·
gramów dla dzieci 17.10 •
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka 19.25 • 20.30
Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 •

.oo

Sportowyflesz
WOT
TV Łódź
Prześpi) się ze mną
ffffi'IDJi'
·film fabularny prod. USA. Propny pogubione" niekodowane
7.DO Klarysa 7,35 BaJl9 8.00 7
Klarysa 7.30 Mieszreż. ROI)' Kelly, WYk.
7.00 Diabelski Młyn 7.40 To już dzień 8.30 Integracja kańcy 8.00 Mikser 8.10 Z
Craig Shetrer, Eric Stollz Minlsport + 7.45 Łapu Ca· 8.45 To jest temat 9.00 Nie- wnętrza Metropolii 8.30 InMdM
zapomniana 10.00 Teleza- tegracja 8.45 To jest te· •
Aktualności fll.
.50
7
pu
U progu.„: Starsi
mowe 8.00 Fantometka - kupy 10.30 Echa regionów mat 9.00 Niezapomniana
10.00 Telezakupy 10.30
bracia wwierze
serial animowany 8.25 Z mi- 11.00 Kowalski i Szmidt
Zwierzozbllienla
11.30 Dzieci takie jak na· Echa 11.00 Kowalski 11.30
łości do.„ - komedia romanDzieci takle jak nasze 11.45
Za cenę życia:
tyczna 10.20 Truman show sze 11.45 Miniatury włoskie
Miniatury 12.00 Łowcy ta•
Everest
· - komediodramat 12.00 Ró- 12.00 Łowcy tajemnic 12.15
Zakończenie
Europejskie ogrody zoolo- jemnic 12.15 Europejskie
żowe lata - film obyczajowy
Filipa ogrody zoologiczne 12.30
13.30 Kino na świecie: In- giczne 12.30 Klub
13.00 Wiosenne metamor- Klub Filipa 13.ÓO Wiosendie 14.30 .A to histeria!
fozy 13.10 Skankan 13.30 ne metamorofozy 13.10
15.00 Wojna Państwa Rose
Telekurier 14.00 Koszykar· Skankan 13.30 Telekurier
997·magazyn
- film obycz. 16.55 Krymi14.00 Koszykarskie ABC
st<le ABC 14.15 Punkt 14.30
nały pani Bradley: Szybka
14.15 Punkt... 14.30 EasEastenders 15.00 Obleży:
śmierć 18.30 Fantometka
tenders 15.00 Obieżystop•
stopka 15.25 Bliżej prawa
ka 15.25 Bliżej prawa 15.30
18.55 Opowieści potworne
15.30 Reportaż 15.45 ZaKljłier 15.33 Sekrety 15.35
19.00 Diabelski Młyn 19.20
ścianek 16.05 Ssaki, ptaRozmowa 15.55 Male ojNie przegap 19.25 Dla·
ki... 16.25 Bywalec 16.40 czymy 16.30 Droga do Unii
bełski Młyn 19.40 Łapu
Reportaż 17.30
17.15
WFO
capu 19.45 Mlnlsport + Spoko 18.00 ŁWO 18.20 Bez 16.45 Serial 17.15 Mikser
17.30 Kurier 17.50 Sekre19.50 Aktualności filmowe
Sposób
18.40
kompleksów
ty 18.00 Kurier 18.20 Tele
20.00 Policyjna wdowa - dra- na iycle 19.00 Miedzą do
mołilr 18.40 Reportaż dnia
mat 21.30 Julia - dramat Europy 19.30 Klarysa 20.00
18.55 Gość WOT 19.00 Mieobyczajowy 23.25 Ucieka- Nauka po roku 2000 20.30
dzą do Europy 19.30 Kia·
jący pociąg· - film sensa- Niezapomniana 21.30 ŁWD
rysa 20.00 Nauka 20.30
cyjny 1.15 Pajęczaki - ko· 22.00 Eastenders 22.30 To Niezapomniana 21.35 Kumedia prod. polskiej 3.00 jest temat 22.45 Integra- 1 rier 21.40 Rozmowa 22.00
Deser: Terapia grupowa - , cja 23.0Q 07 zgłoś się 0.1 O Eastenders 22.30 To jest
film krótkometrażowy 3.20 Obszary Niemiec
temat 22.45 Integracja
Więzy zła - thriller 5.15 Miłość, szmaragd i krokodyl
TV Nl,p9~al~nów ;f$n\ówka programu:
- film przygodowy
-film fabularny prod.
~
reż. Christopher Cain,
wyk. JenniferGamer,
Jeffrey D. Sams i Inni

krymraiy
13-latków
·23.00 Kruk
16.00 Panorama
• serial prod. polskiej
16.10 Podrót do ziemi
Podczas wizyty w wesołym
obiecanej
miasteczku Eric spotyka
-serial prod. USA
LT oskarża Claira o rasizm. chłopca, który rzekomo po·
Odkrył bowiem, ie zataiła trafi kontaktować się ze
przed nim watne lnforma· zmarłymi. Wkrótce przekocje dotyczące jego nowej nuje się, iż rzeczywiście po.
dziewczyny. NiespodZJewa- siad a on takie zdolności.
ną wizytę rodzicom Dinah Chłopak przekazuje EriCO·
składa jej wytatuowany wi wiadomość od Shelly •
·te naprawianie zła na Ziechłopak.
mi to jedyny sposób, aby
17.00 Zhistorii
. znowu mogli być razem.
Prawosławia:
23.45 Tajne akta Lenina
-film dokumentalny
0.35 Różane wzgórze

17.15
17.30
18.20
18.30
18.55
19.20
19.30

>Moioncalowy
Haydna

20.00 śWlęta wojna
-serial prod. polskiej
20.25 Magazyn teatralny
21.oil PahOrama
Pogoda
Sport· !elegram
Dwójkomanla
ZarchlwumX
-serilprod. USA
21.21
21.25
21.30
21.40

15

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport • telegram
Krakowskie

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Voltron
-serial komediOWY
7.25 Faceciwczeml
-serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Allo,Allo
-serial komediOWY
8.30 NoweprzygodyRo~n
Hooda
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Maria -telenowela
11.30 Karollna w mieście
-serial komediOYrY
12.00 Hudson Street
-serialkomedowy
12.30 Disco Relax
13.30 Graczykowie
-serial komedowy
14.00 Gospodarz
14.30 Miłość od pierwszego
wejrzenia

6.00
7.45
8.10
8.15

Przedmieście

Wiadomości
Gościniec

Fronda

Reportaż

Ludzie listy piszą
Klan
•telenowela prod. polsl<iej
AlalAs
Dekalog Ili
·film obyczajowy

8.30 Wiadomości
8.40 Giełda

8.45
9.05
9.30
10.00
11.00
11.30
12.00
12.15

13.10 Mówi się„.

12.45 Klan

~
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film animowany 8.15
Top Shop 12.00 Zbuntowana - telenowela prod ..argentyńskiej 12.50 Top Shop
17.55 Przysmaki życia 18.55
Zbuntowana - telenowela
19.55 Top Shop 21.25 Stellina - telenowela 22.20 Top
Shop 0.1 O Playboy
:if'

„ ..........
„______ „

O!/i1!lSP08!

8.30 Hokej na lodzie 9.30
Piłka nożna 11.00 Pięciobój
nowoczesny 12.00 Trial 12.30
Superbike 13.00 Przygoda
13.30 Jeździectwo 14.30 Hokej na lodzie 17 .OO Tenis
18.30 Hokej na lodzie 19.00
Magazyn Sportów Motorowych 20.00 Wyścigi serii
cart 21.00 Sztuki walki 23.00
Piłka nożna O.OO Sporty ekstremalne 1.00 Superbike

Krzyżówka szczęścia

15.00 Tom i Jerry Kids
15.30 lnfonnacje
15.55 Wysoka fala
-film fabularny prod. USA
16A5 Zgłowąwchmurach
-seńal r:byc::zajOWY
17A5 LuzMańa-telenowela
18.35 Super Express 1V
18.55 lnfonnacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia
-telenowela
20.00 Rodzina zastępcza
-serial komediowy
Pan Niania
-film fabUamy prod. USA.
reż. Michael Gottlieb, wyk.
Terry Jiułk" Hogan,
Sherman Hemsiey, Austin
Pendieton, Robert Gelman
Niezbyt rozgarnięty zapaś
nik zostaje wynajęty jako

13.30

turystycznych

Teleexpress
AlalAs
Magazyn ollmpljskl
Magazyn Informacji

RowerBłażeja

Teleexpres Junior

RowerBłażeja

Jedynki

Kwadrans na kawę
OrganywPasymiu
Rozmowa dnia
Muzyczny Selwis

Wiadomości

13.55 Przegląd Prasy
Polonijny
Wieści polonijne
Oto Polska
14.15
14.30
15.00
15.10
15.25
15.35
16.00

16.10
16.15
16.20
17.00
17.15
17A5
18.10

~

6.00 Teledyski 6.40 Sunset Beach - serial USA
7.25 Odjazdowe kreskówki
8.15 Perła 9.00 Izabella 9.50
Szczury nabrzeża 10.35 Dziewczyna z komputera 11.20
Teleshoping 12.20 Beczka
śmiechu 12.50 Sunset Beach 13.35 Potwór z bagien
14.00 Dziewczyna z komputera 14.25 Odjazdowe
kreskówki 16.25 Sunset
Beach 17.10 Perla - telenowela 18.00 Izabella - telenowela 18.55 Zoom - magazyn sensacji 19.25 Beczka śmiechu 19.55 Wzywam
dr Brucknera - serial 20.50
Zniknął bez śladu • film sensacyjny 22.35 Oblicza Nowego Jorku - serial policyjny 23.20 Zoom - magazyn
sensacji 23.50 Śmiechote
ka - program rozrywkowy
0.40 Zniknął bez śladu - film
sensacyjny 1.20 Zakończe
nie programu

i Szczęśliwego

„

opiekun pary zepsutych i
rozwydrzonych dzieciaków,
które przemieniają mu ży
cie w piekło. W dodatku gangs terzy pod wodzą Hemsleya planują kidnaping.
20.50 Losowanie LOTTO

Numerka
22.05 Przyjaciele
-serial komedowy
22.35 Wyniki
losowania LOTTO
22.40 Informacje i biznes
informacje
22.55 Prognoza pogody
23.05 Polityczne graffiti
23.20 Światwedlug
Kiepskich
23.30 Super Expres 1V
0.10 Pensjonat Michelle
1.50 Muzyka na bis

18.30 Teledyski na życzenie
18.40 Gość Jedynki
18.50 Klan
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda +sport
20.00 Kapitan Conrad
-serial
20.55 Literatura Polska
od A do Z
21.10 Wielcy, więksi
i najwięksi

22.0b Anma

22.20 Wieści polonijne
22.30 Panorama
23.50 Sport-telegram
23.00 Forum

Wiadomości

O.OO Monitor

PDT

8.00 Co się stało? 8.30
Żywioły Ziemi 8.55 Biznes
lV 9.00 Graffiti 9.10 Opowieści łowieckie 9.4'0 Super Express TV 9.55 Biznes TV 10.00 INFORmator ubezpieczeniowy 10.25
Informator 10.55 Biznes TV
11.00 20 lat minęło 11.30
Raz, Dwa. Trzy 12.00 Słyn
ni rewolwerowcy 12.55 Biznes TV 13.00 60 minut
13.55 Biznes TV14.00 Szampańskie podróże 14.55 Biznes TV 15.00 INFORmator 15.30 Informacje 16.00
Barbara Walters 16.55 Biznes
lV 17.00 Real TV 17.45'60
minut 18.40 Temat dnia 18.55
Real TV 19.35 Informacje
19.35 Sport 19.40 Super
Express TV 19.55 Kaboom
- Eksplozja 20.50 Informacje 20.55 Sport 21.00 Biznes TV 21.1 O Kokoro 2~ .40
Graffiti 22.00 Powtórki pr.

Ty·

nowy

i

•

Wieści

ŁOWICZANIN

~ ŻVCHUŃSKJ

Porady Prawne

FAKTURA OSOBY NIE
PODATNIKIEM VAT

B~DĄCEJ

o

.

W roku poprzedn·im na usługi świadczone osobom nie będą·
cymi podatnikami VAT wystawiłem rachunki uproszczone. Od
stycznia bieżącego roku w związku z nowelizacją ustawy ra·
chunki uproszczone zostały zlikwidowane i zastąpione przez
faktury. Jakie kryteria muszą spełniać faktury dla osób nie bę.
podatnikami VAT?

dących

sprzedaży.

W związku z nowelizacją ustawy o
podatku od towarów i usług oraz wej·ściem w życie 1 stycznia 2000 r. rozporządzenia z 22 grudnia 1999 r. w
sprawie wykonania niektórych prze~
pisów ustawy o podatku od tówarów
i usług oraz o podatku akcyzbwym
(Dz.U. Nr 109, poz. 1245) zniesiono
rachunki uproszczone. Nowelizacja
zobowiązała podatników podatku od
towarów i usług do dokumentowania
sprzedaży fakturami VAT niezależnie
od tego, jakim podatnikom dokonano

• działalności gospodarczej oraz osób
fizycznych prowadzących działaJt.
ność gospodarcŹą w formie indywidualnych go11podarstw rolnych mogą'
nie zawierać numeru identyfikacji
podatkowej lub numeru tymczaso~
•
wego dotyczącego nabywcy.
Dokumentując sprzedaż dokona<ną dla osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej, należy wię~
wystawić fakturę VAT z elementami właściwymi dla tej faktury; jed-.
nak nie jest obowiązkowe wpisywa'~
nie do niej numeru identyfikacji podatkowej.
Podstawa prawna: par. 38 roz·
porządzenia Ministra Fin.ansów 'z
22 grudnia 1999 r. w sprawie wy·
konania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów· i
usług oraz o podatku akcyzowym

sacji 19.00 Rajska plaż.a - i
serial dla młodzieży 19.55
Dziennik 20.1 O Czułość I
kłamstwa - seńal 20.40 Kameleon - serial sensacyjny 21.30 Troje z piekła rodem - seńal sensacyjny 22.20
Życie jak sen - serial komediowy 22.50 Ucieczką
w noc - komedia prod. USA,
reż.. John Landis, wyk. Jeff
Goldblum, Michelle Pfeiffer,,
Richard Fernsworth, lreńin
Papas, B.B. King i inni ó.40
Dziennik 1.25 Muzyczne li:.
sty 2.25 Zakończenie

d

wyrzuty sumienia, że ~ ·
śmierci swojego brata nie
potrafił odpowiednio zif..
opiekować się jego córką.
Kiedy Chelsea decyduje
się w końcu powrócić do
domu, Matt mimo nalegali
swojej matki, która chce
zabrać wnuczkę do siebie,
proponuje siosterzenicy, by
z nim zamieszkała... 22.30
Nie do wiiiry 23.00 TVN
Fakty 23.05 Kropka nad r
23.25 Pogoda 23.30 Wo-·
jacy na medal - seńal O.OO
Wizjer tvn 0.30 Cela nr.:>
1.00 Noktowizjer 1.30 Gra-•
nie na zawołanie - program'
rozrywkowy

(Dz.U. Nr 109,poz. 1245).

14.40 Przygody Kuby Guzika 15.10 Szkoła złama
nych serc - serial 15.40
Pełna chata - serial 16.1 O
TVN Fakty Regionalne
16.25 SPORT 16.30 Pogoda ~ 6.35 Rozmowy w toku
17.35 Wizjer tvn 18.05 Niegdy cię nie zapomnę - serial 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Labirynt namiętności - serial 20.30 Beverly Hills
90210 - serial obyczajowy..,
21.30 Merlose Place - serial obyczajowy. Matt i jego
matka próbuje odnaleźć
Matta, która
ucieka z domu. Matt ma

Latający dom - serial animowany 14.15 Sally czarownica - serial animowany 14.45 Muzyczne listy program muzyczny 15.45
Teknoman - serial dla dzieci 16.15 Masked Rider serial dla dzieci 16.45 Sabrina nastoletnia czarownica - serial komediowy 17.15
Kolorowy dom - serial komediowy 17.45 Dziennik
18.00 JAG - Wojskowe
Biuro Śledcze - serial sensacyj ny 18.50 ViP - magazyn ciekawostek i sen-

siostrzenicę

Faktura dokumentująca sprzedaż
osobie nie będącej podatnikiem VAT
powinna zawierać elementy właściwe
dla faktury wystawianej podatnikowi
VAT.
Jednak stosownie do par. 38 rozpofaktury wystawione na rzecz
osób fizycznych nie prowadzących

rządzenia,

•

6.45 Anna - telenowela 6.55
Telesklep 7.15 Dennis rozrabiaka - serial anim. 7.40
Sindbad Żeglarz 8.00 Przygody Kuby Guzika - seńal
anim. 8.25 Maska - serial
anim. 8.50 Telesklep 9.00
Nigdy cię nie zapomnę serial 9.50 Rozmowy w toku
10.40 Kłamstwo i miłość telenowela 11.30 .Telesklep
12.oo Labirynt, namiętności
12.55 Maraton uśmiechu
13.25 Zwariowana forsa
13.55 Dennis Rozrabiaka
14.20 Sindbad Żeglarz

a

7.30 Muzyczne listy 8.30
Teknoman - serial dla dzieci
9.00 Masked Rider - serial
dla dzieci 9.30 Przygody
Sindbada Żeglarza - serial
przygodowy 10.30 Miody
Herkules - serial przygodowy 11.00 Między nami
sąsiadami - serial komediowy 11.30 Czulbść i
kłamstwa - serial 12.00
Rajska plaża - serial dla
młodzieży 13.00 TV Shop
13.15 Motosport 4 13.45

~

15.30 Znaki zodiaku
-teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Podróż do ziemi
obiecanej
·serial prod. USA
17.00 Kolarski Wyścig
Pokoju
17.50 Program lokalny
18.20 W sieci
· program intemetov.y
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dzlsięciu
-teleturniej
19.20 Dwójkomanla

dentkę.

7.30 Dziennik krajowy
7,50 Studio urody
&OO Program lokalny
8.30 Złotopolscy
·telenowela
9.00 Transmisja obrad
Sejmu
14.55 Fitness Club
·serial prod. polskiej
Ewa nie odzywa się do Janusza, w rozmowie z Graży
ną wspomina nawet o rozwodzie. Pan Adam, pacjent
Leszka, zagaduje Maję . Pamięta ją z okresu studiów przyjaźnił się z jej profesorem i zwrócił wówczas uwagę na piękną i zdolna stu-

?.OO Telezakupy

~8

14.25
. 14-.30
14.40

13.35
1145
14.00
14,05

12.25
12.45
13.10
13.30

U.15
11.35
12.00
12.10
12.20

10.50

10.00

9.50

Ul

Samorządowa

15.00 Wiadomości
15.10 Rzeczpospolita

podupadającej rozglośni.

Martinowi nie przypada do
gustu no-wy współpracow
nik, który bezczelnie zagarnia jego maszynę do pisania , ale szef stacji jest
nim zachwycony. Martin
nie ma jednak czasu na
spory.
1.50 Euro 2000
2.15 ŚWiatowa

podjęło próbę wymknięcia

z obleganego gmachu. Wydostali się na zewnątrz
przez piwniczne okno i ruszyli w stronę mostu Weidendammer Brucke. Tam
właśnie po raz ostatni widziano jednego z uciekinierów, najbardziej tajemniczą
personę z otoczenia f\ihrera - Martina Bormanna. Dalsze losy szarej eminencji
Trzeciej Rzeszy pozostały
zagadką na długie lata.

