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1O•LAT Wl~ZIENIA

ZA ZYCIE NASTOLATKI
W piątek, 14 stycznia przed Sądem Rejonowym w Łowiczu zapadł wyrok
w procesie przeciwko sprawcy wypadku drogowego na ulicy Łyszkowickiej,
do którego doszło pod koniec kwietnia ubiegłego roku.

Jak waini ludzie
testowali piłę
Czyli o tym, jak zakończyło biesiadnicy postanowili sprawdzić rzespotkanie dwóch ważnych czywistą jakość narzędzia. Ledwo trzyludzi we wsi Bocheń z trzecim mają c się na nogach, panownie wraz
- właścicielem piły spalinowej. z pilą wyszli przed budynek, w którym mieści się poczta i biblioteka- relacjonuje nasię

Niecodzienny obrót przybrało spotkanie, które odbyło się w popołudniowych
godzinach jednego z ostatnich dni grudnia
ubiegłego roku w pomieszczeniu gminnej
OSP w Bocheniu. Spotkali się, jak dowiadujemy się od mies:d<.ańców wsi, Jerzy
K., postać bardzo ważna w społeczności
wioskowej i Ryszard T., również mieszkaniec Bochenia, związany z samorzą
dem. Obaj byli zainteresowani kupnem
piły do cięcia drewna od trzeciego uczestnika spotkania Jana K. Rozmowa dotycząca szczegółów strony technicznej
urządzenia przeciągnęła się do późnych
godzin, przybierając formę libacji alkoholowej . Po aspekcie technicznym zaczę
to poruszać kwestię ceny, w końcu zaś

oczny świadek zdarzenia.
Jak się okazało, materiału, na którym
urządzenie mogłoby zostać przetestowane nie trzeba było długo szukać, otóż przed
budynkiem rosło pięć lip, które od razu
przypadły do gustu zainteresowanym.
Pierwsze drzewo bez problemu padło. Nie
wiadomo jednak, dlaczego to nie wystarczyło; by się przekonać o „prawdziwej
wartości" postanowiono ściąć także pozostałe drzewa. Czy ostatecznie doszło
do „ubicia interesu" - nie wiadomo, być
może panowie z powodu braku drzew
nie dokończyli próby i postanowili ją
przełożyć i przenieść w inne miejsce.
dok. na st1: 2

W wyniku zdarzenia śmierć poniosła było jednak to, że nie zauważył on, iż
15-Ietnia Paulina Ż., ciężko ranny został jedzie wprost na ludzi i tym samym nie
jej przyjaciel, rówieśnik Krzysztof L. podjął próby hamowania.
Sąd Rejonowy w Łowiczu skazał
Przypomnijmy, kierowca, który spowodował wypadek, 38-Ietni Marek N. był Marka N . odpowiedzialnego za wypakompletnie pijany. Badanie zawartości dek na 1O lat pozbawienia wolności oraz
alkoholu we krwi stwierdziło 3,5 promi- karę dodatkową zakazu prowadzenia
la. Następnego dnia po wypadku we krwi pojazdów mechanicznych na kolejne I O
sprawcy wypadku utrzymywało się stę lat. Warto zauważyć , że kara zakazu prowadzenia pojazdów zacznie obowiązy
żenie około 1,7 promila alkoholu. Według biegłych sądowych mężczyzna nie wać dopiero po odbyciu kary pozbawiebył w stanie kontrolować należycie swo- nia wolności. Wyrok nie jest prawomocich ruchów, a co dopiero prowadzić sa- ny i przysługuje od niego apelacja do Sądu
mochód dostawczy. Sądowi nie udało się Okręgowego. Obrońca skazanego już zło
jednoznacznie ustalić, z jaką prędkością żył zapowiedź apelacji. Prokuratura
jechał kierowca Iveco. Najistotniejsze wnosiła o zasądzenie 11 lat pozbawienia

wolności

oraz I O lat zakazu prowadzenia pojazdów. Ze strony Prokuratury
Rejonowej w Łowiczu apeleja nie będzie
wnoszona.
Dziś znane są już wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku. W sło
neczną niedzielę, 25 kwietnia około godz.
15.00, 15-letnia Paulina Ż. z os. Bratkowice przyszła w odwiedziny do swojego
kolegi w tym samym wieku, Krzysztofa
L., mieszkającego przy ulicy Makowiska. Najpierw chwilę rozmawiali, potem
razem z innymi znajomymi (Marcinem
i Anią - starszą siostrą Pauliny) postanowili iść na spacer do Lasku Miejskiego.

•

dok. na str. 3

Dla Orkiestry
oddano nawet krew

13 osób oddało krew w au tokarze, jaki
do nas z oddziału łódzkiego
w niedzielę, 9 stycznia, w czasie łowic
kiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecz. nej Pomocy. Nie jest to zbyt dużo, bo
podobne punkty otwarte w czasie finału w sąsiednich mi1stach odwied.ziło
znacznie więcej osób. Dla przykładu:
w Sochaczewie 28, w Rawie Mazowiec-.
kiej 23, w Skierniewicach 22, w Brzezinach 17. Samochód w godzinach 9.0012.00 zaparkowany był przy przychodni na Starym Rynku i wzbudzał wśród
Bolimów
przechodniów duże zainteresowanie,
Jeden z najbardziej znanych kompozytorów estradowych Włodzimierz Korcz
jednak sporo osób pytających się o możkolędowania w seminarium
podczas
nie
krwi
oddania
1iwość honorowego
spełniało koniecznych ku temu warunków, czyli albo zdradzali objawy grypy, albo nie mieli przy sobie dokumenWojewództwo nie będzie budować zbior- Urząd Wojewódzki w Łodzi , który aktu- tów. Niemniej jednak od 13 dawców krwi
Tłumy ludzi zgromadził Il Koncert przewodniczący Rady Miejskiej Krzysznika na rzece Rawce w miejscowości Zie- alnie wycofał się z tego przedsięwzięcia. uzyskano 5,980 litra krwi, każdy oddał Bożonarodzen iowy zatytułowany tof Górski, przedstawiciel starosty Cemiary - oficjalne potwierdzenie takiego Gmina nie zamierza jednak zrezygnować po 460 ml.
„Gwiazdo świeć, kolędo leć", który od- zarego Dzierżka- Paweł Lisowski. Obecstanowiska otrzymała już gmina Bolin1ów z tak obiecującej inwestycji. Postaramy
(tb) był się w czwartek, 13 stycznia, w auli ny był również dyrektor łowickiego Caz Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
się o bardzo dobry projekt i będziemy
Wyższego Seminarium Duchownego ritasu ks. Dariusz Krokocki.
Decyzję o przejęciu blisko 120 ha obwalc:::yć o środki z Unii Europejskiej lub
Na wypełnionej po brzegi sali zasiedli,
w Łowiczu. Koncertowali znani wykoszaru, przewidzianego pod kompleks re- postaramy się zainteresować tą inwestynawcy: Zbigniew Wodecki, Alicja Ma- zgodnie z intencją kleryków, chore osokreacyjny, Rada Gminy podjęła na ostat- cją środowisko biznesu; wejść w j ego rejewska, Anna Pietrzak, akompaniował by starsze, ale nie tylko . Wolną przeniej ubiegłorocznej sesji - 30 grudnia 1999 a/i:::ację, wnosząc aport w formie terenu.
im równie znany muzyk polskiej cstra- strzeń tuż przy scenie zajęł)/, dzieci.
roku. Planowana jest tam budowa zbior- Niestety czas nas goni, ponieważ został
Koncert bardzo licznie zgromaćiził młody, Włodzimierz Korcz.
nika wodnego o 40 ha powierzchni lustra. niespełna rok na rozpoczęcie budoH'.V W koncercie udział wzięli również dz ież. Szczelnie wypeh1ione były przejDecyzję o wydaniu pozwolen~ na budopowied z iał wójt Bolimowa A ndrzej ·
uczniowie Il kl. LO w Zespole Szkół ścia po obu stronach auli. Byli również
wę podjął w styczniu ubiegłego roku
Jagura.
Medycznych . Zaśpiewali kolędy przy- i tacy, któ1ym ni e udało się wej ść do
gotowane pod ki erunki em ks. prefekta środka i koncertu słuchali na korytarzu
Rafała Banaszaka . W koncercie wzięły seminarium, prowadzącym do auli . Po
równi eż ud z i ał dzieci z parafii św. Józe- kon ce rci e m oż n a b y ł o s korzys t ać z
fa Robotnika w Chodakow ie. Występo- czy nn ej tego wieczoru miniksięgami
A-'~::td Agolel Łowicz Story Rynek 13
wały pod ki erunki em Anny i Mariusza i kupić wybraną pozycj ę książkową.
837-6&43
tel. (o-46)
~
•
O 602 398 035
Mobile
Słuc h acze koncertu nie ukrywa li zaFornalskich. Ko l ędy w ich wykonaniu
- . . op1a1a
• Dział Sprzedaży Bezpośredniej
zyskały najw i ększy aplauz publiczno- dowo lcnia, a świąteczny nas trój , w jaki
Mobile o 602 804 640
~
zostali wprowadzeni, spraw i ł, że wspó lści , dzieci nawet bisowały.
pletwmJ/folctuty
• · Autoryzowany Punkt Montotu
k
·
·
Zestawćw Samochodow-,ch:
ni e z wykonawcam i śpiewa li znane oOrszulik,
Alojzy
bp
ks.
:
ł!
by
Obecni
tel. (0-46) 837-38-48
który objął honorowy patronat nad kon- lędy. Patronat prasowy nad koncertem
telefony pos iadają blokadę SIM Lock
cert em, bumiistrz Ryszard Budzałek, sprawował Nowy Łowiczanin.
1zn. współpracują tylko z kartą SIM sieci Era G SM ALCATELE OTVIEW, EASY, ewa W CENIE 2000 grou.y*
przyjechał