2.40 Zakończenie
programu

piłka

0.05 Ciotka Julia
i skryba
· film fabularny prod. USA;
reż. Jon Amiel. wyk.
KeanuReeves,PeterFalk,
Barbara H€1Shey
Nowy Orlean, 1951 r. 21·
letni Martin Loader, mło
dzieniec, który marzy o
wyjeździe do Paryża i karierze pisarza , pracuje w
dziale informacyjnym Io·
kalnej stacji radiowej
WXBU . Pewnego dnia do
zespołu dołącza Pedro
Car-michael, dość ekscentryczny, ale cieszący się
już popularnością autor
powieści w odcinkach .
Jego wspól-praca z WXBU
ma podnieść notowania

1.40 Muzyczny Serwis
Jednykl
1.50 Zakończenie
programu

właśnie

22.50 Sportowy flesz
23.00 Gorąco polecam:
Nadzieja I chwała
·film fabularny prod.
angielskiej; reż. John
Boorman, wyk. Sarah
Miles, Sebastian Rice
Edwards, Geralcine Mur
Gdy wybucha li wojna świa
towa Bill Rohan ma 9 lat
i mieszka z rodzicami, Grace i Clivem oraz dwiema
siostrami - 15-letnią Dawn
i 5-letnią Sue - na przedmieściach Londynu. Clive,
weteran I wojny, zostaje powołany do służby i tylko od
czasu do czasu, podczas
przepustek, odwiedza rodzinę . Grace, z obawy o bezpieczeństwo dzieci, postanawia wysłać dwójkę mlodszych do kuzynów w Australii, ale już na dworcu
zmienia zdanie. Boi się roz·
stać z Billem i Sue.
0.50 A to Polska

Wiadomości

Stephen OOaie. Wt:mf
Harrelson, Mansa Tomei
21.55 Kronika
kryminalna
22.25 Monitor

1O maja 2000 r.

19.25 Warszawa - pejzaż
z Singerem
20.35 Studio sport:
Liga Mistrzów
wprzerwie Panorama
22.50 Panorama
23.03 Prognoza pogody
23.05 Sport - telegram
23.15 Pomocnicy Hitlera
·serial dokumentalny
prod. niemieckiej
Drugiego maja 1945 roku
Armia Czerwona wdarła się
do centrum Berlina. Tylko
dziewięćdziesiąt metrów
dzieliło żołnierzy sowieckich
od kancelarii Rzeszy. Około godziny drugiej nad ranem czterech mężczyzn
przebywających dotąd w
bunkrze pod budynkiem

15.20 Euroexpress
15.30 Gospodarka
• 16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
·serial riooNartj
16.15 Teleexpress Junior
Mamalja
16.20 Rower Błażeja
Domowe pmdszkole 17.00 Teleexpress
Porozmawiajmy
17.25 Klan
o dzieciach
·telenowela TVP
Dotyk anioła
Jerzy robi zięciowi awan-serial prod. USA
turę o wczorajszy wieczór
Dziecko,
w klubie. Pyta o dziewczytroski i radości
nę, którą tam widział. JaKlub samotnych serc cek reaguje atakiem. ZaCzas na komputer
stanawia się, co teść tam
Wiadomości
rob~. Potem wraca do spraAgrobiznes
wy mieszkania RafalskieKontrasty· świat,
go .
ludzie, pieniądze
17.50 Gość Jedynki
Chcemy pomóc
18.00 Plebiscyt
Klan· telenowela
na telenowelę
Rejs 2000
latynoamerykańską:
Dziennik telewizyjny
Wszystko
·program Jacka
dla miłości
Fed:n:Micza
19.00 Wieczorynka:
Do celu
Krecik i zegar
Cysterski szlak
19.30 Wiadomości
Do celu
19.56 Sport
Wielka historia
20.01 Pogoda
małych miast
20.10 Aleja Snajperów
Do celu
-film fabularny prod.
Katalog zabytków
angielsko-francuskiej:
Nauka języka
reż. Michael
niemieckiego
Wrnterbottom, wyk.

Przedmieście

8.25 Glekla
8.ll Wiadomości
8.42 Pogoda
&45 GwiezdnaFanna

a

6.00 Kawa czy herbata
7.50 A teraz Susan
15 KrakaNskie

Sr oda

,
14

17 .OO Wypra wy w czasie
18.00 Samoloty i samochody 18.30 Klasyczne cięża
rówki 19.00 Ultra nau ka
19.30 Ciekawostki Discovery 20.00 Policyjni płetwo
nurkowie 21 .00 Super konstrukcje 22.00 Nowl od ~
23.00
Skrzydla :
strażn i c y nocy O.OO Sila
burzy: Globalna katastrofa
1.00 Czerwo ne rozdzialy
1.30 Ciekawostki Discovery 2.00 Wyprawy w czasie

Discovery

Więzy zła . thriller 4.00 Wieiki p rzekrę t · ko media 5.30
Paulie • gad aj ący pta k

Programy pogrubione • nie kodowane

TV

Łódź

WOT

Echa 19.30 Echa regionów
20.00 Telekurier 20.30 Niezapomniana 21.30 Kurier +
Sport 21.40 Rozmowa dnia
22.00 Eastenders - serial
obyczajowy 22.30 To jest
temat 22.45 Bywaj zdrów poradnik 23.00 Auto kurier
23.15 Raport policyjny
23.40 Tragedie - serial dokumentalny 0.35 Zakończanie programu

7.00 Bajki 8.00 Mikser 8.10
Bankier domowy 8.30 Bywaj zdrów 9.00 Niezapomniana 10.30 Odkryj nowy
świat 11.00 Magazyn kulturalny 12.00 Ziemia ognista
12.30 Zaczarowany świat
13.00 Spotkania 13.15 Fifa
13.30 Telenowiny 14.00
Wierzę.„ 14.30 Eastenders
15.00 Klub Filipa 15.30 Kurier 15.33 Sekrety 15.35
Rozmowa 16.00 Nowy Berlin 16.45 Przygody Robin
Hooda 17.15 Mikser 17.30
Kurier 17.50 Sekrety 17.55
Sport + Kurier 18.20 Obok
nas 18.40 Na zdrowie 19.00

życia

TVM

>

9.15 Wiadomośc i Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 • 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15*15.00Koronka do Milosierelzia Bożego
15.15 • 16.05 Słowo życia

9.05 Slowo

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

Wiadomości

Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok programów dla dzieci 17.10•19,00
Tydzień w Kościele 19.15 Bajka 19.25 • 20.30 Różaniec
21.00 Apel Jasnogórski
• programy różne

16.15

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.OO Przygody Nieustra7.00 Diabelski mlyn 7.40 szonych 7.30 Bajka 8.00
Minisport + 7.45 Łapu ca- To już dzień 8.30 Bywaj
pu 7.50 Sto zdjęć nasze- zdrów 8.45 To jest temat
go stulecia 8.00 Fanto· 9.00 Niezapomniana 10.00
metka - serial animowany Telezakupy 10.30 Odkryj
8.25 Julia - dramat obycza- nowy świat 11.00 Opinie
jowy 10.20 R óżow e lata - 11 .20 Europejskie ogrody
film obyczajowy 11 .30 Tru- zoologiczne 11.35 Rytmy buman show · komediodramat szu 12.00 Ziemia ognista
13 .30 W głąb Amazonii - 12.30 Zaczarowany świat...
film dokumentalny 15.00 Pa- 13.00 Spotkania z taaaką
rybą 13.15 Fifa magazine
jęcza ki - komedia 16.45 Ty13.30 Telenowiny 14.00 Wiesi ąc akrów - dramat 18.30
rzę„.14.30Eastenders15.00
Fantometka 18.55 OpowieKlub Filipa 15.35 Reportaż
ści potworne 19.00 Diabel16.05 Magazyn regionalny
ski młyn 19.20 Nie prze16.30 ŁWP 17.15 Vivat Acagap 19.25 Diabelski młyn demia! 17.30 Witryna sztuki
19AO Łapu capu - cho - 18.00 ŁWD 18.20 Budżet dochliki telewizyjne 19.45
rrr:Hłf
18.40 Wlasne M
Minisport + 19.50 Cannes
19.00 Echa regionów 19.30
2000 20.00 Przed pre m i erą
Przygody nieustraszonych
20.05 Je ste m Joe · film
20.00 Telekurier 20.30 Nieobyczajowy 21 .50 Cannes zapomniana 21.30 ŁWD
2000 20.05 Beav1s and Butt- 22 .oo Eastenders 22.30 To
t-ea:J 22.30. Superdeser jest temat 22.45 Bywaj zdrów
23.05 Kryminaly pa ni Bra- 23.00 Kabaret 23.40 Tradley . fil m krym. 0.35 Poli· gedie
cyjna wdowa • dramat 2.05

[•M~M5jl

„Pomocnicy Hitlera: Ribbentrop - dyplomata" - serial dokumentalny
prod. niemieckiej. E111i1tja: śro da, 10 maja, TVP 2, godz. 23.15.

•

Zaproszenie

Złotopolscy

MdM

Wiadomości

Quasimodo
Szwadron
Forum Polonijne

Złotopolscy

Mniszkówna

Przedmieście
Wi.adomoścl
Giełda

Krakowskie

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram

8.30 Hokej na lodzie 9.30
Pilka nożna 12.00 Magazyn
Sportów Motorowych 13.00
Motocross 13.30 Kolarstwo górskie 14.00 Hokej na lodzie
16.00 Kolarstwo 17.00 Tenis 18.30 Hokej na lodzie
21 .00 Magazyn Sportów Motorowych 22.00 Boks 23.00
Hokej na lodzie O.OO Magazyn Sportów Motorowych
1.00 Pil ka nożna 1. 30 Zakończenie programu

/l!l1l!1SPQ!i'f

„„... „ „

. . . . . „ ......

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele • film anim. dla dzieci
8.15 Top Shop 12.00 Zbuntowana - telenowela 12.50
Top Shop 17.55 Przysmaki
życia 18.55 Zbuntowana •
telenowela prod . argentyń
skiej 19.55 Top Shop 21 .25
Stellina - telenowela 22.20
Top Shop 0.10 Playboy 2 program erotyczny

~

~

Doświadczenie
mltośc.I
14.15 Wieści polonijne

8.30
8.40
8.45
9.05
9.30
10.00
11.35
12.00
12.15
12.45
13.10
13.30

6.00
7.45
8.10
8.15

12.00 Najdroższy tatuś
·serial komediowy
12.30 Disco Polo Live
13.30 Rodzina zastępcza
14.00 Dyżurny Satyryk
Kraju

·serial komediov.y

Shade

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Voltron
-serial komediOWf
7.25 Tom I Jerry Kids
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Allo, Allo
-serial komediov.y
8.30 Wysoka fala
-serial prod. USA
9.30 Posłaniec szczęścia
• teleooNeła
10.30 . Luz Maria
•telencmela
11.30 Miasteczko Evenlng

Q) U»«,~'ii'

.

3

6.00 Teledyski 6.40 Sunset
Beach - serial 7.25 Odjazdowe kreskówki 8.10 Pozdrowienia • komedia prod.
USA 9.40 Arabeska • film
szpiegowski 11.20 Teleshopping 12.20 Beczka śmie
chu - program rozrywkowy
12.50 Sunset Beach - serial ~rod. USA 14.00 Dziewczyna z komputera - serial
komediowy 14.25 Odjazdowe kreskówki 16.25 Sunset
Beach • serial prod. USA
17.10 Perla • telenowela
18.00 Izabella • telenowela
18.55 Zoom • magazyn sensacji 19.30 Beczka śmiechu
- program roZf'{Nkowy 19.55
Columbo - serial krym inalny 21.35 Komando małolat
- serial policyjny 22.30 Murder Call - serial kryminalny
23.20 Zoom • magazyn sensacji 23.45 Columbo - serial kryminalny prod . USA
1.20 Murder Call • serial kryminalny prod . USA

19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda

Matołka

19.15 Dobranocka: Dziwne
przygody Koziołka

-telenawela

8.00 Slynni rewolwerowcy
8.55 Biznes TV 9.00 Graffiti
9.1 O Kokoro 9.40 Super
Express TV 9.55 Biznes TV
10.00 Jan Paweł li - życie i
dzieło 10.25 Bumerang 10.55
Biznes TV 11.00 40 lat minęło 11.30 Co piszczy w
sporcie? 12.00 Sekrety gwiazd 12.55 Biznes TV 13.00
60 min. 13.55 Biznes TV
14.00 Co się stało? 14.25
Żywioly ziemi 14.55 Biznes
TV 15.00 Jan Paweł li 15.30
Informacje 15.50 Biznes TV
16.00 Życie dzikich zwierząt
16.55 Biznes TV 17.00 Real
TV 17.30 Informacje 17.40
Pogoda 17 .45 60 minut
18.40 Temat dnia 18.55 Real
TV 19.20 Pogoda 19.25 Informacje 19.40 Sport 19.40
Super Express TV 19.55
Życie dzikich zwierząt 20.50
Informacje 21.00 Biznes TV
21.1 O Kuchnia smakosza
21.40 Powtórki

PDT

22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Tygodnik polityczny
Jedynki
O.OO Monitor Wiadomości
0.25 Powtórki programów

•

7.30 Muzyczne listy 8.30
Teknoman • serial dla dzieci 9.00 Masked Rider - serial dla dzieci 9.30 JAG Wojskowe Biuro Śledcze
10.30 Sabrina, nastoletnia
czarownica 11.00 Kolorowy
dom - serial komediowy
11 .30 Czulość i klamstwa
- serial prod. polskiej 12.00
Rajska plaża - serial dla
młodzieży 13.00 TV Shop
13.15 Magia mody 13.45

a

WiEŚCi

Latający d'om 14.15 Sally
czarownica 14.45 Muzyczne
listy 15.45 Teknoman - sęrial dla dzieci 16.15 Masked
Rider - serial dla dzieci
16.45 Młody Herkules - serial 17.15 Między nami sąsiadami - serial 17.45 Oziennik 18.00 Przygody Sindbada Żeglarza - serial przygodowy 18.50 ViP - wydarzenia i plotki 19.00 Rajska
plaża • serial dla mlodzieży
19.55 Dziennik 20.10 Czulość i klamstwa • serial 20.40
Sztos - komediodramat sensacyjny 22.15 Życie jak sen

- serial komediowy 22.45
META • program internetowy 23.15 Zimny twardziel •
film fabularny prod . USA;
reż. Kurt Wimmer, wyk .
Brian Bosworth, Bruce Paine, Jeff Kober , DeJuan
Guy i inni; Agent Savak lą
czy pracę w policji z nielegalnym handlem bronią.
Jego kumple zab ijają rodzinę jego partnera Johna
Northa; jego samego ciężko ranią 0.55 Dziennik 1.10
Czułość i kłamstwa · serial
prod. polskiej 1.40 Muzyczne listy • pr. muzyczny

wołanie

oparta na autentycznych wydarzeniach. Alaska. Pewnego dnia ojciec z trójką dzieci
wybrał się lodzią do odleglego miasta. Przy normalnych
warunkach atmosferycznych żegluga z domu do
miasta zajmowała im t,rzydzieści sześć godzin. W
drodze powrotnej zaskoczy!
ich sztorm. Łódź uderzyła
o skaly i zatonęła 22.20 Fenomen Milionerów 23.10
TVN Fakty 23.15 Kropka
nad i 23.35 Pogoda 23.40
Wojacy na medal 0.10 Wizjer tvn 0.40 Granie na za-

się m.in w czasie operacji serca, jamy
brzusznej i usuwania skutków poważ
nych złamań . Chirurdzy opanowali też
technikę „skokowego" wykorzystywania preparatu - co pewien czas przerywają operację, pokrywają nim najbardziej lawawiące miejsca i po ustaniu lawawienia, kontynuują pracę.
Równie niezwykłe właściwości ma
wynaleziony w laboratoriach uniwersytetu stanu Michigan „genetyczny klej"
do kości . Jego podstawowym składni
kiem jest kolagen oraz substancja zawierająca geny odpowiedzialne za proces wzrostu komórek. Klej - na razie
sprawdzany na zwierzętach - ma być stosowany przy najcięższych złamaniach,
zwłaszcza kości udowych i miednicy. Z
dotychczasowych eksperymentów wynika, ·że powoduje on zrastanie kości
nawet u osobników w zaawansowanym
wieku. Testowano go także na szczurach, których organizm nie wytwarzał
substancji ułatwiających gojenie się ran.
Lek okazał się bardzo skuteczny. Najpóżniej za dwa lata rozpoczną się testy
na ludziach. Wiele wskazuje na to, że
zakończą się sukcesem. Będzie to wielka ulga dla osób starszych, które często
nawet po drobnych wypadkach nie odzyskują sprawności , gdyż ich kości nie
chcą się zrastać. Niewykluczone, że już
za kilka lat do lamusa odejdą tradycyjne
nici chirurgiczne. Zniknie też problem
bolesnego usuwania szwów i pozostają
cych po szyciu blizn.

Sindbad Żeglarz 14.45 Przygody Kuby Guzika - serial
anim. 15.10 Szkola ziarnanych serc - serial 15.40 Peł6.20 Anna - telenowela 7.05 na chata - serial komedioTelesklep 7.25 Dennis roz- wy 16.10 TVN Fakty 16.25
rabiaka - serial anim. 7.45 Sport 16.30 Pogoda 16.35
Sindbad Żeglarz - serial Rozmowy w toku 17.35 Wianim. 8.1 O Przygody Kuby. zjer TVN 18.05 Nigdy cię
Guzika 8.35 Maska 9.00 Ni- nie zapomnę - serial 19.00
gdy cię nie zapomnę • se- TVN Fakty 19.25 Sport
rial obycz. 9.50 lbisekcja 19.30 Pogoda 19.35 Labi10.40 Klamstwo i miłość rynt namiętności - serial
11.30 Telesklep 12.00 La- 20.30. Wszystko aby przebirynt namiętności 12.55 żyć - film przygodowy; reż _
Nie do wiary 13.25 Gotuj z Zale Dalen, wyk. Robert
Kuroniem 13.55 Dennis ro- Conrad, Matthew Le Blanc,
zrabiaka • serial anim. 14.20 Emily Parkins; Historia

14.30 Kalambury dla dzieci 22.45 Wyniki
15.00 Fececlwczeml
losowania LOTTO
·serial animowany
22.50 Informacje i biznes
Co roku, z powodu niemożności za15.30 Informacje
Informacje
trzymania lawotoku po ciężkich urazach,
15.55 Nowe przygody
23.05 Prognoza pogody
umiera na świecie ponad pół miliona JuRobin Hooda
23.15 Polityczne graffiti
dzi. Już za kilka lat liczba ta może ulec
16.45 Alvaro
23.30 Miodowe lata
zdecydowanemu zmniejszeniu. W ame·telenowela brazylijska
-serial komedowy
rykańskich laboratoriach, finansowanych
17.45 Luz Marla- telenowela
0.10 Super Express TV
z budżetu Pentagonu (ministerstwo obro18.35 Super Express TV
0.30 Petain przyjmuje
ny), w końcową fazę wchodzą badania
18.55 Informacje
władzę
nowego prepararu przyspieszającego zra19.00 Prognoza pogody
·film dokumentalny prod.
stanie się ran. Jeśli wierzyć infonnacjom
19.05 Posłaniec szczęścia
francuskiej;
prasowym, po zastosowaniu nasyconych
-telenowela
reż. Jean A. Cherasse
nim plastrów lub sprayu, lawawienie usta20.00 Misja wczasie - serial Czarno-bialy dokument ukaje w ciągu kilkunastu sekund.
20.50 Losowanie LOTTO
zujący wydarzenia między
Podstawowymi substancjami wchoI Szczęśliwego
26 kwietnia 1945 (areszto- dzącymi w skład cudownego leku są fiNumerka
wanie marszałka) i 14 sierp- brynogen i trombina. Umieszcza się 21.00 Ostry dyżur
nia 1945 (wyrok w procesie jak w niektórych rodzajach broni che· o zdradę).
-serial prod. USA
micznej - oddzielnie. Dopiero po ze2.20 Muzyka na bis
21.50 System
tknięciu się z raną, łączą się w środek,
. serial akcji
5.00 Pożegnanie
który gwałtownie przyspiesza wytwarzanie włóknika - substancji powodującej
krzepnięcie Jawi. Za kilka tygodni zostaną przeprowadzone pietwsze testy
kliniczne. Jeśli zakończą się powodze19.58 Sport
14.20 Wieści polonijne
niem, preparat trafi do aptek najpóżniej
20.00 Teatr Telewizji:
14.30 Wiadomości
za cztery lata.
Złota Setka:
14.40 Rower Błażeja
Federalny Urząd ds. Żywności i LeAmbasador
15.10 Teleexpress Junior
·autor: Sławomir Mrożek, ków już natomiast zezwolił na wprowa15.35 Rozmowa dnia
dzenie do użytku preparatu o nazwie Tis15.55 Gorzeń Adama
reż. Erwin Axer
sel. Jego skład chemiczny jest czujnie
21.35 Siedem Grzechów
17.00 Teleexpress
stlzeżoną tajemnicą. I trudno się dziwić,
17.15 Quasimodo
Głównych
gdyż producenci liczą na wielkie zyski.
17.45 Krzyżówka szczęścia
po góralsku
Po przyłożeniu leku nawet na bardzo duże
18.00 Lutosławscy
·Zazdrość
rany, w ciągu kilku minut ustaje bowiem
z Drozdowa
22.00 Podhale·żródło
wszelkie lawawienie. W renomowanych
18.30 Folkowe nuty
I fascynacje
amerykańskich szpitalach Tissel stosuje
18.50 Złotopolscy
22.20 Wieści polonijne

KLEJENIE RAN

Ratunek dla „połamańców"

i

ŁOWICZANIN

Tygod'n:Jr ŻVCHLIŃSKI

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.45 'Król reklamy
·serial komedoy,y
8.15 Krakowskie

8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Hallo Spencer
·film animowany
9.10 Ciuchcia- program
da dzieci

9.30 Papierowyteatrzyk
9.45 Julek I zwierzęta
Niepotrzebni

10.00 WStarym Klnie:
mogą odejść

·film fabularny

~2.00 Wiadomości

Międzynarodowe

12.10 Agrobiznes
12.25 Czas relaksu

12.45
Mistrzostwa Polski
w badmintonie
13.30 Odkrywa!lleAmelyki
·Max Kolonko
Mini

8
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
• telenowela 1VP

9.00 07 zgłoś się
• seńal prod. polskiej

10.10 Feliks· przyjaciel
na całe tycie- serial
.prod. niemiedóej

Grażynatobaszewska

11.00 Zemsta smakoszy
·film fabola!ny
12.35 Zagadkowe historie
XX stulecia: śmierć
Donalda Campbella
•serial dokumentalny
13.0S Szansa na sukces:
piosenkarze amatorzy. wyłonieni we wcześniejszych
eliminacjach, mają szansę
zaprezentowania swojego
talentu wokalnego ogólnopolskiej publiczności. Wyko·
nawcy wystąpią w repertu·
arze Gra.tyny Łobaszewskiej
I to ona oceniać będzie ich
interpretacje.
14.05 Anatol
·serial arimowany

po miasteczka przyjeżdża
ważny gość • przyjaciel
Pamplemoussa z lat szkol·
pych. Soussi chce .koniecznie zwiedzić fabrykę serów
Ouvalla. Przybysz jest bar·

popołudniową

1,3.35 I co dalej
Panie Doktorze?
1140 lnterklasa
13.50 Maciek, rower
I ekonomia
14.10 Wiadomości
14.20 Rower Błażeja
·wydanie specjalne
15.10 Teleexpress Junior
15.20 Bareja
porą: Brunet
wieczorową porą

·komedia prod. polskiej

·serial prod. USA

17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki .
18.00 Moda na sukces
18.25 Magaly!l
motoryzacyjny MOC
19.00 Wieczorynka:
Noddy
19.20 Rodzinny puchar
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogod'a
31.10 Drużbowie
·film fabularny,
Tamra Travis,

reż.

Wljt..DeanCain,
f.NJ'j Dick, Sean Flane!y

Miasteczko Independence
w stanie California. Billy
Phillips, Buzz Thomas,
Teddy Pollack i Sol Jacobs
witają swego kumpla Jes·

~

dzo nieuprzejmy, a jego
syn także nie umie znawspólnego języka z
Anatola.
leźć

• magazyn dla młodzieży

Mogęwszystko

dziećmi

14.30
15.00 Fitness Club
·seńallVP

15.30 Szalone liczby .
16.00 Panorama
16.10 Czterej
pancerni I pies
17.10 Przygodazwojsklem
17.30 Program lokalny
18.20 Wsieci
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
19.20 Dwójkomanla
19.30 Studio sport:
Wyścig Pokoju
20.00 Kamienica
na Nalewkach czyli
szlagiery iydowsklej
ullcy(cz.1)
Piosenki i humor żydow·
ski'w rozrywkowym, peł·
nym atrakcji koncercie zarejestrowanym 14 i 15 mar·
ca w Teatrze Żydowskim
w Warszawie, w interpre·
tacji gwiazdy sceny i estrady, m.in. Mariana Opani, Jacka Wójcickiego,
Andrzeja Zaorskiego, Hanny Śleszyńskiej, Roberta
Rozmusa, Piotra Gąsow-

sego, który po trzech latach odsiadki wychodzi na
Zamierza też jak
najszybciej pojąć za żonę
wolność.

swoją wierną dziewczynę

Hope. Cała paczka rusza
więc samochodem do kościoła, gdzie ma się odbyć
ślub. Niestety, po drodze
znajduje się bank.
21.45 Pop kanał
22.05 Wieczór
z Ricky Martinem
22.29 Monitor
• , Wiadomości

22.55 Sportowy flesz
23.IJO Życie moje
23.45 Kwiecień- film fabularny

programu

Zakończenie

>

1.20 Ostatnia granica
·film fabularny,
„ Dom nad urwiskiem "·film fabularny prod. USA · reż. Michael Switzer,
reż. Mika Kaurismaki
Jest rok 2009. Ogromne "Yk. Kelly McGillis, Cotter Smith, Michael T. Weiss i inni. Emisja: piątek,
zanieczyszczenie środowi· 5 maja, TVP 2, godz. 0.15.
ska naturalnego wywolało
katastrofę na Ziemi. Jedynymi regionami nadający Gf·!~eJ!Sjl
TV Łódź
WOT
mi się jeszcze do życia Programy pogrubione ·nie kodowane 7.00 Bajki 8.00 Msza św. 7.00 Bajki 8.00 Mikser 8.30
pozostały strefy podbiegu7.00 Diabelski Młyn 7.40 dłi! chorych 8.30 Autostra· Autostrada 9.-00 Niezapo·
nowe.
Minlsport + 7.45 Łapu ca- da 9.00 Niezapomniana mniana 10.00 Telezakupy
pu 7.50 Aktualności fil. 10.00 Telezakupy 10.30 10.30 Dzieje pisma 11.30
mowe 8.00 Fantometka Dzieje pisma 11.30 Polskie Polskie stada I stadniny
8.25 Poślubiłam kosmitę · stada i stadniny koni 12.05 koni 12.05 Grajmy w szafilm s·f 9.55 Bororo • Dzie- Szachy 12.15 Dom pełen chy 12.15 Dom pełen
ci pasterza Fu - film dok. zwierząt 12.25 Podróże zwierząt 12.25 Podróże
10.40 Gloria - dramat oby· obieżystopki 12.45 Euro· obieżystopki 12.45 Euro·
czajowy 12.25 W stronę pejskie ogrody zoologicz· pejskie ogrody zoologicz·
Marrakeszu • film obycza- ne 13.05 Miedzą do Euro· ne 13.05 Miedzą do Euro·
jowy 14.00 Olbrzymy • se· py 13.35 Nauka po rok~ py 13.35 Nauka po roku
rial dok. 14.30 A to histeria 2000 14.00 U siebie 14.30 2000 14.00 U siebie 14.30
Eastenders 15.00 Paczka Eastenders 15.00 Paczka
skiego, Lei Koenig oraz ar- 15.00 W głębi serca ·film z ulicy Zdrowej 15.35 Re- z ulicy Zdrowej 15.30 Wiatystów Teatru Żydowskie· obyczajowy 16.30 Deser portaż 15.50 WFO propo- clomoścl 15.33 Sekrety w.
go. Monologi, skecze, pio· 16.55 Obrońcy 3: Pierwszy nuje 16.20 Na fali 16.50 W/ 15.55 Halo gmina 16.10
senki i scenki rodzajowe cios 18.30 Fantometka 18.55 Republika Południowej Af· Co, gdzie„. 16.25 Saga rotwoizą świat, którego już nie Opowieści potworne 19.00 ryki 17.05 Ogrod~ bota· dów 16.45 Serial fabularma, a którego tradycja sta- Diabelski młyn 19.20 Nie niczne 17.15Reportaż17.30 rrt 17.15 Mikser 17.30 Kuprzegap 19.25 Diabelski
ła się częścią wspólnej,
Antrakt
18.00 ŁWD 18.20 rier 17.50 Sekrety + sport
młyn 19.40 Łapu capu
polsko-żydowskiej kultury.
Liga regionalna 19.00 U 17.55 Sport+kurier 18.20
19.45 Minisport+ 19.50 siebie 19.30 Srebrny koń Co„. 18.35 Podróże z
21.00 Panorama
Aktualności filmowe 20.00
'2121 Prognoza pogody
20.00 Telekuńer 20.30 Nie· WOT 19.00 U siebie 19.30
Przed premierą 20.05 Przo- zapomniana21.30ŁWD22.00 Srebrny koń 20.00 Teleku·
21.25 Sport-telegram
dem do tylu • komedia Eastenders • serial obycz. rier 20.30 Niezapomniana
21.30 Dwójkomanla
prod. USA 21.55 Historia 22.30 Autostrada 22.55 21.30 Kuńer +sport 21.35.
21.40 fałszywy senator
Audrey Hupburn • film bio- Koszykarskie ABC 23.10 · Wiadomości sportowe 21.40
·film fabularny,
graficzny prod. USA 0.05 Punkt, set, mecz 23.25 Rozmowa dnia 22.00 EasreUinathanL~n
Hollywoodzkie grzeszki • Tafldem 0.15 Samotnadziew· tenders 22.30 Autostrada
23.30 Najbardziej
film erotyczny 1.55 Boogie czyna
22.55 Koszykarskie ABC
niebezpieczne
nights · film obyczajowy
pościgi policyjne
prod. USA 4.25 Przyjecie· TV NiepokalanóW rarilówka programu: ~
świata
le · film dokumentalny 5.15 9.05 Słowo życia 9.15 Wia· 16.15 Wiadomości16.40 Ka23.50 Kto mnie tak
Klejnot Nilu - film przygo- domości Watykańskie 9.40 lendarz Liturgiczny 16.45
głaska„.
dowy
Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok programów dla dzieci
Szwaglerkołaska
Błok programów dla dzieci 17.10* 19.00 Tydzień w
Fragmenty koncertu zare·
10.10• 12.oo Tydzień w Koś- Kościele 19.15 Bajka 19.25*
jestrowanego w 1999 roku Discovery
w Teatrze Buckleina w Kra- 17.00 Wyprawy w czasie ciele 12.15* 15.00 Koron- ,20.30 Różaniec 21.00 Bo·
kowie. Znany I lubiany ze- 18.00 Odznaka policyjna ka do Miłosierdzia Bożego gurodzica i Apel 21.50*
15.15* 16.05 Słowo życia 'progr<lll)llT'IJZYC2'l0,literąd<ie.„
spół Szwagierkolaska, z
19.00 Fenomeny przyrody
Muńkiem Staszczykiem i 19.30 Katastrofa 20.00 JuAndrzejem Żeńczewsklm rasika 21.00 Łowca krokoTELEWIZJA
na czele, przedstawi najpo· dyli 21.30 Lekarze dzikich
pularniejsze utwory z płyt zwierząt 22.00 Urazówka
KABLOWA
.Luksus' i .Kicha'.
23.00 Ostatnia wielka przy0.15 Dom nad urwiskiem goda wieku O.OO Detektywi
TVM ŁOWICZ
-film fabularny
sądowi:
Morderstwa
1.00
San·
ktuarium natury 2.00 WyZAPRASZA
TVM
prawy w czasie
1.40

-------~
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6.00 Teledyski 6.30 Sunset Beach 7.15 Odjazdowe
kreskówki · film animowa·
ne 8.10 Perla 8.55 Izabella
9.50 Zwariowana kamera
10.40 Dziewczyna z komputera 11.20 Teleshopping
12.20 Beczka śmiechu
12.50 Sunset Beach • serial 13.35 Potwór z bagien
14.00 Dziewczyna z kom·
putera • serial dla miodzie·
ży 14.25 Odjazdowe kre·
skówki - film animowany
16.25 Sunset Beach • se·
rial obyczajowy 17.15 Perła · telenowela 18.05 Iza·
bella - telenowela 18.55
Zoom 19.25 Beczka śmie
chu • pr. rozrywkowy 19.55
Śmiechoteka 20.55 W sobotę koniec świata - korne·
dia 22.35 Szczury nabrzeża • serial policyjny 23 .25
Zoom • magazyn sensacji
23.50 Zwariowana kamera
• program rozrywkowy 0.40
W sobotę koniec świata

I

PaT

I:

Żywioly

. d
8 .Oo Se krety gw1az 8.55
ff
TV
G ffif
9·00 ra 1 910
iznes
·
Przegląd Wydarzeń 9.40 Su·
per Express TV 9·55 Biznes TV 10 ·00 INFORma·
tor prawny 10.25 Raz, Dwa,
Trzy 10.55 Biznes TV 11.00
40 lat minęło 11.30 świat
..
.
dZ1k1ch ZWJerząt
12.00
Duch
.
ś .
przetrwania 12.30 wiat dale kich podróży 12.55 Biz·
.
nes TV 13.00 60 minut 13.55
Biznes TV 14·00 Życie dzikich zwierząt 14.55 Biznes
IV 15.00 INFORmator pra·
wny 15·30 lnformaCJe 15 ·50
Biznes TV 16.00 Słynni rewolwerowcy 16.55 Biznes
TV 17 .00 Real TV 17 .30
Informacje 17 .45 60 minut
18.40· Temat dnia 18.55
Real TV 19.20 Pogoda
19.25 Informacje krajowe
19.40 Super Express TV
19.55 Co się stelo? 20.25
ziemi - serial dok.
20.50 Informacje
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7.30 Mvzyczne listy • program muzyczny 8.30 Tek~
noman - serial. dla dz1ec1 '
9.00 Masked Rider • senat
9.30 JAG - Wojskowe Biu· •
ro Śledcze 10.30 Sabrina
t
.
.
nas o1e1n1a czarownica •
serial dla młodzieży 11.00
Kolorowy dom - serial ko· I
mediowy 11.30 Czułość i .
kłamstwa· serial 12.00 Raj· ~
k
· I
oo TV .'
s a P1aża ·sena 13·
Shop 13 15 V Max • pr ·
·
.
motoryzacyjny 14.45 La·
d
·
·
tający om · serial anim.
14 15 Sally czarownica .
'.
.
serial anim. 15.45 Muzycz·
ne listy 15.45 Teknoman
16.15 Masked Rider 16.45
Miody Herkules 17 .15 Między nami sąsiadami • serial komediowy 17.45 Dzien·
nik 18.00 Prz od Sind·
yg Y
bada.Żeglarza.18.50 Plotk1 1c1ekawostk1 19.00 Raj·
ska plaża 19.55 Dziennik
20.10. Czulo.ść i klamstwa
· serial TVP 20.40 Ally
McBeal - serial komedio·
wy 21.30 A kuku - pr. rozrywkowy 22.00 Mikstura
- dramat obycz.

a

· 1„
bie.

na temat Polski w drodze do Unii Europejskiej,
był... SLD. Trudno nie dziwić się, że Marian Krzaklewski i Leszek Balcerowicz nie powiedzieli dotychczas w sprawach europejskich tyle, ile jeden
Józef Oleksy„."

zorganizowało specjalną konferencję programową

Były szef polskiej sekcji Radia Wolna Europa, a
następnie - przewodniczący komitetu przy Lechu
Wałęsie (1989-90) • Zdzisław Najder napisał w
„Rzeczpospolitej" o pewnym paradoksie: „Jedynym wielkim ugrupowaniem politycznym, które

TRUDNO NIE DZIWIĆ SIĘ ...

ną korupcję. Gdybyś jeszcze mógł utrzymać sie-

Skoro mowa o kandydatach do UTZPdu prezy.
·
· ·
:.
· ·
denck1ego, to odnotujmy, ze hder Unu Pohtykt
R I ·J
K
· M'kk
. tr . .mea
nej
anusz
orwm·
1
e
na
swej
s
orue
temetowei wita nas nastPpUJ. oco· PamiPtaJ· socia" Utrzymujesz" socjalistyczny
"l
• "
"
'
"
!izm zabija.
rząd bez.
· ·
·
·
·
·
'
nadz1ejny Sejm, bezmyslną biurokrację, powszech·

KORWIN - NA DZIEŃ DOBRY

FAKTY, OPINIE, PLOTKI

NIE KOCHASZ,
TO GIŃ!