Gmina sama chce budować tamę
• •
•11ez1oro·zaporowe

Tłumy na koncercie w seminarium

2000 GROSZV W SIECI ERA GSM
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PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEN DROBNYCH DO „ NŁ": • SKLEP AUTO-Moro P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1;. KWIACIARNIA IKEBANA NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL KOZIEJ;. MINlMARKE'T, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A; • SKLEP OS. DĄBROWSKIEGO 24 - RAMPA; •KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE;• BIURO KREDYTOWE „JOLANDA", UL. BOLIMOWSKA 14/180/4, •SKLEP P.JANKOWSKIEJ W
JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE • SKLEP P.PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH • SKLEP P.BURDKI W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W
KIERNOZI; • SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. BĘDKOWSKIEJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE.
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JAK WAZNI LUDZIE
TESTOWALI Pit~

Jak karnawał to karnawał. Na bal karnawałowy 17 stycznia: który byłjednocześnie zabawą choinkową, wszystkie przedszkolaki z Przedszkola nr 3 musiały obowiązkowo przyjść w strojach swoich bajkowych ulubieńców, tak więc
obrazki, gdzie wróżka tańczyła z Batmanem, Czerwony Kapturek z Zorrem były na porządku dziennym. Postaci bajkowych było bez liku. Po tańcach przedszkole odwiedził $w. Mikołaj- i choć przyszedł nieco spóźniony, dzieci przyjęły go
(js)
z ogromną radością.

Ponownie wścieklizna
pod Piotrowicami
Dwa kolejne przypadki wściekli
zny zostały ujawnione w tym tygodniu na terenie gminy Bielawy w
okolicach wsi Piotrowice, a więc
tam, gdzie 27 grudnia na terenie
jednego z gospodarstw został zagryziony zbłąkany wściekły )is.
Nowe przypadki zostały ujawnione
przez Państwowy Instytut Weterynarii
w Puławach po zbadaniu dostarczonych
do niego w ostatnim czasie tusz lisich
po odstrzałach, jakie prowadzą koła ło
wieckie. Z kilkunastu, jakie tam trafiły
z terenu całego powiatu łowickiego,
w dwóch wykryto obecność tej groźnej
choroby. PIW w Puławach systematycznie bada tusze zwierzęce, sprawdzając
czy lisy spożyły rozrzucaną w okresie
letnim szczepionkę przeciw wściekliź
nie, czy też nie oraz czy dane zwierzę nie
jest przypadkiem chore na tę chorobę. Lekarz weterynarii Bogdan Drzażdżyński
z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łowiczu powiedział nam: Wyniki,
jakie zostały nam przekazane z Puław
pochodzą z odstrzałów, jakie myśliwi

przeprowadzili w okolicach Piotrowic
i Soboty jeszcze przed grudniowym
stwierdzeniem wścieklizny. Wiemy już.że
choroba dotyczy zwierząt z tego miejsca, a przypadek z grudnia nie jest przypadkiem zwierzęcia, które znalazło się
tam po pokonaniu jakiegoś większego
dystansu, jak mają to w zwyczaju chore
na wściekliznę lisy.
W związku z ponownym stwierdzeniem wścieklizny mieszkańcy wsi położonych w promieniu 5 kilometrów od
Piotrowic oraz lasów Stanisławowskie
go i Sobockiego powinni stosować się do
zakazu puszczania wolno zwierząt domowych na pola i łąki. Dotyczy to psów,
a w szczególności kotów - zwierząt najbardziej wrażliwych na wściekliznę. Na
terenie tym, zgodnie z decyzją wojewody, obowiązuje też do końca miesiąca zakaz polowań. Wojewódzki Lekarz Weterynarii natomiast w najbliższym czasie
podejmie środki, by teren ten uwolnić od
wścieklizny, zostanie na nim rozłożona
szczepionka i nadal badane będą tusze odstrzeliwanych lisów.

się?

ZChN zbliia

Bogdan Walczak, były kandydat Resursy Obywatelskiej na radnego, potem
w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej
postawiony na czele Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej został pełnomocnikiem
do spraw tworzenia struktur Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w Łowi
czu. Decyzję taką podjęli działacze struktur ZChN z Kutna, którzy będą pomagać
w tworzeniu koła po piątkowym (14
stycznia) spotkaniu w auli kościoła oo.
pijarów w Łowiczu z ministrem Rządo
wego Centrum Studiów Strategicznych Jerzym Kropiwnickim. Zgodnie ze statutem ZChN koło musi liczyć co najmniej
I Oczłonków.
Spotkanie z posłem i jednocześnie
ministrem oraz działaczem ZChN-u Jerzym Kropiwnickim było otwarte i mogli
w ńim uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Do auli oo. Pijarów przyszło około 50 osób. W pierwszej części spotkania
minister Kropiwnicki wygłosił około pół
godzinny wykład na temat szans dla społeczeństwa polskiego, jakie niesie XXI
wiek, druga część spotkania składała się
z pytań zadawanych z sali.

iaki

będzie

Warunki zabudowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy
ulicy Armii Krajowej, którego budowa ma rozpocząć się w li poło
wie tego roku, zaakceptował na
swoim posiedzeniu we wtorek, 11
stycznia, łowicki Zarząd Miasta.
Propozycję, co do warunków, jakie
powinien spełniać budynek komunalny
wielorodzinny przedstawił zarządowi
Wydział Spraw Lokalowych i Działal
ności Gospodarczej. Wcześniej, 4 stycznia, zostały one zaakceptowane przez
Komisję Mieszkaniową i Socjalną.
Przy ulicy Armii Krajowej powstanie blok czterokondygnacyjny, podpiwniczony, z tzw. poddaszem nieużytko
wym. Wielkość mieszkań jest zróżnico
wana w zależności od przewidywanych
potrzeb osób, które spełniają warunki
do przyznania lokalu komunalnego.
W budynku zaplanowano więc 8

nowy blok
2-pokojowych z kuchnią iła
o powierzchni użytkowej około
50 m2; 24 mieszkania 2-pokojowe z kuchnią i łazienką o powierzchni około 40 m2
oraz 8 mieszkań I-pokojowych (również z kuchnią i łazienką) o powierzchni
około 30 m 2•
Budynek będzie wyposażony w tradycyjne podpiwniczenie zawierające
pomieszczenia przynależne dla każde
go mieszkania (tzw. piwnice gospodarcze) oraz pomieszczenia węzła ciepłow
niczego (z wodomierzem głównym i ciepłomierzem), suszami i wózkowni. Miasto zapewni również instalację TV
z anteną zbiorczą. Jeżeli mieszkaócy
wyrażą na to chęć, to będzie możliwość
założenia instalacji domofonowej i telefonicznej.
W zagospodarowaniu najbliższego terenu mają być przewidziane parkingi w
ilości nie mniejszej jak ilość mieszkań.
mieszkań
zienką

towaniu środowiska, która wyraźnie
stwierdza, że usunięcie drzew i krzewów
na terenie gminy może nastąpić tylko za
zgodą wójta. Zgody takowej ani sołtys,
ani zastępca przewodniczącego nie mieli.
Zastępca wójta gminy Łowicz Grzegorz Stefaóski zapytany w tej sprawie
przez NŁ powiedział nam, że wszczęte
zostało postępowanie administracyjne
mające na celu oficjalne ustalenie sprawców wycinki i nałożenie na nich kary.
Z kolei wójt Andrzej Barylski powiedział
nam, że chcąc wyciągnąć konsekwencje
na drodze administracyjnej trzeba ponad
wszelką wątpliwość ustalić sprawców w związku z czym gmina przekazała
sprawę policji.
Obydwaj obwiniani o ten czyn przez
społeczność wsi w rozmowie z NŁ zaprzeczyli,jakoby to oni wycięli zdobiące
Bocheń lipy.
Joanna Szymańska

SLD wybrało · iui cały zarząd
N a kolejnych obradach Rady Miejskiej
SLD, które odbyły się w czwartek, 13
stycznia, w sali OSP w Łowiczu wybrano, już w komplecie, zarząd.
W jego skład weszło sześć osób. Zastępcą przewodniczącej do spraw programu społeczno-gospodarczego został
wiceburmistrz Eugeniusz Furman. Funkcję sekretarza będzie sprawował Witold
Klajs. Funkcję skarbnika powierzono
Reginie Faltynowskiej. Koordynatorem
ds. ekonomiczno-finansowych został Sła
womir Karmelita. Anna Bieguszewska
została wybrana koordynatorem ds. or-

w

Koncert kolęd
na Korabce

kościele

Cztery zespoły: „Boczki Chełmoń
skie", „Blichowiacy", „Koderki", „Ło
wiczanie" dadzą w niedzielę, 23 stycznia, o godz. 11.00 w Ośrodku Duszpasterskim przy ul. Brzozowej 15 koncert
kolęd.
zespołów wykona 5-6 kokpncertu planowa11a jest na
60-90 minut.
Każdy

z

lęd, całość

ganizacyjno-kadrowych. Będzie sprawowała funkcję opiekuna kół. Chodzi tu o
interesowanie się sposobem ich funkcjonowania i wszelkiego rodzaju szkolenia.
Koordynatorem ds. ideowo-medialnych został wybrany Tadeusz Chudzyń
ski. Halina Pietrzak, przewodnicząca Zarządu, zapowiada aktywację poszczególnych kół utworzonych w ramach SLD.
Chciałabym, żeby koła były aktywne,
struktura kola powinna być otwarta. Chcę
tworzyć możliwości alternatywnego działania dla różnych warstw społecznych powiedzała Halina Pietrzak.