: , nocy napadnięte. Podczas
:i 15.00 Faceci wczerni
6.00 Piosenka
I szamotaniny ze złodziejami 6.05 Anna - telenowela 6.55
·serial animowany
na życzenie
kobieta niemal nie ginie, Telesklep 7.15 Denis roz·
15.30 Informacje
7.00 Voltron
rabiaka • serial animowamężczyzna czuje sią win15.50 Noweprzygody
715 Tom I Jerry Kids
ny, bo narażą jej życie na ny dla dzieci 7.40 Sindbad
Robin Hooda
7.50 Polityczne graffiti li
: 16.45 Zgłową w chmurach śmiertelne niebezpieczeń· żeglarz • serial dla dzieci
8.00 Allo,Allo
·seńalkryminalny
f
·serialobyczajowy
siwo. Wkrótce na miejscu 8.00 Przygody Kuby Guzi· I
8.35 Wysoka fala
ka • serial anim. 8.25 Ma• 11.45 Luz Marła
zjawia się patrol policji.
ska • serial anim. 9.00 Ni·
Janusz C. miał szczęście- zaparkował na parkingu
9.30 Posłaniec szczęścia 1. 18.35 Super Express TV
20.50 Losowanie LOTTO
10.30 Luz Marla
gdy cię nie zapomnę • se- strzeżonym, a stróż należał do dociekliwych. Zresztą
' ; 18.55 Informacje
I Szczęśliwego
11.30 Karolina w mieście . 19.00 Prognoza pogody •~
rial obyczajowy 9.50 Roz· , nawet gdyby nie należał, damski krzyk „zabiłam,
Numerka
·komedia prod. USA
} 19.05 Posłaniec szczęścia iI 22.35 Telewizyjne Biuro
mowy w toku 10.40 Kłam· I zabiłam, ratunku!" z pewnością by go poderwał do
12.00 Najdroższy tatuś
20.00 Graczykowie
·
Śledcze
stwo i miłość • telenowela czynu. Jolanta R. po oddaniu strzału straciła nagle
-magazyn kryminalny
•serial komedowy
·amerykański serial
12:00 La.birynt namiętno- ' rezon. Już nie miała ochoty na samobójstwo, raczej
23.05 Wyniki losowania
20.30 FILM TYGODNIA:
l<aneOOłly
ści - serial obycz. 12.55 1 na uratowanie biednego chłopaka, Był piękny, tak
LOTTO
Obsesja namiętności
13.30 Idź na całość
Miasteczko • serial prod. I jak wtedy, gdy wraz z milionami widzów oglądała go
• filmfabulamyprod. USA, 23.10 Informacje
.13.30 Świat według
polskieJ 13. 35 Ładny dom na ekranie. Ale mówił, że nazywa się Janusz, co
23.25 Prognoza pogody
reż. Jonathan Kaplan.
Kiepskich· seńal
·serial dokumentalny 13.55 •
· ł
· · ·
tpl' „ w
dz' ·
Dennis rozrabiaka . ~ zasia o w
.rueJ
ziarno
wą
..
1wosc1.
praw
1e me
23.35 Polityczne graffiti
wyk. Kurt Russell,
komediowy prod. polskiej
14
20
. db d ż
• ' wierzyła, zeby istniał ktos mny, tak podobny, ale z
·
Ray Uotta iimi
23.50 Bumerang
14.00 Macie co chcecie
Sin a
eg 1arz · sena 1 dru . .
kt. . d
łb
.
. . .
anim. 14.45 przygody Ku· ·
gieJ stron~ ? oz po awa y, zagrozony. sm1erc1<\:
I Młode zamożne małżeństwo ; , 0.20 Super Express TV
·program~w-;
by Guzika • serial anim. fałszywe 1rn1ę. Przykh;kła obok SWOJeJ ofiary 1
,l z eleganckiego przedrnieś- 0.40 Pożegnanie
14.30 4x4. magazyn
15.10 Magazyn NBA 15.40 pogładziła mężczyznę po policzku. Tak, to był ten,
J cia Los Angeles zostaje w 11
z widzami
motoryzacyjny
Pełna chata • serial korne· który jej się kilka razy śnił, ten wywróżony,
diowy 16.10 TVN Fakty przeczuwany i wymarzony.
•
Regionalne 16.25 Sport + '
Nadbiegli ochroniarze, delikatnie odebrali jej
19.15 Dobranocka:
Magazyn Polonijny
6.00 Kawa czy herbata
Pogoda 16.35 Rozmowy w ' broń. Janusz C. otworzył oczy. -Spokojnie, proszę
Bajka
zFinlandll
7.45 Dziennik krajowy
toku 17 .35 Wizjer TVN I pana, pogotowie już jedzie, zatrzymałem upływ krwi
o trzech smokach
Wiadomości
8.10 Sport-telegram
18.05 Nigdy cię nie zapo- i - rzeczowo powiedzi11ł jeden z nich, skończywszy
19.30 Wiadomości
Prosto z wojska
8.15 Krakowskie
mnę 19.00 TVN Fakty 19.25 ' gmerać przy ramieniu rannego. - Ale on.podobny
19.55 Pogoda+ sport
15.35 Rozmowa dnia
przedmieście
Sport
19.30 Pogoda 19.35 • do redaktora N „ prawda? Gdybym przed chwilą nie
20.00 Pekalog Ili
16.00 Muzyczny
8.30 Wiadomości
Labirynt namiętności - se- widział, jak redaktor wjeżdża na wewnętrzny
-film obyczajowy TVP,
Serwis Jedynki
8.40 Giełda
rial obycz. 20.30 Zaplatą dziedziniec, nigdy bym nie uwierzył, że to nie on reż. Krzyszto!Kieślowski
Rower Błażeja
8.45 Panteon
będzie śmierć· film sens.
mówił kolejny do kolegów. - Nie jest pan?!? 21.00 Dzień Zwycięstwa
Teleexpress Junior
9.00 Klan-tełenowełaTVP
22.20 Cela nr„. 22.50 TVN wykrzyknikiem urwała w połowie pytanie- piękna
21.30
Fronda
Rower Błażeja
9.30 Dwaśwlaty-serial
F3akoty 2w2·55 Kropka ndadl I nieznajoma. - Jestem Janusz c„ scenograf. Za kogo
22.00 Salon Lwowski
Teleexpress
10.00 Mój stary
2 . 5 Ojacy na me a ·
·
· ł ? .
t ł N'kt
·
22.20 Wieści polonijne
Dwaśwlaty
serial USA 23.50 Wizjer pani n;ime. wztę a· - zapy a · 1 mu me
11.30 Rewizja
TVN
s
r
odpow1edz1ał, tak zgromadzonych zdumiała
. serial przygodowy,
22.30 Panorama
nadzwyczajna
0 20
·
uperg
iny
ignorancja
rannego. faceta.
22.50 Sport • telegram
reż. Noel Price
·12.00 Wiadomości
Dopiero w szpitalu Janusz C. dowiedział się, za
23.00 Linia specjalna
17.45 Krzyżówka
12.15 Wiadomości
kogo omal nie poległ. Jolanta odwiedzała go często
O.OO Monitor
szczęścia
Literackie
Wiadomości
18.10 Zaproszenie
- i w szpitalu, i w domu. Zaniosła nawet reżyserowi
12.45 Klan· telenowela TVP
0.25 Powtórki
18.40 Gość Jedynki
13.05 Ludzki świat
pochlapane rulony. Przepraszała pana C. I była
programów
18.50 Klan. telenowela
13.30 Sportowy tydzień
szczę~liwa, bo intuicja jej podpowiedziała, że to
---------------------------właśnie TEN. A TEN nie ukrywał swego zachwytu.
A scenografia została przyjęta. Reżyserowi
spodobały się Z\\ołaszcza dziwne, rdzawe plamy„.

-

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele • filmy animowane
8.15 Top Shop 12.00 Zbun·
towana 12.50 Top Shop
17.55 Przysmaki życia 18.55
Zbuntowana - telenowela
prod. argentyńskiej 19.55
Top Shop 21.25 Stelłina •
telenowela 22.20 Top Shop
0.10 Playboy· magazyn erotyczny

,..„,.. . .,.,. •
.... „ . . „
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8.30 Hokej na lodzie: Mis·
trzostwa $wiata Grupy A
10.30 Tenis 12.00 Piłka
nożna 14.00 Triathlon: Za·
wody Pucharu $wiata w
Rio de Janerio 14.30 Hokej na lodzie 17.00 Sporty
ekstremalne 18.00 Piłka
nożna 18.30
Hokej na
lodzie 21.00 Boks: Walki
międzynarodowe 23.00 Ho·
kej na lodzie O.OO Golf 1.00
Magazyn olimpijski 1.30
programu
Zakończenie

21.15

Rocznice znaczących wydarzeń historycznych skła·
niają zwykle do refleksji,
zwłaszcza w Polsce, której
dzieje naznaczone są martyrologią narodu. Zasada
ta dotyczy również Dnia
Zwycięstwa, który w pełni
oddaje tragizm wyborów i
postaw Polaków po li woj·
nie światowej. Od samego
początku święto to było
manipulacją. Stalin, by za·

12.45 Klan
13.10 Zabawy językiem

Zwierzęta świata

Najmłodsze

morze świata

Program lokalny

Krzyżówkaszczęścia

W popołudniowym Wydaniu
magazynu kryminalnego in·
fo1macje o prowadzonych
już sprawach oraz zapo·
wiedź nowych, m.in. powrót
do sprawy zabójstwa zegar·
mistrza i właściciela kantoru w Warszawie w 1istopa·
dzie ubiegłego roku oraz
morderstwa Agnieszki Szu·
mińskiej, która zginęła we
wrześniu 1999 roku w Os·
trowcu Świętokrzyskim. Po·
nadto rekonstrukcja zdarzeń
związanych z napadem na
angielskiego kierowcę tira,

17.50 Program lokalny
18.20 'YIT
·magazyn kryminalny

pokoju

17.00 Kolarski wyścig

·seńał

·teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Podróż do ziemi
obiecanej

15.30

• przyjaciel
na całe tycie
10.00 Transmisja
obrad Sejmu
15.00 Fitness Club

8.30 Złotopolscy
9.00 Feliks

a.oo

7.f10 Studio urody

7.00 telezakupy
7.30 Dziennik krajowy

tTVP8

Jedynki

15.00 Wiadomości
15.10 Czas NATO
15.30 Raj
16.00 Muzyczny Selwis

1

14.35

·Orangutany
- małpia arystokracja
i14;10 PanRyslowJedynce
14.15 , Piąta pora roku
1

,13.45

polskim
.13.35 Pan Rysio w Jedynce

•

Rafał

Kwiatkowski
gra Czajkowskiego
20.05 Linia specjalna
21.00 Panorama
2111 Pogoda
21.25 Sport· telegram
21.30 Dwójkomania
21.40 Kawaleria
powietrzna
• serial dokumeolalny
22.10 Wieczór
z Jagielskim
Rozmówcami Wojciecha
Jagielskiego będą tym ra·
zem Maciej Orłoś i Mariola
Bojarska. On, z wykształ·
cenia aktor, zagrał w 'kilku
filmach i serialach, popu·
larność zdobył jednak prowadząc w Jedynce .Tefe·
express·, co sprawiło, że
powierzono mu także realizację innych programów
(ostatnio .A to Polska wła·
śnie"). Ona zaś propaguje
zgrabną sylwetkę, zdrowie
I urodę prowadząc w Dwójce program .Studio urody".
22.55 Studio
sport

19.30

• dokonanym w pażdziemiku
, ubiegłego roku koło Rado1mska.
18.30 Panorama
18.55 · Va banque
• tetumiej
19.20 Dwójkomanla

Niemców do powtó·
rzenia aktu kapitulacji.

zmusił

spokoić swoją próżność

DzleńZwyclęstwa

·film fab. prod. polskiej

19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Pogoda
20.10 Cud Purymowy

Witaj, Franklin

19.00 Wieczorynka:

·Życie jak muzyka

latynoamerykańską

Plebiscyt
na telenowelę

GośćJedynkl

Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Klan· tele119weła

12.20 OUnii

Pogoda
Zwierzaki cudaki
Mama i Ja
Domowe paedszkole
Porozmawiajmy
o dzieciach
Dotyk anioła
Po prostu paragraf
Dom
Z Polski rodem

16.20
17.00
17.25
17.50
18.00

16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexspress

10.00
10.50
11.15
11.35
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

8.45
9.10
9.25
9.50

8.42

8.25
8.30

Przedmieście 'l1
Giełda
Wiadomości

&.OO Kawa czy herbata
7.50 Frasler
8.15 Krakowskie

Jedynki

Zakończenie

programu

2.15 EURO 2000
2.40 Zakończenie

Antonio cano, sparaliżowa
ny po ciężkim wypadku sa·
mochodowym, mimo starannej opieki nie odzyskał
w pełni mowy, cierpi na za·
nik pamięci. Rodzina i przyjaciele nie tracą nadziei na
jego powrót do zdrowia, starają się przyśpieszyć rekonwalescencję i wciągnąć do
uczestnictwa w nonmalnym
:tyciu. Ale kieruje nimi nie
tyle odruch serca, co pra·
gnienie odzyskania wielomi·
lionowej rodzinnej fortuny,
ulokowanej przemyślnie
przez Antonia na szwajcarskich kontach. Tylko on
może wskazać bank, w którym zdeponował pieniądze
i swoim podpisem zezwolić
na odblokowanie zasobów.

prod. hisz.pańskiej

Kocham kino
• Ogród rozkoszy
•film fabularny

0.45 Wieczór filmowy

2.30

"2.20 Muzyczny Serwis

dla każdego

c~llfllozofla

1.55 Skandal Metawizyjny,

·reportaż

świat

1.10 Pop Kanał
1.30 Magda I jej pieski

doskonała

0.50 Rodzina prawie

-----.-

Tymczasem w Polsce jed·
ni świętowali, a dla innych
wojna trwała dalej, tylko na
zupełnie nowym froncie.
Ludzie .zapędzeni" zostali
ponownie do lasu, a część
wywożono do łagrów na
Syberię. Trudne decyzje
musieli podjąć żołnierze,
których koniec wojny zastał na Zachodzie.
21A5 Forum
• program pUbłicystyczny
23.0S Sportowy flesz
2.3.10 Kariera Jo ·Jo

9 maja 2000 r.

,

I

ł

17.00 Wyprawy w czasie
18.00 Wojna Stalina z Nie·
mcami 19.00 Czerwone roz·
działy 19.30 Ciekawostki Discovery 20.00 Morskie wra·
ki 21.00 Air Rescue 5 22.00
Siła burzy 23.00 Trinity .„ i
co dalej O.OO Mity ludzkości 1.00 Łowcy skarbów 1.30
Ciekawostki Discovery 2.00
' wyprawy w czasie: Zaginiona willa 3.00 Zakończenie

Discovery

7.OO Diabelski młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu Capu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Fantometka serial anim. 8.25 Telepasja
• film obycz. 10.40 Rzym·
skie wakacje Sabiny • film
familijny 12.05 Pies, kom·
puter i milion dolarów 13.30
Szeroki horyzont 14.30 Jeż·
dżcy cienia 15.00 Gloria ·
dramat obyczajowy 16.45
Deser: Fr~ncuska ruletka
16.55 Sypiając z wrogiem
18.30 Fantometka 18.55
Opowieści potworne • film
krótkometrażowy 19.00 Diabelski młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
młyn • filmy animowane
19.40 Łapu capu • cho·
chliki telewizyjne 19.45
Minisport + 19.50 Aktuai·
ności filmowe • prowa·
dzi Agnieszka Egaman
20.00 Spór adwokatów 21.50
Przodem do tyłu · komdia
prod. USA 23.40 Historia
jednego myśliwca • dramat
obyczajowy 1.00 Hollywoodzkie grzeszki 2.50 Za hery·
zontem · melodramat 5.05
Gra-lam w orkiestrze Au·
stwitz - film dokumentalny

Programy pogM>lone-nle kodowane

r!.,„,,,sa
Łódź

WOT

aaką rybą

7.00 Bajki 8.00 Mikser 8.10
Legendy 8.30 Tiktin, czyli
tykocin 9.00 Niezapomniana 10.00 Telezakupy 10.30
Leo i Bee 11.20 Smakując
życie z Krzysztofem„. 11.35
Tajniki matematyki 11.50
Łoś 12.30 Magiczny sklep
zoologiczny 13.00 Piano
Express 13.30 Telekurler
14.ob Sekrety Kobiet 14.30
Eastenders 15.00 Zaczarowany świat 15.30 Wiadomości kuriera 15.35 Rozmowa
dnia 15.55 Blisko, coraz bliżej 17.15 Mikser 17.30 Te·
lewizyjny kurier mazowiecki
17.45 Oblicza metropolii
18.00 Kurier 18.20 Z wnę·
trza metropolii 18.40 Reportaż dnia 18.55 Gość
WOT 19.00 Odkryj nowy
świat 19.30 Bajki 20.00 Rytmy buszu 20.30 Niezapomniana 21.30 Sport 21.40
Rozmowa dnia 22.00 Easteoders 22.30 To jest temat 22.40 Spotkania z ta·

S/owo

>
"

J

TVM

mości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
11.10• 19.00 Tydzień w
Kościele 19.15 Bajka na dobrance 19.25* 20.30 Ró·
żaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.05*' prog. róme

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

MiłosierdziaBożego15.15*16.05
życia 16.15 Wiado·

le 12.15* 15.00 Koronka do

10.10•12.00TydzieńwKoście-

9.05 Słowo życia 9.15 Wia·
domości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci

TV Ni_epokalanów ramówka programu:

7.00 Bajki 7.50 Zobacz io
8.00 To już dzień 8.30 Sport
na luzie 8.45 To jest temat
9.00Niezapomniana10.00 Telezakupy 10.30 Komsiarz Szympański 11.15 Smakują życie
z Krzysztofem Kowalewskim
11.35 Tajniki matematyki
12.00 Werner von siemens
12.30 Magiczny sklep zoologiczny 13.00 Piano Express
13.30 Telekurier 14.00 Se·
krety kobiet 14.30 Easten·
ders 15.00 Zaczarowany
świat 15.35 lnclianie północ·
noamerykańscy 16.10 Liga
regionalna 16.50 Czarodziej·
ska podróż 17.30 Magazyn regionalny 18.00 ŁWD 18.20
ŁWP 19.00 Odkryj nowy
świat 19.30 Bajka 20.00 Rytmy buszu 20.30 Niezapomniana 21.30 ŁWD 22.00
Eastenders 22.30 To jest temat 22.40 Spotkania z taaaką rybą - mag. wędkarski
23.10 Pogranicze w t>gniu za zgodą rodziców 23.50 Prcr
gram na jutro

TV

Telenowela na lata - „Zycie jak muzyka" -serial obyczajowy prod.
brazylijskiej - reż. Jayme Monjardim. Emisja: wtorek, 9 maja, TVP 1,
godz. 18.00.

Posłaniec szczęścia

•tełenCNleła

Trędowata

Przedmieście

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport. telegram
Krakowskie

·serial obyczajowy

17.00
17.15
17.45
18.05

13.10
13.30
11 14.10
14.20
15.10
15.35
15.55

I

Jedynki

Wiadomości

Wiadomości
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rozmowa dnia
Sławomir Mrożek
przedstawia
Teleexpress
Bajki polskle
Hity satelity
Telewizyjne

19.15

18.50

Złotopolscy

·telenowela TVP
Dobranocka:
Bardzo przygodowe

na jutro

0.30 Program

Wiadomości

: 19.55 Pogoda
+sport
i'
, , 20.00 Teraz Polonia
' I 21.00 Na dobre
r
I na złe
• serial prod. polskiej
.: 22.00 MdM
· 22.30 Panorama
22.50 Sport
-telegram
23.00 Spojrzenie
na Polskę
2.3.15 Porozmawiajmy
O.OO Monitor

"

podróże Kulfona
W1adomoścl

7.30 Muzyczne listy 8.30
Teknoman • serial dla dzie·
ci 9.00 Masked Rider • se·
rial dla dzieci 9.30 Przygo·

a

6.20 Anna 7.05 Telesklep
7.25 Denis rozrabiaka 7.45
Sindbad Żeglarz 8.00 Przy·
gody Kuby Guzika - serial
anim. 8.25 Maska · serial
anim. 8.50 Telesklep 9.00
Nigdy cię nie zapomnę ·
serial obycz. 9.50 Kontrakt
małżeński · komedia prod.
USA 11.30 Telesklep 12.00
Labirynt namiętności 12.55
lbisekcja 13.25 Pepsi chart
13.55 Dennis rozrabiaka ·
serial animowany 14.25 Sin·
dbad Żeglarz 14.45 Przygody Kuby Guzika 15.'1 O Szker
la złamanych serc - serial
dla młodzieży 15.40 Pełna
chata • serial komediowy
16.10 TVN Fakty 16.25 Sport
+ pogoda 16.35 Rozmowy
w toku • talk-show 17 .35
Wizjer TVN • magazyn 18.05
Nigdy cię nie zapomnę •
serial obycz. 19.00 TVN
Fakty + Sport 19.30 Pogo·
~ 19.35 Labirynt namięt
ności - serial obyczajowy
20.30 Milionerzy • teleturniej 21.20 Kickbokser 111 ·
film sensacyjny 23.10 Nok·
towizjer • magazyn dla ludzi
o mocnych nerwach 23.40
Władca iluzji - horror prod .
USA 1.40 Dziewczyna na
telefon

1

•

M~ZOWIE

Aktor i jego żona, świetna tancerka, b)rli zgodnym małżeństwem do czasu pierwszego zawodowego sukcesu Robina. Powodzenie serialu telewizyjnego „Mark and Mindy" spowodowało, że Williams stal się wielbicielem nocnych biesiad w barach. Pil na umór, narkotyzował się, tracił kontrolę nad tym, co czyni. Valerie, która kochała męża
i nie chciała go stracić, opłaciła mu pobyt w ośrod
ku terapeutycznym. Spędził tam pół roku. W tym
czasie żona utrzymywała dom i syna. Po powrocie
z kliniki Robin dostał rolę w „Geod Moming Viet·

Robin Williams i Valerie

Poznali się jeszcze w liceum, a wkrótce po jego
ukończeniu, stanc;li na ślubnym kobiercu. Szybko
przyszła na świat dwójka ich dzieci i zaczęło brakować picnic;dzy. Samantha szukała gorączkowo pracy, by Tom mógł realizować swoje marzenia o .aktorstwie. Chwytała się różnych zajęć, a mąż dostał
wreszcie rolę w filmie „Splash" i jego kariera nabrała tempa. Nagle rodzina stała się jego kulą u nogi.
Gdy poznał aktorkę Ritę Wilson, nie czekał dłużej z
rozwodem. Samantha nic chciała się zgodzić, ale
Tom upewnił ją, że nie ma wyboru, gdyż on nie
wróci do domu. Rozwód stal się faktem, a dzieci z
tego małżeństwa do dziś nie mogą wybaczyć ojcu,
że tak łatwo opuścił rodzinę.