Nowy publicystyczny
program w TYM
Redaktorzy wychodzących w Łowi
czu gazet: „Łowicz", „Masovia Mater",
„Nowego Łowiczanina" i ,,Życia Łowi
cza" będą uczestnikami programu pt.
„Forum Łowicza", który lokalna telewizja kablowa TYM wyemituje w najbliż
szy piątek o godz. 18.00. Tematem dyskusji ma być miejsce i rola lokalnych mediów w społeczności miasta.

Blok 29 witał nowy rok transparentem
W sylwestra 1999 roku wspólnym
lokatorów bloku nr 29 na
os. Bratkowice powieszono na tym budynku od szczytu aż po samą ziemię
szeroką na ponad dwa metry szarfę
w papieskich kolorach, na której widnialo naszyte hasło: Blok 29 wchodzi
w rok 2000 z Bogiem.
Niestety musieliśmy to zdjąć w sobotę, 15 styc=nia, bojacy.~ wandale zaczę, li się na tym poprzedniej nocy wieszać,
oberwali mocowania i zniszczyli naszą
pracę, nie chcieliśmJ\ by to zostało kompletnie popsute, bo za dużo włożyliśmy
w to pracy - powiedziała nam Helena
Gać, mieszkanka tego bloku. Próbowano transparent zawiesić już przed świę
tami Bożego Narodzenia, ale odstąpio
no od tego pomysłu ze względu na wiejący silny wiatr. Szarfa ta zawisła na
bloku już po raz drugi, wcześniej powiewała na nim w czasie wizyty Ojca
Świętego w Łowiczu. Wtedy hasłem
na nim umieszczonym blok ten witał
Jana Pawła Il.
Już od października trwały wśród
nas przygotowania do tego przedsię
wzięcia. Wspólnie wymyśliliśmy hasło,
zakupiliśmy materia! na wyszycie liter.
wysiłkiem

Jui wiadomo

Sądząc po pozostałościach po rosną
cych drzewach, którymi są poszarpane
strzępy pni można przyjąć, że albo sprzęt
był niewiele wart, albo alkohol ograniczył
możliwości tnących do minimum.
Mieszkańcy Bochenia są zbulwersowani tym zajściem, nie chcą się jednak
oficjalnie wypowiadać na ten temat Wszyscy dobrze wiedzą, kto jest sprawcą brutalnego zniszczenia rosnących 30 lat lip.
Zbulwersowani są tym bardziej, że
sprawcami są przedstawiciele ich społeczności, którzy powinni nie tylko być
przykładem nienagannego zachowania,
ale również dbać o piękno rodzimej miejscowości. Takie zachowanie obydwu
panów nie jest rzadkością. Do tej pory
nie mieli jednak tak „ oryginalnych" pomysłów - mówi jedna z mieszkanek Bochenia.
Swoim postępkiem obaj panowie naruszyli również ustawę o ochronie i kształ-

Podzieliliśmy obowiązki

śmy

prace -

powiedziała

i

rozpoczęli

nam Helena

- Chcieliśmy podkreślić mił Kwasek. Pani Helena Gać nad
w rok milenijny z Bogiem, wszystkim czuwała. Jak nam powiew pokoju i miłości. Wyrysowywaniem działa, mieszkańcy przy najbliższej
napisów zajmował się Tadeusz Kędzio- nadarzającej się okazji postarają się
ra, po ich wycięciu przyszywała je do jeszcze wykorzystać szarfę i umieścić
szarfy Marta Goska. Gdy już szarfa na niej jakieś hasło. Przy takiej decyzji
była gotowa Józef Wieczorek wszedł na podtrzymuje ich dobre zdanie ksi~ży
dach i przymocował ją do szczytu bu- z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza,
dynku. Oprócz tego pomagali w pracach którzy pomysł pochwalili i zapropotakże i inni lokatorzy bloku: państwo nowa li, by szarfa wisiała kilkanaście dni
Małgorzata i Eugeniusz Maciejewscy, dłużej, w czasie gdy trwają wizyty
Danuta i Franciszek Goska oraz Bogu- duszpasterskie na osiedlu.

Gać, dodając

wagę wejścia

nowy
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•
ZA ZYCIE NASTOLATKI
Warto dodać, że przez cały czas proGdy wracali, przed godziną 20.00,
około I OO metrów przed skrzyżowa cesu i postępowania przygotowawczeniem Łyszkowickiej z Radziecką w dwój- go Marek N. przebywał w areszcie.
Na miejsce tragicznego wypadku od
kę młodych ludzi uderzył rozpędzony
samochód dostawczy marki Iveco. razu przyjechało pogotowie ratunkowe
Krzysztof L. został odrzucony o kilka i zabrało do szpitala chłopca - Krzyszmetrów i pewnie dlatego przeżył. Pod tofa L. Jego stan był bardzo ciężki, na
przewróconym samochodem utknęła początku lekarze nic dawali większych
Paulina Ż„ ponosząc śmierć na miejscu. szans na przeżycie najbliższych 24 goLista obrażeń ciała ustalona przez bie- dzin. Rodziców Pauliny i Krzysztofa
głych zajmowała całą stronę formatu A4. poinfom10wano o wypadku telefoniczRodzice oraz świadkowie (sprawca rów- nie. Spytałem tylko żonę cży Krzysztof
nież) musieli wysh1chać tej listy pod- pojechał Simsonem i zaraz wsiedliśmy
w samochód i pojechaliśmy na Łyszko
czas pierwszej rozprawy.
Jak ustalono w trakcie rozprawy są wicką - opowiada ojciec Krzysztofa. Na
dowej, już po przyjeździe na miejsce miejscu byli już rodzice Pauliny. Już
policji, kierowca Iveco Marek N. pró- wtedy powiedzieli nam, że Paulinka nie
bował przekupić policjantów, w radio- żyje, a Krzysztofjest w ciężkim stanie w
wozie proponując jednemu z nich: szpitalu - mówi matka chłopca.
Do szpitala państwo L. zawiózł poliDmuchnij za mnie w alkomat a krew (ba.danie potwiedzające odczyt z alkomatu cjant, ze względu na wielkie emocje nie
- red.) to ja sobie załatwię ... Policjanci powinni byli prowadzić samochodu. Na
Izbie Przyjęć pokazali nam blu~ę. branzeznawali również w tej sprawie.

Dotacia dla Policii
w dwóch ratach
Miasta podjął decyzję o przyznaniu dotacji z budżetu miasta dla ło
wickiej Komendy Powiatowej Policji.
Decyzja ta była w rzeczywistości tylko
fonnalnością, gdyż środki były już wcześniej zagwarantowane w miejskim budżecie na ten rok.
Podobnie jak w ubiegłym roku ( 1999),
łowicka Komenda Policji otrzyma dotację w wysokości 23 t)'sięcy złotych w
dwóch ratach . Pierwsza z nich, w wysokości 12 tysięcy złotych zostanie
przekazana w ciągu kilkunastu najbliż
szych dni. Pozostała część kwoty- czyli
l l tysięcy złotych przekazana zostanie
policji w drugim półroczu 2000 roku.
(mak)
Zarząd

soletkę
liśmy je

i zegarek Krzysztofa, rozpozna- stun dobrego i nowa nadzieja ... - wspoi czekaliśmy co będzie dalej. .. - mina jego matka. Następnego dnia chło

wspomina ze łzami w oczach matka
chłopca. W stosunku do rodziców lekarze byli szczerzy: obrażenia głowy jakie odniósł sprawiały, że szanse na przeżycie były niewielkie, pozostawało modlić się i mieć nadzieję. W trzeciej dobie
śpiączki Krzysztof został przewieziony na tomografię komputerową do szpitala w Skierniewicach, w piątej dobie
śpiączki do Centrum Zdrowia Matki
Polki do Łodzi . Był nieprzytomny przez
dwa tygodnie, cały czas podłączony do
respiratora pomagającego mu w oddychaniu. Po ponad tygodniu odbyła się
nieudana próba odłączenia chłopca od
respiratora, ale jego organizm nie był jeszcze wtedy w stanie samemu podtrzymywać funkcji życiowych. Po około
dwóch tygodniach śpiączki Krzysztof
lekko uchylił oczy. To by/o tak na jedną
czwartą wysokości... To był dla nas zwia-