Tom Hanks i Samantha Lewes

Pisał scenariusze, które Fakże nie znalazły uznania u producentów. Aż w końcu szczęście uśmiech·
nęlo śil( do Stallone'a. Wreszcie komuś spodobał
sil( pomysł nakn;cenia filmu o podrzędnym bokserze, który staje się mistrzem. Sly zagrał w „Rockym" główną roll(, mimo iż producent chciał po·
czątkowo zaangażować Paula Newmana. Film odniósł sukces, a Stallone stał się gwiazdą. Właśnie
wtedy zaczęło rozpadać się jego małżeństwo. Sasha
gotowa była na wszelkie ustępstwa dla dobra rodziny, ale Sylvestrowi nie w głowie były kompromisy.
Zwłaszcza, gdy spotkał seksowną Brigitte Nlelsen.
Wystąpił o rozwód i nie zważając na rozpacz Sashy,
ożenił się ponownie.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dy Sindbada Żeglarza · se· nam". Udało mu się całkowicie podbić publiczność.
rial przygodowy 10_.30 Mło· f Dostawał propozycję za propozycją, ale życie w
dy Herkules • serial przy· małżeństwie zaczęło mu się nudzić. Jego romanse
l'Cl..ONoA.
godowy 11.00 Między nami pojawiały się na lamach prasy, a żona przeżywała
6.00 Teledyski 6.30 Sun·
sąsiadami • serial komedio- katusze. W ciąż miała nadzieję, że Robin się opa5.30 Top Shop 7.40 Przy.
set Beach 7.15 Odjazdowe 8.00 Życie dzikich zwierząt
wy 11.30 Czułość i kłam- mięta. Jednak on wystąpił w końcu o rozwód. Pojac:iele 8.15 Top Shop 12.00
kreskówki 8.25 Perta · tefe; 8.55 Biznes TV 9.00 Graffiti
stwa • serial prod. polskiej stanowił ożenić sil( z nianią swojego synka.
Zbuntowana • telenowela
nowela 9.10 Izabella - tefe· 9.1 O Kuchnia smakosza 9.40 12.00 Rajska plaża · serial
••
•
12.50 Top Shop 17.55 Przynowela 10.00 Komando Super Express TV 9.55 Biz· dla młodzieży 13 .00 TV
Luciano Pavarotti 1 Adua
smaki życia 18.55 Zbun·
nes TV 10.00 INFORmaMałolat 10.35 Dziewczyna
Zanim poślubił Aduę, swoją szkolną koleżankę,
Shop 13.15 A kuku · pro·
towana 19.55 Top Shop
z komputera · serial 11.20 tor Finans. 10.25 Kurier sen- gram rozrywkowy 13.45 La· adorował ją przez 8 lat. Gdy się pobrali, żyli bardzo
21.25 Stellina 22.20 Top
11.00
TV
Biznes
10.55
sacji
Beczka
'2.20
Teleshopping
tający dom 14.15 Sally cza· skromnie. By Luciano mógł ćwiczyć głos u słynne
Shop 22.50 Fachowiec radzi
Opowieści łowieckie 11.30
śmiechu 12.50 Sunset Be·
rownica 14.45 Muzyczne fi· go tenora Arriego Poił, żona musiała pracować na
23.20 Atak potworów · her·
ach 13.30 Potwór z bagien - Seriale dokumentalne 12.55 sty 15.45 Teknoman • se- , dwóch etatach. Po zajęciach w szkole, dorabiała na
ror 23.50 Playboy
serial 14.00 Dziewczyna z Biznes TV 13.00 60 minut rial dla dzieci 16.15 Masked , poczcie. Szczególnie cil(żko było, gdy na świecie
komputera 14.25 Odjazdowe 13.55 Biznes TV 14.00 Se· Rider • serial dla dzieci zaczęły pojawiać się córki. Na szczęście, Pavarotti
,,,.***,...
/J!lil!!SPDRT
kreskówki 16.25 Sunset riale dokumentalne 14.55 16.45 Sabrina nastoletnia ' wygrał wokalny konkurs i jego kariera nabrała ru......
„„„
Biznes TV 15.00 INFOR·
Beacłl 17.10 Perta 18.00 fz.
czarownica · serial korne- mieńców. Gdy powróci/ z pierwszych występów
8.30 Hokej na lodzie: Mi· abella 18.55 Zoom 19.25 mater Finansowy 15.30 In·
d1owy. 17.15 Kolorowy dom i przywiózł pieniądze, cieszyliśmy się jak dzieci strzostwa świata Grupy A Beczka śmiechu • pr. roz· formacje 15.50 Biznes TV
. komediowy .USA wspominała Adua .. Mieliśmy dość biedy. Kiedy
9.30 Superbike 10.00 Piłka rywkowy 19.55 Zwariowana 16.00 Ludzie naszej epoki ·17serial
45
18
rk~ • nadeszły lepsze czasy, żona zajl(la się zarządzaniem
Dzienrnk
·
nożna 12.00 Snooker 13.30
kamera • program rozry- 16.55 Biznes TV 17.00 Rael serial sens. 18.·50 Vpipel
1
· I d
A ·
·
. p
ot 1 fi
ze mia a o tego ta ent,
mansam1 avarott1cgo.
tk' 19 00 R . k
Hokej na lodzie 14.30 For· wkowy 20.55 Klaun 2 · se- TV 17.30 Informacje 17.40 · · k
tku Dl d b dz' ·
·
·
bT
d
bk
a
ais
•
1 cie awos 1
muła 3000 15.00 Piłka noż·
rial obyczajowy 21.50 Czyn· Pogoda 17.45 60 minut plaża _ serial dla młodzieży szy o ero 1 1 się sporego maJą . a o ra 1ec1
na 17.00 Tenis 18.30 Kolar· nik PSI • serial fantasty· 18.40 Temat dnia 18.55 Real 19.55 Dziennik 20.10 Czu- Adua przymykała oczy na romanse małżonka, ale
siwo 19.00 Hokej na lodzie czno-naukowy 22.40 Zoom TV 19.20 Pogoda 19.25 In· /ość i kłamstwa 20.40 Alfy on w końcu i tak wystąpił o rozwód. Postanowił
21.00 Lekka atletyka 22.00 • magazyn sensacji i rozry· formacje krajowe 19.35 McBeal • serial komediowy poślubić swą asystentki( Nicolettę.
Boks •23.00 Wiadomości wki 23.05 Autostrada nr 1 - Sport 19.40 Super Express 21.30 Komisarz Rex - serial
Poświęci/am dla tego niewdzięcznika moje najsportowe 23.15 Hokej na film obyczajowy 0.45 Arne· TV 19.55 Seriale dok. 20.00 22.20 M.A.S.H .• serial ko· lepsze lata - skarżyła się na lamach prasy rozżalo
lodzie 1.15 Wiadomości spe· rykański horror · serial gro- Informacje 20.55
Sport mediowy 22.50 Meta 23.20 i na Adua .
rtowe 1.30 Zakończenie pro- zy prod. USA 1.30 Zakoń· 21.00 Biznes TV 21.10 Po- Highschool . komedia eroTego posunięcia nic mogą darować Pavorotticgramu
czenie programu
wtórki programów
mu także jego dorosłe córki.
tyczna

12.00 'Wiadomości
12.15 Business Report
12.45 Złotopolscy

il 19.30

d

!I

Krzyżówka szczęścia ,

Ludzie llsty piszą

·lełetumiej

:,
•serial komeaowy
Llteracłlle
11.00 Tygodnik polityczny 18.40 Gość Jedynki

9.30 Mama I ja·
9.50 Dzieło arcydzieło
10.00 Tygrysy Europy

•telenowela

8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Salon Lwowski
9.00 Złotopolscy

6.00
7.45
8.10
8.15

12.30

Evening Shade
. serial komediowy
12.00 Hudson Street
•serial komediowy

10.30 Luz Marla
11.30 Miasteczko

9.30

8.30

7.50
8.00

7.25

·serial animowany
Faceclwczeml
·serial animowany
Polityczne graffiti
Alio, Alło
•serial komeci<MY
Nowe przygody
Robin Hooda
• serial przygodowy

·' 21.15 Nocna straż

·film prod. USA
Mike Graham jest tajnym
14.30 Talent za talent
agentem ONZ kontrolują·
15.00 Tom
cym podziemny obieg kra·
I Jerry Kids
;ł dzionych dzieł sztuki finan·
15.30 Informacje
I· sowny przez różne odłamy
15.55 Wysoka fala
mafii.
' 2.3.00 Ogłoszenie
·serial przygodowy
wyników LOTTO
16.45 Z głowąw chmurach :'
, I 23.0S Informacje i biznes
17.45 Luz Maria
Informacje
18.40 Super Express TV iJ
I 23.20 Prognoza pogody
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody : 23.30 Polityczne graffiti
19.05 Posłaniec szczęścia 23.45 Różowa landiynka
20.00 13 posterunek
. 0.15 Super Express TV
• serial komediowy
0.40 Mój kochanek demon
I
20.35 Miodowe lata
·film prod.USA,
. serial komediowy
reż. Charles Lo\lenlhal,
20.50 Losowanie LOTTO
wyk. Scott Valentine
I Szczęśliwego
2.10 Muzyka na BIS
Numerka
5.00 Pożegnanie

13.30 13 Posterunek
14.00 Sekrety rodzinne

dok. ze str. I

,·

-"~"

~

Sobota
ITIVIPD
6.30 Wszystko o działce
I ogrodzie
6.55 Agrolinla
7.45 Tajemnice annil
8.05 Zwierzozbliźenla
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Ziarno
9.10 5-10-15
9.35 Walt Disney
przedstawia:
Tlmon I Pumba
10.00 Walt Disney
przedstawia:
Zorro
10.55 Dr Quinn· seńal USA
11.45 Kwadrans na kawę
12.00 Zwierzęta świata:
Orangutany· małpia
arystokracja
12.30 Zabawy językiem
polskim- teleturniej
13.00 Wiadomości
13.10 Prosto z wojska
13.25 ROZITIO\\Y
nanowywlek
14.00 Ostatnia podróż
Roberta Rylanda
·film fabularny
15.45 Reportaż
16.05 Zimna wojna
·Czerwoni
17.00 Teleexpress
1725 Jaka
to melodia

8

„Wędrówki

7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysaml
8.00 Program lokalny
9.00 Wydarzenie
tygodnia
9.30 Auto
9.50 Proton • magazyn
sensatji natJ<owych
10.10 Jazda kulturalna
11.00 Jak powstawała
z dinozaurami"
• film dokumentalny
11.50 Kino bez rodziców:
Jetsonowle, Miś Yogi
·filmy animowane
12.25 Kino bez rodziców:
Parker Lewis nigdy

me przegrywa
-serial prod.USA
12.50 Krak6w2000
13.10 Nasz Charty
· seńal prod. 11iemieckiej
14.00 Akra Noego
14.30 Famillada
15.00 Złotopolscy
15.30 Wielka gra
1625 Provldence
• seńal prod. USA
17.10 Arena
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Duety do mety
• teleturniej
19.20 Dwójkomanla
19.30 Studio sport:
Wyścig Pokoju

6 maja 2000 r.

I

szłości

na surowych krytykach.
Osią fabuły są prowadzane przez klinikę w Thornhill
College eksperymentalne
bada.nla nad Ingerencją w
sny 1 próbami sterowania
ludzkimi umysłami i rozwlą·
zywania ich probl.emów.
Szefem laboratorium przy·
jest doktor Paul
Novotny (Max Von Sy·
dow), a jego asystentką
atrakcyjna dr Jane DeVries

2.40

programu

Zakończenie

(Kate ca.pshaw). Naukow·
com uda1e się podstępem
zwabić do kliniki Alexa
Gardnera (Dennis Quaid),
który okazuje się Idealnym
medium. Obdarzony nad·
zwyczajnymi zdolnościami
Alex prowadził dotychczas
dostatni żywot, wykorzystując swoje umiejętności i
sltę woli na wyścigach konnych.

ree-1;e,1s

Tydzień

Discovery
17.00
Żądza prędkości
18.00 Niesamowite maszy·
ny 19.00 Krzywa wieża w
Pizzie 20.00 Konkordski
21.00 Siła burzy 22.00
Śmierć w izbie 'przyjęć
23.00 Detektywi sądowi

O.OO Samotna planeta 1.00
Pola bitew 2.00 Zaginione
skarby starożytności 3.00
Zakończenie programu

ITV Niepokalanów

żego

>
TVM

~

życia 16.15 Wia-domości
Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok
programów dla dzieci 17 .1 O
• 19.00 Tydzień w Koście·
le 19.15 Bajka 19.25 •
20.30 Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 •

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

9.05 Słowo tycia 9.15 Wia·
domości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 • 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15 • 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bo15.15 • 16.05 Słowo

23.30 Martwa cisza
17.50 Moda na sukces
• seńal prod. USA
· film fab. prod. USA
18.15 MdM
W tragicznym wypadku dro18.50 Dziennik
gowym ginie dziecko, jego
telewizyjny
matka Rae Ingram (Nicho• program Jacka
le Kidman) pozostaje w staFedero.W:za
nie śpiączki. Kobieta odzy19.00 Wieczorynka:
skuje przytomność, ale jest
Mapeciątka
w szoku, nie mote otrzą19.30 Wiadomości
snąć się po utracie syna,
19.51 Sport
za którego bezsensowną
19.56 Prognoza
śmierć obwinia siebie. Mąt
pogody
'1 Rae, kapitan marynarki
20.05 fylkoTy
, John Ingram (Sam Neill),
·komedaromantyczna · postanawia zabrać młodą
Bożonarodzeniowa gorącz- tonę w rejs ich luksusowym
ka ogarnia wszystkich. Przy- ,jachtem. Ma nadzieję, że
jaciele i znajomi składają daleka podróż morska ukoi
sobie nawzajem życzenia. jej cierpienia, przywróci
Gwiazdka i świąteczna prze- równowagę psychic~ną i
rwa w pracy napawają ra· spokój. Na pełnym morzu
„ Tylko ty" - komedia romantyczna. Emisja: sobota,
dością również Clifforda
ukołysani delikatnymi fagodz. 20.05.
Godfreya (Andrew McCar· Jami zapominają o tragedii.
thy), zwłaszcza te wybie- Nagle na horyzoncie poja·
ra się z piękną dziewczyną wia się Inna łódź. Małton
jl
WOT
TV Łódź
na romantyczną wyciecz· . kowie ratują z niej rozbitka,
kę na tropikalną wyspę. kióry okazuje się groźnym ProgramypogNblone-nltkodowan• 7.00 Zdumiewający świat 7.00 Zdumiewający świat„ ..
Miody projektant zabawek psychopatą.
7.00 Szczepan I Irenka • zwierząt 7.30 Ranczo 8.10 7.30 Ranczo 8.00 Album
ma podwójny powód do · 1 1.05 Klan-powtórka •
serial animowany 7.05 Między nami dzieciakami Mazowsza 8.15 Halo gmi·
zadowolenia.
, 2.25 Program rozrywkowy Łapu capu • chochliki te· 8.30 Rodzinne dzień dobry ·na 8.30 Teraz my 8.40 Saga
21.45 Częściej proszę
4.05 Daj, daj, daj I
lewlzyjne 7.15 Diabelski 9.00 Nauczyciele· film fab. rodów 9.00 Nauczyciele 9.30
·koncert Piaska
·serial prod. angielskiej
młyn • filmy anim. 8.00 9.30 Wynalazki przyrody Wynalazki przyrody 10.00
22.35 Sportowa
4.20 Narodziny gwiazdy
Teletubbłes • serial anim. 10.00 Jan Serce • serial Jan Serca 10.5 Europejskie
sobota
~ 625 Zakończenie
8.25 Mlnlsport + 8.30 cy- obyczajowy 11.00 Jak oni ogrody zoologiczne 11.05
programu
22.50 Studio sport
bemet 9.00 Pajęczarki • to zbudowali 11.30 Tajem· Jak oni to zbudowali 11.30
komedia prod. polskiej 10.45 nicze archiwum Shelby Tajemnice archiwum 12.00
Deser 11.05 Jak ryby bez Woo 12.00 Sekrety kobiet Sekrety kobiet 12.30 Wiei·
wody - komedia kryminał· 12.30 Wielkie rzeki 13.30 kie rzeki 13.30 Gwiazdy
1.00 Senny obraz
na 12.30 Rozkodowany Bugs Gwiazdy s1ebrnego ekra- srebrnego ekranu 14.00
·thrillers·f
Bunny ·filmy animowane nu 14.00 Podróże kulinarne Podróże kulinarne.„ 14.30
prod.USA
13.30 Przyjaciele V 13.55 po Francji 14.30 Sport na Sport na luzie 14.45 Zaproreż.JosephRuben
Szczepan I Irenka: Korek luzie 14.45 Zaproszenie ·szenie 15.05 Morskie opoTrzymający w napięciu film 14.00 13 Posterunek 2 • 15.05 Morskie opowieści wieści15.30Teletumiej 15.50
science fiction z intrygują· ' urial komediowy 14.30 15.30Teleturnlej:Wieta15.50 Shankin'dudi 16.10 Maga•
cymi wątkami I znakomitą Łapu capu • chochliki tele· Jacek • reportaż muzyczny zyn kulturalny 16.30 Piano
obsadą oraz efektami spa· wizyjne 14.40 W głąb Arna· 16.10 Opinie 16.30 Piano ·Express 17.00 Studio recjalnyml, która jednak nie zonii • film dokumentalny express 17.00 Antrakt 17.25 portaż 17.15 Wroński Beat
zrobiły większego wrażenia 15.40 Wstęp do meczu Reportaż 17.45 Katolicki 17.30 Lista przebojów 17.50
16.00 Liga Polska 18.00 Tygodnik Informacyjny 18.00 V-Jay 18.20 Z kabla wzięte
Mecz + mecz 19.00 Grand Łódzkie Wiadomości Dnia 18.40 Są takie„. 19.00
Prix Czech na tutlu 22.25 , 18.30 Magazyn kulturalny Medaliści olimpiad ~ 9.15
Liga + 23.20 Czas zemsty 19.00 Sport 19.30 Czerwo· Rajd haida 19.30 Czezer• film akcji 1.20 Osobliwe- ny karzeł· seńal kom. 21.00 wony karzeł 20.00 Gwiazdy
ści: Necros, rzeka snów, Sport 22.00 Znikający ezie- raz jeszcze 21.00 Jak w
Anais 2.50 Deser: Mucha . wiek· fihn.fab. 23.30 Wo- lustrze 21.30 Kurier 22.00
Tse·Tse 3.00 Różowe lata • kół wielkiej sceny
· Znikający człowiek
film obyczajowy 4.30 Wielki
6.05 Na ratunek
ramówka programu:
planecie: Na nizinach We·
nezueli

przyszłość najmłodszego

20.00 Kamienica
na Nalewkach
czyli szlagiery
fydoWiklej ulicy
20.50 Słowo na niedzielę
21.00 Panorama
21.21 Prognoza
pogody
2125 Sport· telegram
21.30 Dwójkomanla
21.40 K!>c ·Komiczny
Odcinek Cykliczny
22.10 Mętlik· komedia USA
0.10 Dzieci Kennedy'ch
Podczas gdy John i Re;>·
bert zdobywali najwyższe
urzędy w państwie, Edward
Kennedy tył w cieniu sła·
wy starszych braci. Nie
pociągała go poiltyczna
kariera • wolał k'orzystać z
nimbu nazwiska I rodzinnych pieniędzy. Jednak
senior rodu nie przyjmował
do wiadomości takiej postawy. Jego potomstwo
mialo piąć się do góry-,
zwyciężać, odnosić sukcesy, przysparzać familii splen·
doru. Dlatego Joseph Ken·
nedy starannie zaplanował
z dziewięciorga swoich dzie·
ci, Ted zaś musial podporządkować się woli ojca. Na
rozkaz rodziciela ożenił się
z piękną Joan Sennet...

l
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Luz Marla
Karolina w mieście
Hudson Street
Idź na całość
Dyżurny satyryk kraju
Piramida
1\Yój lekarz
Wystarczy chcieć
Tom I Jerry Kids
Informacje
Wysoka fala

Klan
Domowe przedszkole
Alfabet Gwiazd:
Marynia· film obycz.