PKP

Remonty do maia
Od dobrej pogody uzależnione jest
remontu przejazdu kolejowego przy ulicy Armii Krajowej w Łowiczu. Warszawska fimrn B&K, która
ma go remontować chce roboty rozpocząć na początku lutego bieżącego roku.
Jeżeli temperatura powietrza będzie
utrzymywała się na poziomie minimum
-5 stopni prace rozpoczną sięjeszcze w
lutym. Zbyt niskie temperatury były· by przeszkodą podczas wykonywania
asfaltowej nadlewki przed przejazdem.
W środę, 19 stycznia otwarty natomiast został po remoncie przejazd na
ulicy Płockiej (niedaleko salonu Renault
Stefana Wiernickiego).
rozpoczęcie

gów, łupem złodziei padły papierosy, słodyczc, wino
• W nocy z 15 na 16 stycznia w m.
Bąków Gómy nieznani sprawcy dokonali kradzieży samochodu osobowego marki Fiat
126p
• Tej samej nocy w Zdunach miało miejsce wlamanic do sklepu nabiałowego GS
„SCh" Zduny
• W nocy z I6 na 17 stycznia w m.
Jackowicc miało miejsce wlamanic do sklepu GS „SCh" Zduny, łupem padły papierosy,
art. spożywcze
• 17 stycznia o godz. 16.00 Anna S. powiadomiła tut. KPP o kradzieży torebki z
gabinetu szpitalnego
• Tego samego dnia o godz. 17.50 Alicja
K. powiadomiła tut. KPP o kradzieży torebki w Łowiczu przy ul. Al. Sienkiewicza
• W tym samym dniu o godz. 19.00 w
Lowiczu n~ uliczce os. Bratkowice miał miejsce wypadek drogowy, gdzie kicrnjący samochodem Avia Zbigniew P. najechał na tył
pojazdu Fiat I26p kierowanego przez Elż
biet~ W. W wyniku wypadku pasażer Fiata
I26p Cezary W. z obrażeniami ciała trafił do
tut. szpitala
• W nocy z 17 na 18 stycznia w Łowiczu
przy ul. A. Ccbrowskicgo miało miejsce wła·
manie do samochodu Fiat I26p, łupem tło
dzici padł radioodtwarzacz oraz kolo zapasowc
• Tej samej nocy miało miejsce, również
w Łowiczu przy ul. Żwirki i Wigury, włama
nie do pijalni piwa Janiny K.

• W nocy z IO na I I stycznia w Łowiczu
przy os. Dąbrowskiego miało miejsce wła
manie do kwiaciarni Jkka Ś.
• I I stycznia o godz. I9.30 Bożena D.
powiadomiła tut. KPP o kradzieży torebki
damskiej w Łowiczu przy ul. Chrobrego
• I2 stycznia o godz. 6.00 Janina J. powiadomiła tul. KPP o napadzie rabunkowym
na jej mieszkanie
• Tego samego dnia o godz. 16.30 tut.
KPP została powiadomiona o nagłym zgonie przez powieszenie s i~ Józefa M. w Reciycach
• W nocy z I2 na 13 stycznia mia Io
miejsce włamanie do sklepu w m. Wola Gosławska gm. Bielawy należącym do GS ,,Sch"
Bielawy. Łupem złodziei padły a1t. spożyw
cze oraz kasa fiskalna
• 13 stycznia o godz. 15.20 w m. Wrzcczko miał miejsce wypadek drogowy, gdzie kiernjący samochodem Skoda Felicia Piotr L.
podczas wykonywania manewru wyprzedzania potrącił rowcrzyst<; Grzegorza T. Rowerzysta z obrażeniami ciała przewieziony został do tut. szpitala.
• W nocy z 13 na 14 stacznia w Łowiczu"
na os. Bratkowice miało miejsce włamanie
Ws::ystkie osoby, które mog(1'hy pomóc w
do sklepu OSM Lowicz. Sprawcy dokonali
11'111' sprmmch prosimy o osobisty lub te/efiikrad z ieży papierosów, konserw mii;snych itp.
niczny kontakt z Komendą Powiatową Poli• Tej samej nocy nieznani sprawcy do- cji 11 • lo\\'ic:u .
konali włamania do pijalni piwa w m. DzicrzOpracował asp. s::tab. Witold Janeczek

piec został przeniesiony z Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej na Oddział Neurochirurgii. Przez cały czas miał
sparaliżowaną lewą stronę, bodźce z zewnątrz do niego prawie nie docierały,
nie wiedział co się stało, nie zdawał sobie sprawy gdzie jest i co się z nim dzieje. Nie wiedział również, że w tym samym wypadku zginęła jego dziewczyna.
Z tygodnia na tydzień następowała
poprawa, Krzysztof rozumiał coraz
więcej. 25 czerwca ubiegłego roku wyszedł ze szpitala i od razu został skierowany na rehabilitację do oddziału łowic
kiego szpitala w Stanisławowie. Teraz
Krzysztof kształci się w zawodzie fryzjera. Nie jest jednak w pełni zdrowy.
Utyka najednąnogę-to pozostałość po
lewostronnym paraliżu, często narzeka
na bóle .nóg, ostatnio również bóle gło
wy. Rodzice twierdzą, że nie odzyskał
dawnego wigoru, żywiołowości, szybciej męczy się. Oboje są usatysfakcjonowani wyrokiem sądu. Prawdę mówiąc
liczy/em na jakieś 6 - 8 /at - powiedział
nam jego ojciec. Przez czały czas jednak

podkreślają, że życia Paulice i zdrowia
Krzysiowi nic nie wróci.
Jeszcze większa tragedia dotknęła rodzinę dziewczynki. Państwo Ż. stracili
młodszą córkę. Nic nie jest w stanie im
tego zadośćuczynić.
Dla tego Pana nie ma według mnie
wyroku. Przez niego straciłam najukochańsze dziecko i nic nie jest w stanie mi
go wrócić. Teraz wydaje mi się, że Sąd
jak mógł to go ukarał. Spodziewaliśmy
się niższego wyroku i dlatego wydaje się
że jest to sprawiedliwe. Tylko coz tego?:
zabrał mi jedno dziecko, drugie ma uraz
psychiczny na cale życie, chłopiec
(Krzysztof, który uległ wypadkowi red.) nigdyjuż nie będzie taki jak kiedyś.
Składaliśmy wniosek o dożywotnie zabranie prawa jazdy temu Panu jednak
nie ma jeszcze takiego prawa. Sąd i tak
zctkaza/ mu prowadzić na maksymalny
okres - IO lat - powiedziała nam matka
nieżyjącej Paulinki.
Tragedię przeżywa również rodzina
skazanego. W jednorodzinnym domu
przez dh1gi czas będzie musiała mieszkać samotnie bezrobotna kobieta z trójką dzieci.
(mak)

Do końca maja bieżącego roku mogą
remonty przejazdów kolejowych
wzdłuż szlaku kolejowego E-20 ze
wschodu na zachód kraju. W powiecie
łowickim dotyczy to trasy pociągów
jadących od strony Kutna w kierunku
Sochaczewa. Remonty są związane z
•modernizacją na całej trasie i dostosowywaniem szlaku kolejowego do norm
europejskich. Łączy się to również z
podwyższeniem maksymalnej prędko
ści na tej trasie. Do tej pory na prostych
odcinkach była ona ograniczona do 120
trwać

km/godzinę. Po wejściu w życie nowego rozkładu jazdy maks~amlna
prędkość zostanie podniesiona do
160 km/godzinę. Nowy rozkład jazdy,

który wchodzi w życie pod koniec czerwca 2000 roku jest ustalany już z uwzględnieniem nowych maksymalnych prędkości. Właśnie z tego względu remonty
przejazdów mogą być prowadzone tylko do końca maja. Miesiąc czasu ma PKP
wystarczyć na ewentualne regulacje i
sprawdzenie poprawności działania rogatek itp.

We wtorek, 18 stycznia pracownicy Zakładu Elektroinstalacyjnego Pakulski
z Kutna zdejmowali światełka z choinki stojącej w centrum Starego Rynku.
Sama choinka również miała być zabrana w ciągu kilku najbliższych dni - tym
razem przez pracowników łowickiego Zakładu Usług Komunalnych. Następna
choinka stanie na Starym Rynku dopiero w grudniu 2000 roku.

Złapani w pościgu
Trzech przestępców, którzy wcześniej ob- dalej uciekać swoim samochodem, że wreszcie policja zorgarabowali sklep spożywczy w Brodnem Józe- nizuje obławę i zatrzyma ich. Postanowili więc spróbować
fowie na terenie gminy Kiernozia zatrzymała innej formy ucieczki. Z ulicy Blich skręcili w polną drogę
prowadzącą w stronę Bzury, porzucili samochód i zaczęli
po uprzednim pościgu łowicka policja.
godziny 2.00 w nocy we wtorek, 18 stycznia jadą
cego drogą z Kiernozi do Łowicza czerwonego Fiata l 25p
combi na łódzkich numerach rejestracyjnych, zauważyli
w pobliżu Łowicza patrolujący rutynowo okolice t)liasta
policjanci. Samochód wzbudził ich podejrzenie i postanowili go skontrolować. Czerwony fiat jednak nie zatrzymał
się na źądanie policjantów. Kierowca fiata wcisnął pedał
gazu i zaczął uciekać . Policjanci z radiowozu natychmiast
powiadomili o tym fakcie dyżurnego Komendy Powiatowej Policji i sami rozpoczęli pościg. W tego typu wypadkach do pościgu kierowane są wszystkie siły z terenu działania komendy.
Czerwony fiat z trzema podejrzanymi mężczyznami skierował się w ulicę Blich. Cały czas jechał za nim policyjny
radiowóz. Mężczyźni zdali sobie sprawę, że nie są w stanic
Około

pieszo. Liczyli na to, że w ciemnościach będzie im
policjantów. Najwyraźniej jednak nie znali
dobrze terenu, na którym się znaleźli. Łowiccy policjanci
otoczyli teren i odcięli im drogi ucieczki . Złodzieje próbowali ratować si<( z opresji chowając si<( w okolicznych krzakach, zostali jednak znalezieni po kilkunastu minutach.
Okazało się, że wszyscy trzej mężczyźni są mieszkańca
mi Łodzi. W samochodzie znaleziono artykuły spożywcze
pochodzące z kradzieży w sklepie spożywczym w Brodnem Józefowie oraz narzędzie służące do włamań. Złodzieje
zostali zatrzymani na 48 godzin w policyjnej izbie zatrzymań . Zatrzymanymi okazali się młodzi ludzie w wieku 21 ,
22 i 37 lat. Prokuratura zadecyduje czy będzie wnioskować
o zastosowanie aresztu, czy poprzestać na dozorze policyjnym.
(mak)
uciekać

łatwiej zmylić
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Praca zamiast za.s i/ku z opieki
Program o nazwie Inicjatywa, który rozpocznie się w naszym mieście od początku lutego
ma być pomocny w znalezieniu pracy przez
kobiety będące w wieku przedemerytalnym lub
w wieku przed zasiłkiem przedemerytalnym.

Uczniowie już

mogą pracować

Program jest wynikiem współpracy Powiatowego U rzędu Pracy, Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i polega na pozyskiwaniu miejsc pracy w jednostkach
samorządowych i bezpośrednio z samorządem związanych.
Jest on przeznaczony głównie dla bezrobotnych kobiet korzystających ze środków pomocy społecznej, którym brakuje
kilku lub kilkunastu miesięcy do emerytury lub zasiłku przedemerytalnego. Refundacja środków na zatrudnienie kobiet
w ramach tego programu będzie odbywała się ze środków
rządowych przeznaczanych dla urzędów pracy. Koordynatorem programu został wicedyrektor łowickiego MOPS-u, radny Dariusz Mroczek. Sam program opracowany jest nato-

w nowej spawalni

ZSZ nr1

Spawalnia iak nowa
Do dyspozycji uczniów Zespołu ·
Szkół Zawodowych nr I w Łowiczu
od połowy grudnia zeszłego roku została oddana, po generalnym remoncie, pracownia spawalnicza w warsztatach szkolnych. Prace od paździer
nika ub. roku wykonywali uczniowie
w ramach warsztatów. W pracowni została „wylana" nowa posadzka. Inaczej rozplanowano stanowiska spawał~
nicze.Teraz są tu cztery takie stanowiska, w tym jedno służące do spawania w osłonie gazu. Każde z nich
jest oddzielone ściankami, tak by praca przy jednym nie przeszkaazała pracującym przy pozostałych. Pomieszczenie i urządzenia zostały pomalo-

wane. Przebudowane zostały wycią
gi powietrza (wentylatory). Przy każ
dym stanowisku znajduje się okap,
który wyciąga opary z pracowni. Zapewnia to właściwą wentylację i świe
że powietrze pracującym tam uczniom. Zrobiono również remont stołów spawalniczych. Prace te zostały
wykonane za pieniądze z funduszu
Rady Rodziców -powiedział nam opiekun warsztatów szkolnych, Hen_ryk
Mika.
Została również zakupiona nowa
spawarka i urządzenie do cięcia tzw.
plazmą. Na pracownię spawalniczą
wydano 1O tys. zł.

OsJ

PCK
tei zbierało
Należy rozwiać wątpliwości części
mi_eszkańców
rał

w

miasta co do tego, kto zbiena Orkiestrę pieniądze
7 stycznia, a więc na dwa dni

Łowiczu

w piątek,
przed właściwym finałem.
Robili to w porozumieniu z organizatorami finału wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża, w sumie 17 młodych
osób. Jak poinformowano nas w łowic
kim oddziale tej organizacji, zebrano wtedy około I .OOO złotych , które zostały
przekazane do Zarządu Głównego, skąd
trafiły na konto WOŚP.
(tb)

Już prawie pewnikiem jest, że w tym
roku rozpocznie się generalny remont betonowego mostu na Słudwi w pobliżu
miejscowości Maurzyce, na drodze nr 2
z Poznania do Warszawy. Aktualnie specjaliści opracowywują projekt techniczny i szczegółowy zakres remontu. Będzie
to inwestycja pilotowana przez Zarząd
Dróg Krajowych i całkowicie sfinansowana z budżetu państwa, rozpocznie się najpóźniej w kwietniu - o ile projekt techniczny powstanie na czas.
Wiosenny termin rozpoczęcia prac
związany jest z tym, że potrzebny jest
ci:as na zakończenie robót remontowych
przy dodatnich temperaturach. Beton wy-

roku defińitywnie są wspomniane wyżej agencje pocztowe, które są prowazakończy swoją działalność placówka pocztowa w Bocz- dzone przez prywatne osoby po podpisaniu stosownej umokach Chełmońskich. Alternatywą dla tej likwidowanej pla- wy z Pocztą Polską. Osoby takie przeszły przeszkolenie
cówki jest działająca od początku tego roku agencja pocz- do obsługi pocztowej. Właśnie taka agencja pocztowa otwartowa prowadzona już jednak przez osobę prywatną.
ta już jest w Boczkach Chełmońskich - na terenie prywatnej
Przypomnijmy, że Urząd Pocztowy w Boczkach Cheł posesji; dokładnie naprzeciwko dawnej placówki pocztomońskich mieścił się w budynku tamtejszego Ośrodka Kul- wej, czyli GOK-u. Agencja będzie jednak załatwiać interetury, wynajmując jedno pomieszczenie od kocierzewskie- santów krócej niż dawna poczta. Prowadzący agencję dogo Urzędu Gminy. Opłaty za wynajem pomieszczenia szli bowiem do wniosku: że agencja otwarta przez cztery
i prąd zużyty przez pocztę nie były wysokie - ale i obro- godziny dziennie zaspokoi potrzeby mieszkańców Boczek
ty osiągane przez tę placówkę do wysokich nie należały. Chełmońskich i najbliższych okolic. Większa placówka
Poczta Polska ze względu na wprowadzanie oszczęd pocztowa znajduje się natomia'St w Kocierzewie; w budynności rezygnuje z mniej opłacalnych placówek w mniej- ku Ochotniczej Straży Pożarnej. Pod koniec ubiegłego roku
szych miejscowościach. W zamian za to często tworzone przeprowadzono tam generalny remont wnętrz.
pod koniec stycznia

Spółdzielnia
„Pszczółka"

bieżącego

Ogrodniczo - Pszczelarska
w Łowiczu

ogłasza

•

ZARZĄD

w Brzezinach przy ul. B. Josełewicza 1
o powierzchni 274 m zabudowanej trzema pawilonami handlowymi
o łącznej powierzchni użytkowej 120 m 2
- cena wywoławcza 70.000 zł.
• nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. B. Josełewicza 3
o powierzchni 867 m 2 zabudowanej wiatą drewnianą obudowaną
i kioskiem drewnianym o powierzchni użytkowej 135 m 2
- cena wywoławcza 51.000 zł
2

v' Bliższych informacji w sprawie sprzedaży udziela Dział Administracji pod numerem telefonu

PUNKT

USŁUGOWY

wybór asortymentów

UWACAF

./ SKÓRY ./ KOZUCHY

S&IQNOWA QlłNJi.l(Ą

Łowicz,

od zawarcia umowy sprzedaży.

ul. Warszawska 56,

Tel. 837-48-15
czynne:

v' Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odstąpienia od przetarr149

pełen

./FUTRA

przyjęta uchylił

v' Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 .01.2000 r.

rJ4!

Posiadamy w ciągłej sprzedaży
wysokokaloryczny węgiel kamienny
-

tej kopercie w sekretariacie Spółdzielni wŁowiczu, ul. Armii Krajowej 1, proponując najwyższą
cenę i wpłaciły wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 26.01.2000 r
godz.14.00 w kasie Spółdzielni, ul. Armii Krajowej 1.

gu bez podania przyczyn.

mu użytkowego parku" zatwierdzonego
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do dnia 3.02.2000 r. do godz. 1000 •
• Przetarg odbędzie się w dniu 03.02.2000
00
r., godz. 12 w Urzędzie Gminy (sala
narad).
• Zarząd Gminy Zduny zastrzega sobie prawó
odwołania przetargu bez podania przyczyn.