CtJ.s./

Kawa cey herbata
Dziennik krajowi
Sport· telegram

Luz Marla
Super Express TV
Informacje

Zglowąwchmurach

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Voltron
·serial animowany
725 Tom I Jerry Kids
7.50 Polityczne graffiti
8.30 Wysoka fala
9.00 Posłaniec szczęścia
10.30
11.30
12.00
12.30
13.30
14.00

14.30

14.45
15.00
15.30
15.55
16.45
17.45
18.35
18.55

6.00
7.45
8.10
8.45
9.00
9.30
10.00

prod. polskiej, 1984,
wir<. Ama Nehrebed<a,
Andrzej May, Czeslaw
Wołejko, Jan Englert

11.40 Dziennik telewleyjny
• program Jacka
F~

Dnia Zwycięstwa

uroczystości
Mlędeynarodowego

11.55 Transmisja

~
5.30 Top Shop 7.40 Przyja·
ciele • film anim. 8.15 Top
Shop 12.00 Zbuntowana •
telenowe.la 12.50 Top Shop
17.55 Przysmaki tycia • talk
show prowadzony przez
Małgorzatę Potocką 18.55
Zbuntowana • telenowela
19.55 Top Shop 21.25 Stel·
lina • telenowela 22.20 Top
· Shop 0.10 Playboy · magazyn erotyczny

,.. ... ,..,..,...
„„„

llf!lilSP!R!
8.30 Hokej na lodzie 10.00
Piłka nożna 13.00 Snooker
· Mistrzostwa Świata 12.45
Tenis 14.30 Hokej na lodzie
• MŚ 17.00 Jeździectwo·
Zawady Pucharów Narodów
18.00 Hokej na lodzie 21.00
Automobilizm 22.00 Zawody
siłaczy 23.00 Piłka nożna •
magazyn Eurogoals 1.30 Za·
programu
kończenie

19.00 Prognoza pogody
• 19.05 Posłaniec szczęścia
20.00 Junior
· komedia USA
w/r<.Amold

Schwarzenegger,
Damy De Vilo,

22.25 Wyniki losowania
LOTTO
23.00 Informacje
I biznes informacje
23.15 Prognoza pogody
2325 Polityczne
graffiti
23.40 Graczykowie
. serial komediowy
0.10 Super Express TV
0.30 Bohaterowie
wschodniego nieba
·.film Tajwan· USA
Widowiskowa epopeja przy·
pomina mało znany epizod
z wojny chińsko-japońskiej.

mała ofensywę japońskiej

skich

WróblaĆWlrka

l

8.00 Szampańskie podróże
8.55 Biznes TV 9.00 Graffiti
9.10 Kalejdoskop 9.40 Su·
per Express TV 9.55 Biz·
nes TV 10.00 INFORmator Giełdowy 10.25 Wyda·
rzenia tygodnia 10.55 Biznes
TV 11.00 20 lat minęło
11.30 Kuchnia smakosza
12.00 Serial dokumentalny
12.55 Biznes TV 13.00 60
minut 13.55 Biznes TV 14.00
Barbara Walters 14.55 Biz·
nes TV 15.00 Informator
15.30 Informacje 15.50 Biz·
nes TV 16.00 Na pastwę
płomieni 16.25 Burza nad
Balkanami 16.55 Biznes TV
17.00 Real TV 17.30 lnfor·
macie. 17 .40 Pogoda 17 .45
60 minut 18.40 Temat dnia
18.55 Real TV 19.20 In·
formacje krajowe 19.35 Sport
19.40 Super Express TV
19.55 Sekrety gwiazd 20.50
Informacje 20.55 Sport 20.57
Pogoda 21.00 Powtórki

925 Powtórki programów

Wiadomości

19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda i sport
20.00 Mój stary
-dramat prod. polskiej
21.30 Rewizja
nadzwyczajna
21.55 ROZITIO\\Y
nanowywlek
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Ze sztuką na ty
23.30 Album Chopinowski
Monitor

O.OO

18.SQ Klan· serial
19.15 Dobranocka:
Przygód klika

floty powietrznej.
2.10 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

myśliwców

1937 eskadra chiń·
powstrzy.

Emma Thompson i inni
Genetyk dr Hess (Schwa·
rzenegger) ma zostać mat·
ką. Zmuszony przerwać ek·
speryment z ochroną genetyczną ratuje hodowanego ;n
vitro• embirona wszczepia·
jąc go sobie. Dzielnie znosi
ciążę, wspomagany przez
asystentów (Danny De Vito
i Emma Thompson).

Jesienią

20.&J Losowanie LOTTO
Numerka

I Szczęśliwego
• sefial sensacyjny

22.00 Nikita

ciała

360 stopni dookoła

13.10 Spojrzenia na Polskę
13.30 Modrzejewska
·Plan bitwy
15.00 Wiadomości
15.10 Ojczyzna
·polszczyzna
1525

Jedynki

16.00 MuzycznySerwls
16.10 RowerBłażeja
16.15 Teleexpres Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.15 Przybysze
z Matplanety
·program edukacyjny
17.45 Sportowy tydzień
18.40 Gość Jednykl

6.00 Teledyski 7.00 Odjaz·
dowe kreskówki - filmy ani·
mowane 8.10 Perła 8.55
Izabella 9.45 Świąteczne
zadanie · film familijny
11.20 Teleshopping 12.20
Szwajcarscy robinsonowie
12.50 Sunset Beach 13.35
Potwór z bagien 14.00
Dziewczyna z komputera
14.25 Odjazdowe kreskówki
16.25 Sunset Beach 17 .1 O
Perla 18.00 Izabella 19.30
Beczka śmiechu • program
rozrywkowy 19.55 Bastion
• thriller fantastyczno-na·
ukowy. Żołnierz pełniący
służbę na wartowni w jednej
z tajnych baz wojsk amerykańskich otrzymuje rozkaz
natychmiastoweg:i zamknię·
cia bramy. 21.40 Niebezpieczna milość · melodra·
mat 23.20 Zoom • maga·
zyn sensacji 23 .50 Bastion
1.20 Niebezpieczna miłość
· melodramat

l

•

dok. z poprzedniego NŁ

ludzie, pieniądze ·Wprost
• magazyn gospoda,rc.zy
23.00 TVN Fakty 2J.j)5
Kropka nad i • prograrr\ publicystyczny 23.30 Woja·
cy na medal ·serial ~r6d.
USA O.OO Wizjer TV 1 ~00
Smarkacze • film obycjla·
jowy prod. USA. Przenikli·
wy portret grupki nastolatek z Los Angeles końca
lat 80-tych. Cztery przyJa·
ciółki często nocują u jed·
nej z nich, Jeannie (Jotlie
Foster). Jej mama po od'ej·
ściu ojca spędza noce z
kolejnymi przygodnymi kb·
chankami. Zupełnie nie in·
teresując się córką. .. 2.ą5
Granie na zawołanie · program muzyczny

stulą. Kto jest ,,na górze" · i we wspólnym życiu bQdzie górą. Pierwsze życze
nia powinien złożyć młodym m((Żczy
zna · najlepiej starszy, szanowany, przystojny. Na progu domu weselnego rodzice witają państwa młodych chlcbCm
i solą oraz czymś mocniejszym. P,otem pan miody bierze na r((ce pann((
młodą i przenosi ją przez próg. Otóż
Rzymianie uważali progi za miejsca fe.
ralnc, a potykanie się na nich, szcźe
gólnic przez kobiety, za bardzo zły znak.
By wiQc nowego, wspólnego życia nie
zaczynać od złych znaków, kazali mę
żowi przenosić żonę przez próg. Liczą
cy tysiące lat zwyczaj przetrwał i choć
dziś wiQkszość szczęśliwych mężów nie
wie, dlaczego to robi, jednak bierze swą
ukochaną na r((ce przed progiem~ Ze
ślubem związane jest wiele jeszcze innych przesądów i wierzeń. Niektóre
znikają, pojawiają si(( nowe. Np. pól
wicku temu kalle były dobrze widzianymi kwiatami ślubnymi, później ~Il·
rzyły si(( wyłącznie z pogrzebem, ~i$' ·
zwłaszcza te kremowe · są bardzo modne. Najrozmaitszymi • i sprzecznymi •
przesądami są obarczone dalsze losy
bukietu ślubnego, można wiQc z nim
zrobić, co si(( chce. Niezależnie od przesądów, warto • jeśli tylko finanse pozwalają - wybrać siQ w podróż poślubną.
1 zacząć żyć długo i szczęśliwie, darząc
si(( miłością, która wszelkie zie znaki i
omeny może zmienić w dobre.

ZYLI DtUGO I...

Do ołtarza idzie si(( wesoło, z uśmie
chem · warto przczwyciQżyć tremą, by i
przyszła droga życia była pełna radości i
wesela. Pan młody powinien zabrać do
kieszeni kawałeczek chleba, kostkQ cukru i złoty pieniążek • to zapewni parze
słodycz miłości, dostatek pieniędzy i obfitość innych niż materialne dóbr. Nic
należy zapomnieć obrączek! Jeśli podczas ceremonii upadną, podnosi je ministrant lub ksiądz, państwo młodzi nie
powinni nawet drgnąć. Obrączki to zwyc1.aj jeszcze starogennański - w ten sposób poświadczano, że dziewczyna została oddana rodzinie pana młodego.
Zanim dojdzie do wymiany obrączek,
młodzi k!Qczą koło siebie. Wtedy panna
młoda - lub druhna · przykrywają koń
cem sukni but pana młodego, co zapewni, że bQdzic on słuchał si(( żony. Jest to
zarazem jedyny moment podczas ceremonii, podczas którego wolno si(( odwrócić. Wcześniej, dla zapewnienia szcz((·
ścia, nic robi się tego. O to, by welon
należycie leżał, tren wdzięcznie spływał i
suknia si(( nic zawijała w czasie drogi przez
kościół, musi zadbać druhna. A podczas
·odchodzenia od ołtarza, już po pierwszym ślubnym pocałunku (to gwarancja
wierności mi<b), ten, kto „obróci" partnerem, bQdzic rządził w małżeństwie. Zapobiegliwi, którzy są w stanic na tyle
zachować zimną krew i podzielność uwagi, pamiQtają również o tym, by położyć
dłoń na r((cc partnera podczas wiązania

13.55 Dennis Rozrabiaka
14.20 Sindbad
Żeglarz
14.40 Przygody Kuba Guzika 15.1 O Mecz NBA 16.1 O
lVN Fakty Regionalne
16.25 Sport 16.30 Pogoda
16.35 Rozmowy w toku
17:35 Wizjer TVN • maga·
zyn sensacji i rozrywki 18.05
Nigdy cię nie zapomnę •
serial obyczajowy produkcji USA 19.00 TVN Fakty
- informacje 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Labi·
rynt namiętności • serial
obyczajowy produkcji mek·
sykańskiej 20.30 Milionerzy
• teleturniej 21.20 Miasteczko · serial produkcji polskiej
22.00 Supergliny • magazyn policyjny 22.30 Fakty,

tę na przyszłe życie. Nie
wyobraża sobie życia po;za
farmą, usytuowana na terenach roponośnych w Tek·
sasie. Webb ma za nic mi·
liony oferowane przez nafciarzy, ale„. 22.05 M.A·
.S.H. • serial komediowy
23.05 Nic świętego · sertal
obyczajowy 23.50 ViP O.OO
Czułość i kłamstwa · serjal
produkcji polskiej 0.30 f;iu:
zyczne listy · program muzyczny 130 Zakończenie
programu

•

6.05 Anna • telenowela argentyńska 6.55 Telesklep
7.15 Denis Rozrabiaka · serial animowany dla dzieci
7.40 Sindbad żeglarz • se·
rial dla dzieci 8.00 Przygo·
dy Kuby Guzika • serial
animowany dla dzieci 8.35
Maska • serial animowany
9.00 Nigdy cię nie zapo·
mnę • serial obyczajowy
9.50 Rozmowy w toku ·
talk show 10.40 Kłamstwo
i miłość • meksykański
serial obyczajowy 12.00
Labirynt namiętności 13.00
Wybacz mi • talk show

16.15 Masked Rider· serial dla dzieci 16.45 Oszu·
siwo · dramat obyczajowy
prod. amerykańsko-angiel·
skiej 18.20 Dziennik 18.30
Kinomaniak · magazyn fil.
mowy 19.00 Rajska plaża
• serial dla młodzieży 19.55
ViP • wydarzenia i plotki
20.10 Czułość i kłamstwa
- serial prod. polskiej 20.40
Sam jak palec • film oby·
czajowy prod. USA. Farmer
John Webb świeżo owdo·
wiał i usiłuje znaleźć recep·

a

7.30 Muzyczne listy 8.30
Teknoman 9.00 Masked
Rider 9.30 Viper 10.30
Sabrina, nastoletnia czarownica 11.00 Kolorowy
dom 11.30 Czułość i kłam·
siwa 12.00 Rajska plaża
13.00 TV Shop 14.45 Latający dom • serial animo·
wany dla dzieci 15.15 Sal·
ly czarownica · serial anim.
14.45 Teknoman • serial
animowany dla dzieci

Przedmieście 27

8.15 Krakowskie

przedszkole

w~

Studio urody
Program lokalny

wtle

- program kabaretowy

rkamerą

14.00 Teatr dla dzieci
·Porwanie Nutki
'
14AO Ojczyzna
• polszczyzna:
Chopin· Szopen
"15.00 Fitness Club
15.30 Krzyźówka szczęścia
-teleturniej
16.00 Panorama
·16.10 Podróż do ziemi
obiecanej
17.00 Kolarski Wyścig
Pokoju
-17.50 Program lokalny
'18.30 Panorama
'18.55 Tele Milenium
-teleturniej
''
19.20 Owójkomania
19.30 Dlaczego to my

?

. 1i

podejrzenie
31.20 Na dobre i złe
10 Famillada
12-40 Ma Noego
-powtóO<a
13.10 Kabaret

·Fałszywe

8.30 Złotopolscy
·Szamerunek
~
9.00 07 złośslę
19:MJ Feliks ·przyjaciel
na cale życie

· 's.QO

· 7.$0

• 1j)o Telezakupy
,7:MJ Dzlennlkkrajowy

TVP,§

•CZ.I

-rolniczy program
informacyjny
13.20 Rolnictwo na świecie
13.35 Ładna historia!
13A5 Mistrzowie
·prof. H. lazarska
14.10 Zawsze w Europie

~

'13.00 Wiadomości
-13.10 Agrobiznes

. „~

11.15 Gotowanie na ekranie
11.35 Giełda pracy,
giełda szans
11.55 Dzleńzwyclęstwa·55
_, , rocznica zakończenia
'i"T· •. li Wojny Światowej
- transmisja uroczystości
''>

doskonała

o dzieciach
10.00 Dotyk anioła
10.50 Rodzina prawie

: 9.50 Porozmawiajmy

.

: 9.25 Domowe

- film animowimy
• ~.10 Mamalja

8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
: 8.45 Fraglesy

I

-serial komeOOY.y

6.00 Kawa CZ'/ herbata
7.50 Kochamtylkocleble

czyli Telewtz:yjno
·radiowy wieczór
• kabaretowy· cz. li
-program roIJyWkowy
Wielkie widowisko rozrywkowe, zarejestrowane 5 marca 2000 roku w Teatrze
Polskim w Warszawie, bę
dące wspólnym przedsię
wzięciem Programu Trzeciego Polskiego Radia i
Programu Drugiego Telewizji Polskiej. Obie anteny od
wielu lat promują rodzimą
rozrywkę, finansują realizację niepowtarzalnych projektów artystycznych. Pod
patronatem Dwójki i Trójki
wielu satyryków nawiązało
inspirującą współpracę z
kolegami po fachu, a ich
nazwiska na stale wpisały
się w pamięć publiczności.
Oba programy niestrudzenie lansują działania mło
dych kabaretów i młodych
wykonawców estradowych.
Niewielu jest dziś artystów,
którzy ani razu nie pojawili
się na wspomnianej antenie telewizji czy radia.
21.00 Panorama
21.21 Pogoda
2125 Sport
-telegram
21.30 Owójkomanla

20.00 Dwójka z Trójką,

19.00 Wieczorynka
19.20 Zaproszenie
do Teatru TV

wychMórz

latynoamerykańską
Aurora z Południo·

na telenowelę

16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.31 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.25 Klan- telenowela TVP
j7.50 GośćJedynkl
18.00 Plebiscyt

Serwis Jedynki

15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Magazyn olimpijski
16.00 Muzyczny

prod.an~kiej

14.35 Historia na taśmie
filmowej
·Bombardowanie
miast 1944·1945
-serial OOkumentalny

ialek

·Telewizyjne
WydaniE Dzieł'
Wszystkich
Fryderyka Chopina
2.50 Zakończnle
programu

2.20 Album Chopinowski

21AO Bo oszalałem
dla niej
-komedia prod. polskiej
23.20 Ogród sztuk
- Barbarzyńcy
wogrodzie
Kamila Drecka i jej rozmówcy: filozof Agata Bielik, historyk Ewa Wipszycka I politolog Józef Smaga stawiają szereg zasadniczych pytań dotyczących kultury. Zastanawiają się, czy człowiek
pozostawiony sam sobie zamienia się w barbarzyńcę .
czy barbarzyńcą należy nazwać osobnika .bez kultury",
czy też tego, kto nie rozumie kultury, w której żyje.
23.55 Studio sport:
Przed Ligą Mistrzów
0.35 Kino bez granic
-Outsider

1.10 41 Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Jazzowej
·Jazz Jamboree '99
1.55 Kronika Filmowa
2.35 Muzyczny
Serwis Jedynki
-powt.
2.40 Zakończenie
programu

-reportaż

Hitlerowi
-film fabularny
prod. angielskiej
0.35 Rekordzista

23.00 Sportowy flesz
23.05 Świadek przeciwko

Wiadomości

22.30 Monitor

Jamslaw Gajewski

MańuszllonaszellSki,

wyk. Jerzy Radziwik:IMcz,

reż. Slanislaw Różewicz

-autor Wladysław Terlecki

Dragon

współczesna:

19.30 Wiadomości
19.56 Sport
+Pogoda
20.10 Miej OCZ'f szeroko
otwarte
·Dlaczego żyjesz?
-film dokumentalny
prod. ros)jskiej
21.10 Teatr TV ·Scena

j

17 .OO Wyprawy„. 18.00 Pojazdy powietrzne 19.00 Łow
cy skarbów 19.30 Ciekawostki
Discovery 20.00 Gdyby nie
było księżyca 21.00 Ufo
22.00 Zaginione skarby Atahualpy 23.00 Narzędzia wojny O.OO Urazówka 1.00 Fenomeny przygody 1.30 Ciekawostki 2.00 Wyprawy w
czasie

Discovery

storn. Było to jednoznaczne z wydaniem na nich wyroku śmierci„ 21.50 Kino
na świecie: Australia 22.45
South Park

wał rodziców Wai komuni-

Programy pogrubione . niekodowane
7 .oo Diabelski młyn 7 .45
Łapu Capu 7.50 Sto
zdjęć naszego stulecia
8.00 Fantometka - serial
anim. 825 Sylwester i Tweety na tropie 8.50 Łapu
Capu 9.00 Przyjaciele V
9.25 Szczepan i Irenka:
Korek 9.30 13 Posterunek
10.00 Deser: Głos serca
10.25 Wielki Tydzień - dramat obycz. 12.00 Zbuntowany klon 13.30 Cybernet
·. mag. komputerowy 14.00
Aktualności filmowe 14.30
Jeźdźcy cienia 15.00 Truman show - komediodrama! 16.40 Deser: Wzory
17 .00 Policyjna wdowa dramat sens. 18.30 Fantometka 18.55 Opowieści ·
potworne 19.00 Diabelski
Młyn 19.20 Nie przegap .
19.25 Diabelski Młyn 19.40
Łapu Capu 19.45 Mlnlsport
+ 19.50 Sto zdjęć naszego stulecia 20.00 Czas
zemsty - film akcji; Lui to
człowiek, który zadenuncjo-

r-t:·Jllt''c;

Łódź
7 .oo Księżniczka Szeherezada 7 .30 Niebezpieczna
zatoka 8.00 Mikser 8.10
Kościół„. 8.20 Raport 8.30
Robotnicy 2000 8.50 Przeboje pierwszomajowe 9.00
Niezapomniana 1O.OO Ży
ciorysy z refrenem 10.30
Nicpoń 12.00 1 Meja w
obiektywie polskiej kroniki filmowej 12.30 Drynda
13.00 TMP 13.30 Telekurier 14.00 Panorama 14.30
Eastenders 15.00 Co w
brzuchu piszczy 15. 30
Wiadomości 15.35 Sekrety Warszawskich muzeów
16.15 Fotografia 16.35 Mój
pies 16.45 Przygody Robin Hooda 17 .30 Kurier
17.50 Sekrety 17.55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Klient
18.40 Wieści z rat1,1sza
19.00 Panorama 19.30
Dolina Moonaa-e 20.00 Telekurier 20.30 Niezapomniana 21.30 Kurier 21.40
Rozmowa„. 22.00 Eastenders 22.30 To jest temat
22.45 Mieszkaj lepiej

WOT

.