/nfonnacjionieruchomościipnetmyumożnauzyskaćwUrzędzieGminy(pokój7,8)/ubpodtel.(0-46)838-75-78.

v' Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożyły wstępną ofertę pisemną w zamknię

się

GMINY ZDUNY

• Księga wieczysta KW.4937.
• Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków poz.rej .721 Dział A.
• Cena wywoławcza - 25.400 zł
• Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w wysokości 1.270 zł w
kasie Urzędu Gminy do dnia 2000.02.03 do
godz. 1000
- złożenie przez uczestnika·przetargu „Progra-

837-60-34 w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej 1.

sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została

korzystywany w przypadku mostów
musi wiązać przy ściśle określonych parametrach temperaturowych.
' Podczas remontu mostu obok ma być
postawiony tymczasowy most jednoprzęsłowy. Ruch na tym moście będzie
odbywał się wahadłowo. Ze względów
oszczędnościowych będzie to most wą
. ski, z jednym pasem ruchu.
Wstępny zakres rnmontu przewiduje
przede wszystkim wymianę betonowych płyt mostu. Przypomnijmy, że
budowla ta była postawiona w 1956 roku
i od tamtego czasu nie przechodziła generalnego remontu.
(mak)

w skład, której wchodzą: "' działki ewidencyjne nr 17/1 i 18/3 o łącznej powierzchni 3.52 ha
./ nasadzenia (Park Dworski - zabytek) ./ drewniany budynek mieszkalny przeznaczony do
rozbiórki, której koszty poniesie nabywca ,/ murowany budynek mieszkalny do kapitalnego remontu

nieruchomości położonej

v' Wadium przepada na rze~z

do remontu

OGtASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
zabudowanei nieruchomości poloionei w Bogorii Górnei

pisemny przetarg
ofertowy na sprzedaż:

•

Słudwi

Most· na

Koniec poczty w Boczkach
Już

miast w Powiatowym Urzędzie Pracy. Miejsca pracy.dla
kobiet objętych tym programem mają wskazywać same jednostki samorządowe Urzędu Miejskiego w Łowiczu . Do tej
pory w ten sposób udało się pozyskać 25 miejsc pracy, nie
będą 'to jednak prawdopodobnie ostatnie. Nie wszyscy dyrektorzy jednostek już odpowiedzieli na zapytanie o taką
formę zatrudniania pracowników.
W zdecydowanej większości są to prace fizyczne typu:
sprzątaczka, opiekunka w przedszkolu, pomoc w kuchni, pracownik gospodarczy i administracyjny, woźna w szkole. Najwięcej - 5 osób, spośród bezrobotnych kobiet w wieku przedemerytalnym, chcą zatrudnić szkoły i gimnazja w Łowiczu.
Program rozpocznie się od razu po nadejściu środków finansowych na ten cel. Przewidywane terminy to koniec stycznia lub początek lutego bieżącego roku. Wtedy to co najmniej
25 bezrobotnych kobiet korzystających do tej pory z opieki
społecznej znajdzie pracę.

wt. 9.00-16.00

5

pt. 9.00-16.00
R-97
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SpRZEdAi NA RATy!
PPHU .TRANS-KOM", ul. Armii Krajowej 148
99-400 Łowicz, tel. 046/837-96-10
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ŁSM

Matematyka nie taka straszna

UDA ZADECYDUJE

Do rejonowego szczebla kon- z egzaminów do szkoły średniej.
kursów przedmiotowych zakwa- W tym roku wielu uczniów klas
lifikowało się kilkunastu uczniów ósmych próbowało swoich moż
z klas ósmych SP 6. W lutym liwości nawet w kilku przedmioi marcu na szczeblu rejonowym tach. Rafał Materek zakwalifikoszkoła będzie miała swoich repre- wał się z 3 przedmiotów: matezentantów w następujących przed- matyki, fizyki i historii, Piotr
miotach: matematyka, fizyka, che- Urbanek również z 3 przedmiomia, język polski i historia. Kon- tów: matematyki, fizyki, historii,
kursy w szkole podstawowej są a Katarzyna Kasperowicz przeszła
odpowiednikiem olimpiady przez etap szkolny z 2 przedmiow szkołach średnich, zwycięstwo tów: matematyki i chemii.
(mwk)
na szczeblu rejonowym zwalnia

Zakres przeprowadzanych remontów zależeć będzie od wysokości ustalanego przez Radę
odpisu remontowego. Zarząd spółdzielni proponuje dużą podwyżkę tego odpisu.

Nadzorczą

Ustalony już został wstępny zakres remontów pla- Tkaczew, naprawę balkonów i elewacji
nowanych na 2000 rok w Łowickiej Spółdzielni Miesz- w bloku nr 2 na osiedlu Noakowskiego,
kaniowej. Do marcowego posiedzenia Rady Nadzor- wymianę papy na kilkunastu budynkach
czej spółdzielni nie wiadomo jednak, czy zostanie on na różnych osiedlach.
Znaczną część tej kwoty (350 tys. zł)
w takim stanie, czy też zostanie okrojony. Wszystko
zależy bowiem od wysokości stawki odpisu remonto- spółdzielcy przeznaczą na wymianę
i legalizację wodomierzy w mieszkawego, który ustala właśnie Rada.
Tegoroczny plan remontów w zasobach spółdzielni niach. Szacowana ilość wodomierzy
został stworzony przy założeniu, że odpis remontowy do wymiany to 7 tysięcy sztuk. Należa
będzie wynosił I złoty za metr kwadratowy. Przypo- łoby to zrobić w większości opomiaromnijmy, że w 1999 roku odpis wynosił zaledwie 0,55 wanych mieszkań . Wodomierz zimnej
wody powinien być legalizowany co 4
groszy za metr kwadratowy.
Potneby mamy i tak większe i moglibyśmy ustalić Jata, ciepłej wody co 5 lat. Okres lega-

lizacji większości z nich mija w tym
roku. Legalizacja jednego wodomierza
kos~uije około 50 złotych. Rada Nadzorcza w marcu postanowi, czy spółdzielnia w całości będzie pokrywać
koszt legalizacji, czy też może 50 %
kosztów będą pokrywać mieszkańcy.
Bardziej prawdopodobna jest ta druga
wersja. Wtedy zmniejszeniu uległaby
wysokość stawki odpisu remontowego
przy zachowaniu takiego samego zakresu
robót remontowych.

(mak)

odpis remontowy znacznie wyżej. Zdajemy sobie jednak sprawę, że portfele naszych lokatorów nie są zbyt
zasobne i stąd taka propozycja - powiedział nam prezes Am1and Rura tłumacząc propozyję Zarządu ŁSM.
Roboty zlecone (czyli te, które będą wykonywane
przez inne podmioty gospodarcze, a nie przez brygadę
remontową spółdzielni) zaplanowane są na kwotę 1,5
mln. złotych. Znaczną część tej kwoty (I mln. zł) stanowi dofinansowanie wymiany stolarki okiennej prowadzonej na własną rękę przez lokatorów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Rada Nadzorcza postanowiła, że wymiana stolarl<i będzie współfinansowana
przez ŁSM w stosunku 50 %. Była to znaczna zachęta
dla lokatorów, biorąc pod uwagę dostępny w 1999 roku
odpis remontowy.
Oprócz tego planowane jest:
- pomalowanie 40 klatek schodowych (Noakowskiego - 5 budynków, Kostka - 3, Broniewskiego i Dą
browskiego po I budynku oraz na Bratkowicach 5 bu. dynków);
- wykonanie robót drogowych i związanych z chodnikami (162 tys zł, powiększony będzie m.in. parking
w rejonie bloku nr I O na Bratkowicach, zatoki parkingowe na tym osiedlu i na Dąbrowskiego;
- docieplenie szczytów w blokach nr 1, 2, 3 na Noakowskiego i przy ul. Ciemnej (266 tys. zł);
- malowanie elewa\:ji budynku przy Starym Rynku
911 O (40 tys. zł).
Pozostałe roboty będzie prowadził Zakład Remontowo - Budowlany działający w strukturach spółdziel
ni. Koszt robót określono na 600 tysięcy zł. Będą to
roboty typu: konserwacja dachów, smołowanie, zmiana obróbek blacharskich, naprawa elewacji, wymiana rynien, naprawa chodników. Z poważniejszych robót należy wymienić docieplenie stropów na osiedlu

sprzęt
naglaśniaiqcy

Gimnazium ma

Nowy sprzęt nagłaśniający ma na kolejne miesiące tego roku.
od ubiegłego piątku, 7 grudnia, Spnęt na pewno bedzie bardzo
gimnazjum gminy Łowicz w Po- przydatny - mówi przewodniczą
powie. Sprzęt został zakupiony ca Rady Rodziców Grażyna Koz pieniędzy pochodzących w czę- łaczyńska. Często odbywające się
ści z fu~duszu Rady Rodziców, uroczystości szkolne wymagają
a w części z pieniędzy pochodzą- użycia sprzętu nagłaśniającego,
cych z sołectw gminy Łowicz. taki zestaw okaże się na pewno
W sumie zapłacono 4,200 zł. pomocny - potwierdza Monika
W skład sprzętu wchodzą dwie Szymczak, dyrektorka Gimnakolumny, mikser, odtwarzacz płyt zjum. Okazją do przekonania się
kompaktowych, mikrofon. Po- o tym będzie zbliżająca się i zatrzebny byłby również magneto- planowana na 22 stycznia Choinfon, ale jego zakup odłożono ka szkolna.

Zduny rezygnuiq z podatku
od posiadania psów
Jednomyślnie radni z terenu ły tylko prowadzących samodzielGminy Zduny opowiedzieli się ne gospodarstwa domowe i tylko
na ostatniej sesji, 28 grudnia, z tytułu posiadania I psa. Uchwaza odejściem od obowiązku pła ła podjęta w grudniu weszła w ży
cenia przez mieszkańców podat- cie z dniem I stycznia 2000 roku.
Powodem jej powzięcia był,
ku za posiadanie psów. Do dotychczasowej uchwały wnieśli jak wyjaśniła sekretarz urzędu
nowy zapis, który mówi „zwal- gminy Jolanta Kliszko, brak opłat
nia się mieszkańców gminy z po- wnoszonych do kasy gminy z tego
datku od posiadania psów". Do- tytułu. Usankcjowonano więc isttychczasowe zwolnienia dotyczy- niejący stan faktyczny.

Nowa parafia

Remont elewacji tej kamienicy nie będzie głównym zadaniem ŁSM w tym roku,
ale z pewnościąjednym z bardziej widocznych

ltOTł.OWNIE

OLEJOWE

• Sprzedaż kotłów olejowych, gazowych

1

CYSTEL

Łowicz,

Od 2000 roku nowy kościół
w dzielnicy Korabka będzie nosił imię Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dokładna data nadania nazwy świątyni nie jest jeszcze znana. Ksiądz proboszcz Wiesław Frelek chciałby, aby uroczystość odbyła się w czerwcu przy-

Nowy Rynek 36

(Panorama), tełJfax 837-84-38
Sklemłewlce, ul. Mszczonowska 33135
(Biały Dom), leł.Jfax 832-26-32

KASY SPRZEDAJfi „WSZYSCY"
ALE TYLKO MY:

Buderus. Lumo 9 Ferro
• Palników$cheer9 Mann. Herrmann

ZAPEWNIAMY, ŻE NIEMIECKI
BUDERUSTo KOCIOI:. NR 1 NAŚWIECIE
./ Charakteryzuje się ekonomiczną oszczędną pracą oraz wysoką sprawnością i estetyką wykonania.
./Wykonujemy montaż kotłowni olejowych wg. najnowszych technologii oraz komputerowe ustawianie
palników w wykonywanych przez naszą firmę kotłowniach.
./ Firma posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej upoważniające do projektowania, nadzorowania
~
i kontrolowania budowy.

• Robimy to naldłużel
• Tylko z nami możesz
~ ... ·
negociować termin płatności
• Tylko u nas przy zakupie dowolnej kasy •
otrzvmasz prezent

Polecamy również
zestawy komputerowe firmy ~·~~~
'

f

ZAPRASZAMY:
• kotły olejowe • gazowe • węglowe • miałowe • wanny • zlewy • miski sedesowe
• umywalki • baterie łazienkowe • grzejniki • rury • wkłady kominowe

HURTOWNIA HYDRAULICZNA, Łowicz, ul. Klickiego 7 TelJFax.(046) 837-4041

Saletra
amonowa

:t(wiaciarnia

I 'l(~ '13.9l9{J2L

• 350 zł/tona
• Nawozy • Węgiel • Koks • Miał

róg

Kilińskiego,

Koziej 1

oferuje:

• Mat. Budowlane

v" najnowocześniejsze wzory wiąza

NAJNIŻSZE CENY!

v" dekoracje pojazdów, sali wesel-

Stryków, ul. Rolnicza 6A fel. 719-93-63/64

nek ślubnych
Gr-5

nej i

stołów

PRZYJDi DO NAS PO AKTUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ

f(~ł\

WIECTWO DAt.ls
ul.

Baczyńskiego 2/57 ~I~

przy Bolimowskiej na przeciwko działek

USŁUGI:

·:· suknie ·:· spódnice
·:· spódnice reksPresowoJ
•!• kałdl'Y Puchowe rz mat. klientaJ
·:· obciąeanie euzików
•:• bluzki •:• Przeróbki ·:· itP.R_92

szłegoroku, wrocznicępierwszej

mszy. W piątek 5 listopada tego
roku, pod nowy kośćiół został
wmurowany kamień węgielny.
Pochodzi on z Subiaco we Wło
szech, z miejsca męczeństwa św.
Wiktorii i został poświęcony
przez papieża Jana Pawła II.

Przedsiębiorstwo
Usług

Geodezyjnych

INI ERG E<&PGI

eo. w.

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

POLECA SWOJE USLUGI

W ZAKRESIE:
•:• mapy do celów projektowych
•:• podziały i rozgraniczenia nieruchomości

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

HURTOWNIA PALIW PŁYNNYCH
I OLEJÓW SMAROWYCH

i>A-li10 s.c.
Łowicz,

ul.

Małszyce

2d/2e

(046)837-4544, 837-36-82,().6()2-682-609, ().6()2-182-107

OLE.I OPAłOWY
Z .DOSTAW4
LUB ODBIÓR NA MIEJSCU

6
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Zduny

Podatki ustalone
Podobnie jak inne gminy naszego po- kalnymi. Jednocześnie ustalono zwolwiatu, gmina Zduny ma już za sobą nienia od podatku od nieruchomości.
uchwałę określającą stawki podatkowe Dotyczą one budynków mieszkalnych
na aktualny 2000 rok. Została ona pod- lub ich części o powierzchni użytkowej
jęta na sesji w dniu 28 grudnia ubiegłego do 270 m2 i każdego podatnika z pierwszych 270 m2 powierzchni użytkowej,
roku.
Stawki podatkowe od nieruchomo- pozostałe budynki lub ich części o pości zostały ustalone na poziomie odbie- wierzchni do 150 m 2 , samodzielnie zagaj"ącym w niewielkim stopniu od tego, mieszkujących emerytów i rencistów,
co obowiązywało w roku minionym. budynki gospodarcze na nieruchomoś
Ustalono stawkę 21 groszy za I m2 od ciach pozostałych pe gospodarstwach
budynków mieszkalnych lub ich części, rolnych.
9 złotych za I m2 od budynków lub ich
Ustalone zostały także stawki podatczęści związanych z działalnością gos- ków od samochodów ciężarowych o ła
podarczą inną niż rolnicza lub leśna downości od 2 do 4 ton - 400 złotych ,
z wyjątkiem budynków lub ich części powyżej 4 ton do 6 ton - 550 zł, powyprzydzielonych na potrzeby bytowe żej 6 ton do 8 ton - 660 zł, powyżej 8
osób zajmujących lokale mieszkalne oraz ton do 1O - 965 zł, powyżej I O ton do
od części budynków mieszkalnych za- do 12 ton - 1.280 zł, powyżej 12 ton 1.480 zł, od ciągników balastowych i
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 3,45 zł za I m2 powierzchni siodłowych - 1.480 zł . Stawki podatko12 stycznia w Urzędzie Gminy Bolimów zostały zainaugurowane cykliczne spotkania z dziennikarzami lokalnych użytkowej od budynków lub ich części we od przyczep i naczep o ładowności
mediów, które będą odbywały się w każdą środę. Uważamy, że jest to najlepsza forma kontaktu z mediami, które do zajętych na prowadzenie działalności od 5 do 9 ton - 50 złotych, powyżej 9
naszej gminy docierają bardzo licznie - powiedział wójt Bolimowa Andrzej Jagura, który razem z przewodniczącym gospodarczej w zakresie obrotu kwali- ton - 180 zł, pozostałe - 280 zł. Stawki
tamtejszej Rady Gminy Mieczysławem Przyżyckim udzielają dziennikarzom informacji.
fikowanym materiałem siewnym; 2,50 od autobusów: w których jest do 15
zł za I m 2 powierzchni użytkowej od po- miejsc - 275 zł, od 15 do 30 miejsc - 51 O
Bolimów
zostałych budynków lub ich części; 0,28 zł, powyżej 30 miejsc - 1.11 O złotych .
zł za I m2 powierzchni gruntów związa Zwolnione z podatku zostały Ochotninych z działalnością gospodarczą inną cze Straże Pożarne, policja i jednostki
Ze swojej strony dopełniliśmy wszel- tych zamiarów ze strony starostwa przeprowadzona przez władze gminy niż działalność rolnicza lub leśna z wy- organizacyjne gminy.
(tb)
kich formalności, jednak na decyzję mi- skierniewickiego i województwa łódz konsultacja społeczna, dlatego mamy jątkiem związanych z budynkami miesznistra spraw wewnętrznych i administra- kiego, jednak są przekonani, że opinia nadzieję, że dopniemy swego, ponieważ
cji odnośnie zmiany województwa i po- starostwa sochaczewskiego i wojewódz- nasze działania są przemyślane i uzawiatu przyjdzie nam poczekać przynaj- twa mazowieckiego będzie dla nich przy- sadnione. Pozostawanie w obecnych granicach administracyjnych mieszkańcy
mniej do końca bieżącego roku - mówi chylna.
Jak twierdzi wójt Jagura, mieszkańcy gminy Bolimów określająjako tworzewójt gminy Bolimów Andrzej Jagura.
Pod koniec ubiegłego roku do gminnego Gimnazjum w Kocierzewie dotarł
Zarówno władze gminy, jak i zdecy- gminy Bolimów są ekonomicznie, spo- nie sztucznych barier dla ich społeczno
wreszcie duży Atlas Rzeczypospolitej Polskiej.
dowana większość jej społeczności spo- łecznie i emocjonalnie bardziej związani ści.
Jest to wydawnictwo w formacie zbliżonym do A3, o wadze ponad 11
(aj)
dziewają się negatywnej opinii odnośnie z regionem mazowieckim. Wykazała to
kilogramów, w twardej oprawie. Sam atlas i komentarz do niego został opracowany przez pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk dla szkół podstawowych i gimnazjów. Jest on zalecany przez Ministerstwo Edukacji Naro· Ostatnie miesiące
dowej .
szkoły rolniczei w Kiernozi
Nie był to jedyny zakup książek do kocierzewskiego gimnazjum w ubiegłym
W procedurze bezprzetargowej Za- niczonego. Działka ma powierzchnię 132
Zasadnicza Szkoła· Rolnicza w Kierroku. Dzięki dofinansowaniu przez łódzkie kuratorium oświaty kupione zostarząd Miasta zdecydował się sprzedać metrów kwadratowych i jest przezna- nozi w roku szkolnym 2000/2001 zostały lektury do pierwszej klasy gimnazjum oraz osiem kompletów podręczników
Mazowieckiej Wyższej Szkole Huma- czona na zagospodarowanie terenu przed nie zlikwidowana. Decyzja taka została szkolnych. Są one przeznaczone dla uczniów, których rodziców nie było
nistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu jeszcze nie istniejącym budynkiem podjęta ze względu na brak naboru
w tym roku stać na zakupienie wszystkich podręczników we własnym zakreniewielką działkę przy placu Koński MWSH-P. Sprzedaż ma nastąpić po w dwóch kolejnych latach szkolnych. Wysie. Podręczniki są wpisane na stan szkolnej biblioteki i wypożyczane na okres
Targ. Działka będzie przeznaczona na wycenie przez biegłego rzeczoznawcę. posażenie szkoły (kilka komputerów)
roku szkolnego potrzebującym uczniom. Książki kosztowały nieco ponad 1.1 OO
cele edukacyjne i jest działką uzupełnia- Miasto, aby nie być stratne, do ceny zostanie przekazane do innej szkoły zazłotych. Potem oczywiście muszą wrócić do gimnazjalnej biblioteki, aby mogły
jącą. Zgodnie z procedurą Zarząd Mia- przetargowej doliczy koszty związane wodowej powiatu łowickiego. Likwidasłużyć innym uczniom w nowym roku szkolnym. Podobne rozwiązanie stososta nie musiał w tym przypadku pytać z podziałem geodezyjnym oraz wyceną cja placówki najprawdopodobniej przywane jest od kilku lat również w Szkole Podstawowej w Kocierzewie.
czyni się do utraty pracy przez dwóch
o zdanie Rady Miejskiej i nie musiał wartości działki.
(mak)
(mak) nauczycieli przedmidtów zawodowych.
również organizować przetargu ni eo gra-
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DO MAZOWIECKIEGO MOZE W PRZYSZtYM-ROKU