TVM

.>.

16.15 W..a16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10' 19.00 Tydzień w Kościele 19.15 Bajka 19.25 •
20.30 Różaniec 21.00 Apel
Jasnogórski

SłoY.I::> życia

domości Watykańskre

16.05

ZAPRASZA

KABLOWA
TVM ŁOWICZ

TELEWIZJA

9.00 Powitanie 9.05 Słowo zycia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40 Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok programów
dla dzieci 10.10' 11.55 Program dnia 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15' 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

TV Niepokalanów ramówka progr~mu:

7.00 Bajki 8.00 To już dzień
8.30 Mieszkaj lepiej 8.45 To
jest temat 9.00 Niezapomniana 10.00 Telezakupy
10.30 Rodzina Nardich
11.25 Taka jest szkoła
11.35 Znane i nieznane
12.05 leki z zielnej apteki
12.20 Kompozytorzy 12.30
Paczka z ulicy zdrowej
13.30 Telekurier 14.00 Panorama powiatów 14.30 Eastenders 15.00 Magiczny
sklep zoologiczny 15.30 Depozyt wiary 16.00 FEŁ 16.15
Mag. kulturalny 16.45 Impresje 17.15 Reportaż 17.30
ŁKP 18.00 ŁWD 18.20 Magazyn sportowy 18.45 Bywalec 19.00 Panorama powiatów 19.30 Dolina Moonacre 20.00 Tefekurier 20.30
Niezapomniana • telenowe1a 21.30 ŁWD 22.00 Eastenders 22.30 To jest temat
22.45 Mieszkaj lepiej 23.00
Ktokolwiek wie - magazyn
kryminalny 23.30 Nie czekaj o.oo Cały ten jazz

TV

„Dragon" - teatr telewizyjny, na zdjęciu Jerzy Radziwiłowicz, Mariusz
Bonaszewski. Emisja: poniedziałek, 8 maja, TVP 1, godz. 21.10.

8 maja 2000 r.

Piramida
W drodze
Rupert
Kalambury
Power Rangers

~

~

lj

II

I

23.00
O.OO

22.30
22.50

21.30

19.30
19.50
19.53
20.00
Prognoza pogody
Sport
Złote runo
-film fabularny
prod. polskiej,
reż. Jarusz Kondratiuk
Wjk.Z. Buczkowski,
Z. MaZJ.Xek, S. Ross
Tyle słońca„.
·przeboje
Anny Jantar
Panorama
Sport· telegram
Bezludna wyspa
Sportowa
sobota
Powtórki,
programow

Wiadomości

22.10 Honor zabójcy
• thńler prod, USA
Lundgren w typoWej dla siebie roli zawodowego mordercy, usiłującego trzymać
się kilku zasad honoru. Odmówiwszy wykonania zadania sam staje się obiektem
polowania z nagonką.
23.50 Ogłoszenie wyników
LOTTO
23.55 Opowieści z krypty
0.50 Pla)'bc1/
125 Noc, której nie było
3.10 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
zwidzami Polsatu

ale prawdziwe
21.40 Kurier Sensacji

i Szczęśliwego
Numerka
21.15 Niewiarygodne,

t

'·

PPT

a

)

~

I

ciekawostek i sensacji
14.15 $mieszka - musical;
Uliczna tancereczka Sylvia
Dolores Appleby, zwana
$mieszka pomaga dziadkowi - kieszonkowcowi. w
końcu ma dość tej roli .
ucieka i po wielu perypeliach trafia na scenę i zostaje gwiazdą musicalu.
15.35 Córka wiedźmy • film
fabularny prod. USA 17.50
Dziennik 18.05 A kuku •
program rozrywkowy 18.35
Bobby kontra wapniaki film anim. 19.05 JETS serial akcji 20.00 Żandann
slę żeni - komedia prod.

- francuskiej. Szef
po-sterunku w Saint - Tropez postanawia w ustabilizować swą egzystencję - i
ożenić się. Jednak wszystko co do-tyczy działań sierżanta Crouchot (de Funes)
musi przerodzić ·się w kosmicznej skali awanturę.
21.35 John i Mary - dramat
obyczajowy 23.15 Gala bokserska 0.50 Wyspa fantazji - serial przygodowy 1.45
JETS - serial akcji prod.
USA; reż. Aaron Spellin,
wyk . Malcolm McDowell,
Marchen Amick 2.35 Dziennik 2.40 Muzyczne listy

włosko

wołanie

historia matki, która nie potrafi pogodzić
się z .niedoskonałością" systemu spawiedliwości. Psychopatyczny dusiciel mlodych dZiewcząt, Peter Lipton,
dzięki sprawności i blyskotliwości swego adwokata zostaje uznany za niepoczytalnego i skazany zaledwie na 90
dniowy pobyt w zakladzie psychiatrycznym. Kilkunastoletnia Carly był~ jedną z ofiar
mordercy„. 22.20 Dzik.a ba·
nda - wester prod. USA 1.00
Seks chichot - program rozryv(Kowy 3.00 Granie na zaWstrząsająca

ponowania pachnących listów. Zawsze
możemy jednak zapamiętać, co mówią kwiaty i od czasu do czasu, korzystać z ich pośrednictwa.
Kwiat akacji - miłość skryta, aloes
- żal i tęsknota, begonia - ostrzeżenie,
bazie - życzenie szczęścia i pieniędzy,
bez - pierwsza miłość, bratek - pamięć, cyklamen - rezygnacja i rozstanie, fiołek - skromność, wierność,
forsycja - oczekiwanie, geranium szaleństwo, gardenia - nieśmiała, skrywana miłość, goździk różowy - nigdy
cię nie zapomnę, goździk czerwony podziw, goździk biały - symbol niewinności i słodyczy, goździk żółty pogarda, groszek pachnący - poże
gnanie, hiacynt fioletowy - WY,bacz
mi, hiacynt biały - piękno i modlitwa,
kaktus - wytrwałość i namiętnóść,
konwalia - pokora, narcyz - egoizm,
niezapominajka - wieczna pamięć,
nagietek- okrucieństwo, róża rozkwitła - zaręczyny, róża na wpół rozwinięta - miłość lękliwa, róży płatek nadzieja, stokrotka - miłość niewinna, petunia - niechęć, gniew, słonecz
nik - fałsz, zarozumiałość, tulipan
czerwony - wyznanie miłości, tulipan
żółty - miłość beznadziejna, wrzos podziw, żonkil - szacunek.

niałych - wester prod.
USA; Chris - szeryf małego meksykańskiego miasteczka, człowiek prawdy
i poważany, zmuszony jest
stoczyć krwawą wal kę z
bandą, na której czele stoi
mlody, całkowicie pozbawiony zasad moralnych
Donovan 16.20 Modelki serial obyczajowy 17 .15
Gorączka zlota - program
rozrywkowy 18.30 Maraton uśmiechu 19.00 TVN
Fakty 19.20 Sport 19.25
Pogoda 19.30 Milionerzy teleturniej 20.25 Prawo
odwetu - film sensacyjny;

nie, ale jeśli połączone były z czerwonymi - szczęśliwy kochanek dzięko
wał za wspólnie spędzoną noc.
Dziś niewiele osób zna sztukę kom-

cie1TU1oróżowe oznaczały podziękowa

go wielbiciela wiązankę różową - nie
mogła mieć złudzeń - z dawnej miło
ści została tylko przyjaźń. Kwiaty

rękę. Jeśli dziewczę dostało pąk białej
róży - odczytywało bezbłędnie wiadomość: jesteś dla mnie za młoda.
Dama, która otrzymała od dawne-

róża biała - ofiarodawca dawał do zrozumienia, że ma zamiar starać się o jej

miłość namiętną.
Jeśli w bukiecie znalazła się jedna

byłaby bardzo zakłopotana otrzymawszy tuzin czerwonych róż - głosiły one

Niewinna panienka z XIX wieku

domości.

Wiosna to pora kwiatów. Dziś coraz rzadziej pamiętamy, że istnieje tajemniczy język, mowa kwiatów, którą
możemy wyrazić właściwie wszystko„.
Ogólnie wiadomo, że kolor czerwony oznacza gorącą miłość; biały- uczucie idealne; różowy - przyjaźń; żóltY zazdrość; pomarańczowy - zdradę, a
błękit - wierność.
Łącząc ze sobą różne barwy może
my przekazywać bardziej złożone wia-

•

,

Wi6ŚCi

MOWA KWIATOW

7.00 Telesklep 8.00 Guziczek
- serial animowany 8.30 Ma0.15
ma, tata i ja - teleturniej
-rep<Jtaż
9.00 Twój problem nasza
-----------------------------głowa 10.00 Pepsi chart program muzyczny 10.30
Mowgli - Nowe przygody POLONOO.
serial przygodowy 11.00 Au6.00 Teledyski 7.00 Odjaztomaniak 11.30 Multikino 5.30 Top Shop 7.40 Przydowe kreskówki 12.20 Ły 8.00 Sekrety gwiazd 9.00
jaciele 8.15 Top Shop 12.00
Co się stało? 9.30 Żywio magazyn filmowy 12.00 Dasoń - serial komediowy
niela i przyjaciele - telenoBill Cosby Show 12.45 Euro12.45 Zróbmy sobie dobrze ły Ziemi 10.00 Słynni rewela meksykańska 12.50 Z
12.55 Top Shop
vilłage
- serial komediowy 13.10 wolwerowcy 11.00 20 lat
archiwum .Nie do wiary" 17.55 Auto salon 18.30 Fa$miechoteka - program roz- minęło 11 .30 Informator
opowieści niesamowite 14.30
chowiec radzi 19.00 EurovilGiełdowy 12.00 Seriale dorywkowy 14.05 Ich długie
lage 19.30 Filmy anim.
kumentalne 16.00 Informa- Nadjeżdża siedmiu wspażycie - komedia prod. USA
20.00 Sierżant York - dracje 16.10 Prognoza pogo15.35 Sliders - serial fanmat prod. USA 22.20 Top
da 16.20 Bumerang 17.00
tastyczno-naukowy 16.25
Shop 22.50 Grota rekonów
Kalejdoskop 17.30 InforKameleon 2 - serial fantamacje 17 .45 Szampańskie
- film przyg. 1.00 Playboy
styczno-naukowy 17.15 Ziepodróże 18.40 Jackie Col7.30 Moto sport 4 - magamia - ostatnie starcie 18.05
,... . „„,..
lins: rozmowy bez tajem- zyn sportowy 8.00 Dawni
Klinika uniwersytecka - se- nic 19.25 Informacje 19.30
/l!lililS!'OHT
„,..,,.,,.*"
rial obyczajowy 18.55 Wierz- Kalejdoskop - magazyn re- wojownicy - serial doku8.30 Sporty ekstremalne · cie lub nie - program roz- porterski 19.55 Serial do- mentalny prod. USA 8.30
9.30 Motocross 1 O.OO Pił ryWi<owy 19.25 Dzień dobry, kumentalny 20.50 Informa- Łowcy - film dok. 9.30
ka nożna 12.00 Pilka nożna St. Paul - serial komediowy cje 20.55 Sport 20.57 Pro- Serial animowany dla dzie12.15 Trial 12.30 Zawody 19.55 $mierć w Miami - film gnoza pogody 21.00 Biz- ci 1O.OO Beetleborgs - sesiłaczy 13.30 Hokej na lokryminalny 21.40 7 na sie- nes TV 21.1 O Co piszczy rial dla dzieci 10.30 Z afrydzie 14.30 Formula 3000 dem - magazan satyrycz- w sporcie? 21 .35 Biznes kańskiego pamiętnika 16.30 Kolarstwo 17.00 Te- ny 22.40 W cudzej skórze - Tydzień 21.50 Informacje serial przygodowy 11.30
nis 18'30 Hokej na lodzie serial sens. 23.30 Szkarlat 21.55 Sport i Pogoda 22.00 Łowcy 12.30 Dawni wojow21.00 Pilka nożna 22.00 i czerń. - film wojenny 1.50 Biznes TV 22.1 O 40 lat mi- nicy 13.00 Kinomaniak Boks 23.00 Wiadomości Kaleleon 2 - serial fanta- nęło - Polskie Kroniki Fil- magazyn filmowy 13.30 V
23.15 Hokej na lodzie 0.15 styczno-naukowy 6.00 Tele- mowe 22 .35 Program mu- max - magazyn motor.yzacyjny 14.00 VIP - magazyn
Snooker 1.45 Wiadomości dyski
zyczny O.OO Pożegnanie

17.35 Hulaj dusza
18.15 Czterdziestolatek
• 20 lat później
19.15 Dobranocka

~

14.15 Przegląd Prasy
Polonijnej
14.30 Kocham Polskę
-teleturniej
15.00 Szklanegóry
-film dokumentalny
15.40 Ludzle listy piszą
16.00 Madonny polskie
·Bolesna Królowa
Polskl
16.30 Magazyn polonijny
z Finlandii
17.00 Teleexpress
17.15 Mówi się„.-program

nego dziecka drogą sztucznego zapłodnienia.
12.25 Idol
-melodramat
prod. angielskiej
14.30 Gospodarz
15.00 Disco Polo Live
16.00 Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Macie co chcecie
16.50 Miłość od pierwszego
wejrzenia
17.20 Lekarze
z LosAngeles
-serial przygodowo
~
18.10 Słoneczny patrol
19.05 Idź na całość
20.00 Świat według
Klepsklćh
20.30 Miodowe lata
. 20.50 Losowanie LOTTO

12.40 Gazda z Diabelnej .
. -serial prod. polskiej
13AO Ostatnia misja

-1łndoktmentai'ly

6.00 Capital City
- seńal prod. angielskiej
7.00 Echa tygodnia
7.30 Klan-serial prod. polskiej
8.20 Sonata
na spracowane ręce
-film dokumentalny
SAS Ziarno
9.10 5-10-15
9.30 Babar ·Prezent
9.50 Hity satelity
10.15 Brawo bis
11.30 Panteon
11A5 Sławomir Mrożek

mu jej urodzenie wymarzo-

dliwości, uniemożliwiające

Ouimiinni
10.50 Nie mów, te nigdy.„
-dramat obyCl.ajowy
Film oparty na faktach. W
roli głównej występuje Deidre Hali, która wytoczyła
proces całemu amerykań
skiemu wymiarowi sprawie-

Mlul<emedy, Anthony

- seńal sensacyjny; reż.
David Lean, wyk. Peter
OToole, Omar Shańg,

. 9.25 4x4
9.55 Stan wyjątkowy

7.00
7.30
8.00
8.30
9.00

6.00 Disco Relax

Dla ciała i ducha

i

ŁOWICZANIN

TYgodnił< ŻVCHLIŃSKI

nowy

Niedziela

Longina •
Putu•lłkl
Tlłeelcprela

czy przyjąć
ołwlad·

lacje Karabaua za spisek
·· wymierzony przeciwko bied·
neJ Eltunl.

czyny. Podczaa tego rejau
traci g1oWę dla kobiety r&N·

wahać,

19.516 Pogoda
20.05 Statek mlłojcl
·serial proct. USA
W czasie wycieczkowego
rejsu liniowcem Camille poznaje pewnego architekta,
który się w niej zakochu)e
od pierwszego wejrzenia.
Chce zaprojektować dla niej
dom I u jej boku spędzić
resztę .tycia. Gdy proal Je.
o rękę, camme Zlczynt się

19.00 Wieczorynki:
I pies I wyd11
19.30 Wladomoicl
19.51 Sport

·program~

18.35 śmiechu warta

•Mrial komeclC!W'f
Jlll)d. pol8klej

18.05 Lokatorzy

17.20 Randki wciemno
·quiz

17.00

16.45 Anegdoty
pruydlncklt

Lech Buket Liga

15.00 Studio sport:

6.30 Rolnlctwo na iwlecle znę mlesll\Cł. Caroline de·
klaruje Stephanie pomoc w
6.45 Slmoiyde
zorganizowaniu jej łlubu z
Tomem.
14.35 Kwad11t

7.00 Prosqoodpowledt
7.15 Zaczypmclw
100 Baydkle kaczątko
•lim animowany
·kaneda~

l30 Talerlnek
8.55 BugsyMalone
prod. angielskiej

Słoneczny patrol

1)'dzleĄ

Wiadomości

• hlllmlsja zWatykanu
C'llly
Ludzki iwlat

AnlołPańskl

Publk:ystylca

·seriallVP

,11125, Kronika filmowa
10AS ·Syzyrcweprace
~1.ł>

12.00

12.15
12.25
13.00
13.10
'1l50
•aerial prod. USA
'
Z t.mchem kontaktuje się
~awca popularnego magazynu. Powiadamia go, te
Jest kandydatem na naj·
'pnystojniejszego mętczy.

15.30 Przychodzi Piachu

7.10 Stałlkmlloicl
(da rieslyszących)

-Wiaiprod. USA

7.55 Słowno na nl'ldzlelł
do.„
16.25 Na dobrt 1nnlt

19.30 Studio sport:
Y'Y~Eill pokoju

wKolose~

Pani Burczykowa jett jut po
operacji. Zabieg był be·
rdzo powa.tny, teraz czak•
ją pacjentkę trudne dni ra·
habilitacji, Doktor Pawica
opiekuje się Agili. Kwlecłń·
ską I jej matke.. Ola Agaty
najwa.tnlejsza jeat mo.tll•
wołć spędzania ka.tdeJ wol·
nej chwili z mamą. która)
nie po•wlęcala nigdy zbyt
wiele czasu. Mikołaj Malla·
do pomaga Monice w pro·
wadzeniu w szpitalu grup terapeutycznych dla ludzi z
zaburzeniami osÓbowo6oi.
Angatuje aię w tę pracę coraz bardziej i dzięki tamu
sam odnajduje elly, by wel·
ezyć o swoje tycie.
17.20 Program lokalny
17.42 Panorama
17.55 Nabołeńltwo
Ekumeniczne ·

• serial prod. pollklej

Program lokalny

9.00 M.A.S.H.

aoo
·serial prod. USA
Klęcłola .

9.25 Plognna f01l'fłlf.Cf#rf
10.00 Ulica Seumkowa

1

Roberta Makłowicza
WyprawyzNatłonal

,10Ji0 Podróh kullname

11G.30

,11.30
Jlkzdobyćlławę

Geographic

,12.00

I flltkn\dzlawczynę
·lim fab.prod. USA
·Ista~
Flllllłlada
Złotopolscy

,13.55 30 tonl • ll•ta, lista

:M.30
,15.00

rew9·

•lelenowela TVP
Karabasz dowieduJe się, że
• opinie o sklepie·zawdzię
Cia plotkom, rozpowuech·
\iianym przez Eltun1ę Klecz.
kowską. Postanawia nie
tiekać dłlaej, tylko ujawnić
°pized sołtysem film z ukry·
tej kamery. Zaskoczony
Dionizy decyduje się po·
Wiedzieć o wszystkim Józefowi. Listonosz nie chce w

iłl ~._l.IWatająC

nlet k1plt1n Jim Kennedy.
Uleg1 czarowi pewnej ztnlkowaneJ damy, któr1 ma
mnó1two 1zalonych pomy1łów.

•tlllnoWtll

20.SS NllplrzyKI
21.25 DtcyJJa nalety
do clt~lt: Pokochać

'

gwllzdt
22.10 Sportowa nltdzltla

22.45 Nocny lłrUnłli
prod. duńlldlj

•ftlm fabullmy

oo·

rwms

.l

1VM

an

1

" ., . . . :

ZAPRASZA

TELEWIZJA
KABLOWA

w

..

Student prawa M1rtln Bork
podejmuje w czule w1kacjl
pracę nocnego 1trótl w
koatnlcy.• Odchodz~y 111
emeryturę zmiennik obj•~
łnla Martinowi, na czym ma
Studio Teatralne Dw6jki - „Listy do Sary" - reż. Leszek Wosiewicz, lłYk.
polegać jago zaJ~Jt. wtpo.
mina te.t )Id nago z·popt:ąd KrzysztofKolberger, Anna Radwan (na zdjęciu), Andrzej Mastalerz i inni.
nlków, którego przyłapano Emisja: niedziela, 7 maja, TVP 2, godz. 23.00.
kledył na gore.cym uczyn·
ku w trakcie uprawiania 111krofllll. Nazajutrz najl1p1zy
TV
"Łodź
WOT
,
2
przyjaciel Martina, Jena AmUO Dolina Moooacte 7.30 7.00 Dolina Moonacre 7.30
klel, zai,czony z Lolle, wy· p~~·nleleodowlrle
świat ogrodów ł.00 Graj ŚWiat ogrodów UO Moda i
jawie mu, ~ odWledz" pro- 7.00 Rozkodow1ny Bugi
okoliće 1.20 Są takie m1ejJ
1tytutk,, Joyce, podaJe.c Sunny • fllmy 1nlmow1ne w zielone UO Nauka i ka- aca 8.AO Na zdrowie 9.00.
mera 8.AO Mój Mat ł.00
elę za Martina. Gdy na prot- I.OO Teletubbln 8.25 Szcu.
Wierzę, wątpif, szukam
bę Jenaa apotykaJe. •Ił we pan I lrenkl: Aktor 1.30 Wlerzf, wątpif, uukam
t.30 Tradycyjne kulinarne
trójkę w r11tauracJI, M1rtln Olbrzymy • serial dok. ł.00 t.30 Tradycje kulinarne
~ 10.00 Budujemy'
zauww ze Zdzt.vlenłem, t.e Pies, komputer i milion do- Europy 10.00 Budujemy mosty 10.30 Stulecie lolnicprzyj1clel trlktuje Joyce bt· larów 10.25 W 1tronę Mar· mołły 10.30 Stulecie lot- twa 11.30 Mag. turystycz-'
raketzu 12.05 Cybern•t nictwa 11.30 Magazyn turdzo brutalnie.
ny 12.30 Mój pi81 i inne
12.30 Szeroki horyzont
rystyczny
12.30
Między
0.30 ZWlmttl wojny
zwier.zaki 1UO Oawna W·
13.25 Aktu1lnołcl fllmo· nami dzieciakami 12.50
•~ dokumlntlłly
wa 13.00 Msza łwlęfa 14.00.
we 14.00 Telepatja 15.10 Muzyczna niedziela 13.30
zan:hiwum klliera warszaw.!,
Wo)na pm1zlo6cl 16.55 .U- ~dokrólełtwazwi& &kiego 14.10Mazowsz.e 14.30
, ga angielska 1t.OO Ol1bel- rząt 14.00 Depozyt wiary ·Podróte kolejami Europy,
1Ull Dwójki ztr6J"1kl młyn • łllmy 1nlmo· 1UO Podróte kOtej11m1 15.30 Lekl z zielnej aptekl
czytl Ttltwlzyjno
w1n1 19.20 Nie przegap &ropy 15.30 Leki z zieftlej 1U5 SqiakuJąc tycie 1•.00
• r1dlef#rf wltcz6r
19.25
Sylw11ter I Tweety apteki 1U5 Smakując fy· Pełna ~ 1UO TelekinO
kabnlDwy
na tropi• • łllm dla dzl•· cie z Kowalewskim 15.00 17.00 Mistrzostwa Eoro~
21.00 Panerama
cl 19.110 upu capu 20.00 Pełna kullln 16.AO Teleki- Seniorów 18.00 Kw1er 18.10
21.21 Prognoza pogody
Przyj1cl1le V • Hrl1I ko· oo 17.00 Sport 18.00 Łódz,. Kó6ciól i 6wiat 18.30 Meci
21.25 Sport-łll11111m
mediowy prod. USA 20.25 kie Wllldomoścl Onia 19.10 gwiazd siatkówki 20.00 Ko-'.
21.30 Dw6Jkomlnla
Szczapan I Irenki: Korek Wiadomo6ci sportowe niec łwlata 21.00 Miktel'.
21.40 NowojolKy
20.30
13 Post.runek 21.00 1ł.30 Sport 20.00 Orufy- 21.20 Raport ekol. 21.30
gllnlaru
Naml11tnoić I zdrada • film nowe mi1trzostwa Polski Wiadomości 21.35 Sport
·aerial prod. USA
ko1tiumowy 22.AO Sport + 21.00 Na fali 21.40 FEŁ v.uT 22.00 Powiedf to gjoJ
Nadlne, dziewczyna Soren·
1.10 Grałem w orkiestrze w 22.00 Powiedz to głośno ~ 2UO Ptzedliónek el<l-j
sona, ozn1Jml1 mu, te j11t
2żAO Przdtlonek ekstra'• traklasy 23.10 Jezioro Bo-1
w cl~y. Tymez1aem pozo. Au1chwltz 3.00 Tysiąc ak·
klaay 23.10 Jezioro Bodeń deń•kie - dramat obycza~
atall datektywl po1tanawl1Je. torów • dramat obyczajowy skie
i
,. ~
aprytnle wykorzy1t1ć nie· prod. USA 4A5 Gloria • drarozgarnl,tego 6wl1dka I z m.at oby~jowy UO Opo· ""
· , . '·. ·. Ałł.: fe. l .6W~·~fłtj
wieki Lwicy • film dok.
l!.~
~,!I
~
Jego pomoc(\ wydobyć
człowieka podejrzanego o
t.00 Powitanie i program 15.05Slowotycia18.15 wia.;
morderatwo przyznanie •I• Discovery
dńia t.o5 Słowo tycia 9.15 domośd Watykańskle 15.AO
do winy.
WlllCfomOeci t.40 Kalendatz Kalendatz Liturgiczny 1U5
17.00 01tatnia wielka przy- Liturgiczny t.45 Programy Blok progr. telewizyjnych
22.25 Audlottle
goda wieku: Granice mot- dla dzieci 10.10" 12.00 Ty· 17.10* 11.55 Program dn~
·rozwl~nle
liwo6cl 11.00 Łowca kroko· dzień w Kościele 15.00 Ko- 1ł.OO Tydzień w Koście!~
konkursu
dyli: łpląc z krokodylami ronka do Miłosierdzia Bo- 19.15 Bajka 20.30 R~ieĆ
22.30 ZVt1tranla
1t.OO Juraulca: Początek tego 1s.1 s• 15.30 Serial 21.00 Apel Jasnogól'śki 21.o5*
kontrolowane
20.00 Zaginione skarby sta23.00 Studio Teitralnt
Dwójki: Llaty do Sary rotytnoicl 21.00 Ta)emnlce piramid 22.00 Piramida
23.55 Złota dwun11tka
zagłady: starotytna tajempolaklego
nica 23.00 Wielcy egipcja·
dokumeńtu
TVMŁOWICZ
nie O.OO Nowi odkrywcy 1.00
Brytyjskie arcydzieła 2.00 Sa·
motna planeta

0.20 Pod wlunym ogniem
· film fal>. prod. USA
1.35 Zakończenie

\

9

r. .

~
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........

=.1

muD

6.00 Teledyski 7.00 Odjaz·
dowe kreskówki • filmy ani·
mowane dla dzieci 12.25 Sli·
ders • serial fantastyczno·
naukowy 13.10 Ziemia •
ostatnie starcie • film fan·
tastyczno-naukowy 13.55
Ukryta kamera - program
to'lrf'Nkowy 14.50 7 na sie·
dem • magazyn satyryczny
15.50 Perla Imperium • se·
rial obyczajowy 16.45 Szwaj·
carscy Robinsonowie • se·
rial przygodowy 17.15 świą·
teczne zadanie • film fami·
lijny 18.55 Ekstra Zoom ·
magazyn sensacji 19.55
Głęboka czerwień • thriller
prod. USA 21.30 Słowo
gliny • film sensacyjny
prod. francuskiej 23.20
Extra zo·om • magazyn sen·
sacji i rozrywki 0.15 7 na
siedem • magazyn sat)I'·
ryczny 1.05 Głęboka czer·
·thriller prod. USA 2.30programu

Zakończenie

wień
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NIE KOCHASZ, ·
TO GIŃ!
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l"IJZI zagładą cywmzatji. Mi· 20.00 Stan wyjątkowy
UO Disco Polo Live
6.50 Telesklep 7.50 Patrol
llrZoWskle opanowanie gry
1.GD lWj ltllal%
·serial sensacyjny
Jin Jin • serial anim. 8.15 ;
1.15 Wylłll'cq chcltć
czyni z Alcesa jedyną na· 20.50 Losowania LOTTO
7.».lelllllmy
Hutch miodowe serce - se·
dzielt • Gwiezdnym Wo'Jcm· 21.00 Nic ich nie łączy
8JIO Rupert
rial anim. 8.40 Tajne akta
·film prod. USA,
nikiem.
l.30 Taltntzatalent
psiej agencji 9.00 Twój proreż. Garry Marnhali,
14.211 Brygada Acapulco
9.GD POWll'Ranglra
blem nasza głowa • pro·
wfK. Jadóe Gleason
15.10 Hudson Street
. 9.30 BtnnyHll
15.30 DytumysatyrykkraJu Komedi<xtamal Miody i zdoi· gram dla dzieci 10.15 .Nie I Janusz C. podjechał na parking przed gmachem
10.GD Dłeco Relax
ny szef działu reklamy prze· z tego świata • film sc1en- jednego z ośrodków telewizyjnych i z trudem znalazł
18.AIO Informacje
11.GD Dlabll naclal1
tywa kłopoty rodzinne. Jego ce-fic~ion 12.00 Daniela , miejsce na zaparkowanie auta.
1l10 Prognoza pogody
·.WpRld.USĄ
ojciec, doświadczony handJo. 1 przyjaciele • telenowela
16.20 Rodzina zastępcza
Ledwo zabrał wszystkie rulony i pakunki których
:11.3ą Jałif :r.astralt
.
wlec, po raz pierwszy potrze· 12.50 Miasteczko · serial
.
'
.
• serial komediowo
13. 30 Gotuj z Kuroniem • było na~rawdę wiele. Staranrue za~knął _drzw.1-:--.w~
buja pomocy syna.
~
magazyn kulinarny 14.00 samochod, był nowy, spłacony w zrukomeJ częsc1.
12.ll JlłcalyRlal
23.10 Ogłoszenie
16.50 Selcrety
·aalallr«nldowy
Ładny dom • serial doku· Janusz C. był w swojej i znajomych opinii zdolnym
rodzinne
W/fłfbN
1131 Oalalnl gwlmllly
• program tr:rzryw'tl:iwy
LOTTO
mentalny 14.30 Zgrywus scenografem, ale do tej pory jakoś nie mógł się
wojownik
23.15 Na każdy temat
17..20 Ti1doWata
• komedia prod. USA przebić, zarabiał chałturami, a marzyło mu się coś
-111111 pRld. USĄ
•polski serial obyczajClW'f
0.20 FifaTV
16.30 lbisekcja ·talk show wybitnego.
1
gra komputerowa 1l10 Słoneczny
0.50 Magazyn sportowy
17.15 Ale plama • proI oto naraz spadł mu jak z nieba ten kontakt-:2.15 Muzyka na bis
patrol
wa.a naatOletniego Alexa
gram
17
.~O
I
·
"dz'
. rozrywkowy
f
1 dawno mewi
1any, przypadk"iem spotkany ko Iega
5.00 Pożegnanie
~ w ódegli\ galaklykf 19.05 leli
Zwanowana orsa - pro· 1 k ł . bi" k'
w· lk'
z widzami Polsatu
na całość
ldólą korl1f)Ullrowa wo;.
gram rozrywkowy 18.00 o aza się is 1m kump1em 1e 1ego Reżysera,
Akademia policyjna • se- l który był skłonny zobaczyć prace i dać szansę.
rial komediowy 19.00 TVN Przyjechał nieco wcześniej, by nie zrazić do siebie
Za
.
Fakty 19.20 Sport 19.25 sławy spóźnieniem. Jeszcze raz sprawdził, czy wóż
am C2terdzlłltolatek 13.00 Transmisja
18f D proszen~e.
Pogoda 19.30 Milionerzy jest zamknięty. I wtedy podeszła ONA.
19. 5 ~~:r~l:k
·.W PIOCf. pcllldej
teleturniej 20.30 WyTak pięknej dziewczyny jeszcze nie widział.
11' llowo
ścl
bacz mi: t~lk show 21 ·40 Spodobało mu się w nieJ· WS7Vstko - i OC7V i włosy
14.00 Teatr dla dzieci:
19.30 Wł d
lłl
nlłdzltlt
a
omo
Pod
nap1ęc1em
.
talk
show
.
.
·
-J •
-„ · · '
19.50 Pogoda
. TVN • m _ 1figura,1 wyraz twarzy. -A więc pana zdaniem me
Nieposłuszna
7.10 Portmy
22 .10 w·1zjer
+S rt
a
.
.
7.ł> •ZJoeopoltcy
mama
•
autor
Alan
po
•
gazyn
sensacji i rozrywki zasługuję nawet na Jedno słowo? - spytała. Janusz
...... pRld.pcllldej
AllNalderWine,
20.00 =~gwiazd.
22.40 Wprost TV 23.1 o , C. odruc~owo. odwró~ił się, ale za ni1? nik~go nie
g·~
rć. Andrzej Maj,
21.40 Vletnl Festiwal
Ale plama • program roz- było. Na1wyrazrueJ bostwo zwracało się własme do
~OorotaPcmykala,
alldlplku
Kabaretu Port
rywkowy 23.25 Powrót do niego. - Pani„. pani mnie z kimś myli... pie znamy
~
Dorota Segda, Krzysztof
Ko(s)miczny
domu ~ film obyczajowy · się - wyjąkał wreszcie. Kontakty z pięknymi
Gollisz, Rafał~
ł.GD AlllAI
-program
1.35 Siłacze 2000 · mię· I kobietami zawsze go nieco onieśmielały. - Tak, nie
14.SI Teledysld nd:yczenle
·P1'91111
~
dzynarodowe zawody '
· w ł ł
· dn k
· d. · ·
15.00 GaUcjanln
clldlild
22.40 Panorama
Strong Man 2.30 Granie ~~mdy się. py~ ałamJe ał panu moJke z_ ~ęch1e, •. t~·
15.30 JesWn
ł.30 Nltddftll
na zawołanie
, meJe en raz. 1sa am, prosi am o spot ame, c oc1az
1UO Magazyn Polonijny 23.00 Sport. telegram
23.05
Ncma
I
o hst, ;elefon, słowo.
z Białorusi
10.30 Eplfog
tradycja
To nie jest głupie zadurzenie, ja czuję, że muszę~
17.00 Telaexprelł
nor,,,.iitrtkl
23.50 Sportowa
panem porozmawiać, że pana kocham. Prosiłam
17.15 Modrujewska
U.GD Anioł
nladzlela
• serial prod. polskiej
.
by dał mi pan choć szansę, bo ginę, bo czuję, wiem,
Pa'llld
18.45 Dziennik
12.15 ~
0.25 Program
l że -jesteśmy sobie przeznaczeni. Pan mnie
telewlzyjny
12.30 ~
najutro
7.30 V Max - magazyn l kompletnie zlekceważył. I teraz pan za to zapłaci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . ;, ~portowy 8.00 Dawni wo- Porozmawiamy czy nie? - piękna kobieta
jOWnic~ 8.30 Łowcy 9.30 popatrzyła wyczekująco. - Pani mnie jednak z kimś
p~:r
Wrestling • Hulk Hogan myli. Nie dostawałem od pani żadnych listów,
10.00 Beetleborgs 10.30
d ·
·
k'
· ·
d ł N "·
5.30 Top Shop 7.40 Przyja8.00 Życie dzikich zwierząt , Z afrykańskiego pamięt- n~p~aw ~me w'.em, im pam Jest - 0 . par.' . 1 ~
9.00 Duch przetrwania 9.30 ni ka • serial przygodowy ~sm1ehł SI~ dodac, ze gdyby zobaczył takie Z~Jt;,Cle 1
ciele - film animowany 8.15
Top Shop 12.45 Bill Cosby
świat dalekich podróży'10.00 11.30 Łowcy 12.30 Dawni hst w SWOJeJ skrzynce, to uznałby to za głupi kawał
12.55 Top Shop 18.15 Cyrk
Szampańskie podróże 11.00 wojownicy • serial dok . kogoś z rodziny. A gdyby uwierzył... Nie, nigdy by
19.00 Facllowlec radzi 19.30
20 lat minęło 11.30 Kalejdo· 13.00 A kuku . program nie uwierzył.
Odliczanie 21.50 Auto sa·
skop 12.00 Serial dokumen- rozrywkowy 13.30 Moto
Skoro tak ... Cóż, trudno. Żegna się pan z życiem.
lon 22.20 TV Shop 0.10
talny 13.00 Co cieszy w spor- Sport 4 14.00 VIP • ma· Nie będziesz mój, nie będziesz niczyj. Nie kochasz
Playboy • magazyn ero·
cie? 1~.30 Kokoro ·serce me· gazyn ciekawostek i sen- mnie, to giń - oznajmiła spokojnie i wyciągnęła z
tyczny
znanej Japon11 14.00 Kurier sacji 14.15 Córka wiedź· .
·
· · · ·
sensa-'i 14.30 świat dzikich '
.
ż
torebki sprawnym ruchem mew1elk1 pistolet. Janusz
v'
my • film fab. 16.1 O an.
·
·
·
zwierząt 15.00 Psalmy 16.00 d
. ż . k
d' , C. me znał się na brom, ale to mu me wyglądało na
~-~...„
llllll/lll'IRF
.
arm się eni · orne 1a
b k
R
b k'
·
·1
krzykn ł
-..,,.„„
informacje 16.10 Pogoda 1 17 .50 Dziennik 18 .05 Sto za aw ę. • any os 1e, me znam pam. ą.
16.20 Co piszczy w sporcie? , twarzy Damona . serial - Nie szkodzi, Tomku. .
17.00 Informator 17.30 lnfor·
B bb
Mam na imię Jolanta. Zegnaj. Podążę za tobą macje 17.40 Pogoda 17.45 I sensacyjny 18
. '.35 0 Y
. kontra wapniaki · animo- wyciągnęła rękę 1 strzeliła.
Barb ara Walters 18 .40 Jac 1
. komediowy
.
W ostatniej
· · chWł·1·1 Janusz C. uchy J'ł
· 1· poc1s
·k
kie Collins: Rozmowy bez ~ wany serial
1 się
tajemnic 19.25 informacje I 19 ..05 Wyspa fantazji • 1 jedynie przeszył mu ramię . Zaczęła lecieć krew,
· 19.30 Informator 19.55 Na ł serial przygodowy 19.55 ł rulony nasiąkały. Patrzył na to wszystko z
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