Atlas cięższy niż cegła

Działka

dla MWSH·P

Byk Mazovia Spółka z o. o. w Łyszkowicach

Firma zatrudni Główną Księgową

POSIADA DO UPŁYNNIENIA

(pełna rachunkowość)

Star

nr rejestr. SKB 552Y

rok produkcji 1987

2. Samochód ciężarowy Star

nr rejestr. SKB 559Y

rok produkcji 1987

nr rejestr. SKO 201 B

rok produkcji 1987

nr rejestr. SKJ 4841

rok produkcji 1979

1. Samochód
3. Samochód

ciężarowy

ciężarowy

Avia

4. Przyczepa Sanok D-50
5. Spychacz

gąsiennicowy

rok produkcji 1982

DT-75

6. Zasobniki do cementu 25t.

Typ Z-25-A konstr. blaszana

rok produkcji 1989

7. Zasobniki do cementu 25t.

Typ Z-25-A konstr. blaszana

rok produkcji 1989

Przeznaczone do sprzedaży środki można
25 i 26 stycznia br. w godzinach 7. 00-15. 00
Pisemne oferty z

określeniem

oglądać

kwoty zakupu brutto
r.
2000
stycznia
firmy do dnia 29

na terenie firmy w dniach
należy składać

Rada
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Gra zespół LAZARES
tel. 838-95-25

w siedzibie
R-152

Sołecka

w Klewkowie

UD08TĘPNIA ·

POMIE8ZCZENJA
Domu Ludowe8o
na uroczystości weselne
./ kuchnia z zapleczem ./ sala taneczna
./ sala konsumpcyjna
Tel. 837-31-59

-zapewniamy atrakcyjne warunki płacowe
Kontakt:
ECOTHERM Sp. z o.o. Łowicz, ul. Jana Pawła li 173/175
Tel. 046-837-52-83, 046-837-57-50, 837-55-41
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wnękowe

przesuwanymi i
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z drzwiami
składanymi

W CAŁOŚCI LUB NA STOISKA
O DOWOLNEJ POWIERZCHNI

W CENTRUM l:.oWJCZA

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

POTRZEBNA MŁODA,
DYSPOZYCYJNA
pracy
jako barmanka

umiejętnością

Tel. 837-25-71 po 15°0
R-151

<?~

NOWOCZESNE ZABUDOWY WNĘTR
RAZ SYSTEMY OKIENNE KBE, ALUMINIUM
PCV NA DOWOLNY WYMIAR

z

196

UL. ZDUŃSKA

35

Tel.(046) 837-45-92 po godz.17!!Q

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe „ ~~~c,\~-.>
- mieszkaniowe ...„~o - „
~-(:.(, w

ul. Bolimowska 14118lb/O~
tei. 837-88-62 po 16l!l!, 0605-042-710
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ZIEMIA SAMA GRZEJE
Od roku już pan Dariusz Stępniewski z Łowicza ogrzewa swój dom energią czerpaną z głębi ziemi.
Jak to funkcjonuje - dowiadywał się Tomasz Bartos.

Jest to niekonwencjonalna metoda, ale
to nie oznacza, że nieskuteczna, jak na
razie nie narzekaliśmy na zimno w domu.
Czujemy natomiast atmosferę dotąd nieznaną w pomieszczeniach, gdzie funkcjonuje ogrzewanie: powietrze jest bardzo przyjemne, nie jest suche - powiedział nam Dariusz Stępniewski, mieszkaniec Łowicza, który już od ponad roku
posiada w swoim jednorodzinnym domu
ogrzewanie geotem1iczne. Sama nazwa
już kojarzy się z czymś niecodziennym.
Istotnie, jest to najprawdopodobniej jedyny tego rodzaju sposób ogrzewania
domu w naszym mieście.
Różni się on całkowicie od tego co
znamy. Na terenie swojego podwórka
pan Dariusz musiał wykonać 1Oodwiertów na głębokość 30 metrów każdy. ·
Temperatura ziemi wynosi tam około 8
stopni Celsjusza. W wywierconych
otworach zamontowane są dwie rury
połączone na dnie kolankiem, co ma
umożliwić przepływ płyim (mieszaniny alkoholu z wodą) stanowiącego przenośnik ciepła. Dociera on do tzw. pompy ciepła, która, jak to określił pan Dariusz, działa na podobnej zasadzie co lodówka tylko odwrotnie. Pompa pobiera
ciecz o temperaturze 8 stopni, a podnosi ją do temperatury 58.stopni, .czyli takiej, jaką można osiągnąć w standardowych grzejnikach w domu. Jak na razie
nie wykorzystujemy tej temperatury do
k01ica, w pomieszczeniach jest ciepło powiedział nam Dariusz Stępniewski.
Gdy byliśmy u niego w domu, na dworze było - 6 stopni, w domu natomiast
powyżej 20. Od razu dało się wyczuć
znacznie milszą atmosferę w ogrzewanym
pomieszczeniu. Stosowane ogrzewanie
jest niskotemperaturowe, powoduje to, że
powietrze w domu jest wilgotne i nie trzeba stosować tu, jak w niektórych domach,
ręczników wieszanych na kolo1yferach,
czy układania pod nimi kuwet z wodą dla
poprawienia wilgotnofri powietrza. Jest
ono u nas 111e tylko milsze, ale także
i zdrowsze - zachwala zastosowany u siebie system pan Dariusz.
Pompa ciepła nie tylko ogrzewa po-

Stołówka będzie

od września
Od września otwarta będzie stołówka
w Stachlewie w gminie Łyszkowice.
W 1999 roku udało się zakupić wyposażenie do kuchni i stołówki za kwotę
12 tys. zł. Zakupiony sprzęt żnajduje się
już w budynku szkoły, są tom. in: stoliki, okapy kuchenne, lodówka, zlewozmywaki oraz komplet talerzy i sztuć
ców na 80 osób. Do szkoły w Stachlewie uczęszcza obecnie 153 dzieci, prace przygotowawcze do uruchomienia
kuchni i stołówki rozpoczną się latem,
gdy ósme klasy opuszczą mury szkoły.
Zakres prac obejmować będzie remont
jednego pomieszczenia dotychczas lekcyjnego oraz dwóch pomieszczeń, które będą pełnić funkcje pomocnicze.
(mwk)

Remont w komendzie
Już w drugiej połowie stycznia w ło
wickiej Komendzie Powiatowej Policji
rozpocznie się remont korytarza i częś
ci pomieszczeń na drugim piętrze.
Wymienione zostaną między iunymi
wszystkie drzwi do pokojów służbo
wych. W przejściu zamontowane będą
drzwi antywłamaniowe z systemem
otwierania kodowego. Oprócz tego pojawi się sufit podwieszany oraz panele
na ścianach. Remont jest prowadzony
po to, żeby zwiększyć funkcjonalność
Tak było przed rokiem, przy montażu instalacji. Dziś ciepło z głębi ziemi już ogrzewa dom.
pomieszczeń oraz samego korytarza.
Poważriy remont (oprócz zwykłego mamieszczenia w domu, ale także wykorzy- na" przez pompę. Podkreślił jednak, że na wykorzystać w gospodarstwie domolowania) nie był prowadzony w tej czę
stywana jest jako źródło ciepła do ogrza- koszty nie są duże, jest to dla niego za- wym. Rury tańszym kosztem można uło
ści budynku komendy od kilkunastu lat.
nia wody użytkowej. Spokojnie ustawiam dowalające. W przypadku, gdyby tem- żyć w pozycji poziomej, nie pionowej na
on zakończyć się pod koniec lutego.
Ma
sobie tempera/Lirę pod prysznicem na 43 peratura na dworzu osiągnęła - 30°C, to długości około 300 metrów i na głęboko
(mak)
stopnie ciepła, jest to temperatura, która do pompy ciepła można podłączyć jesz- ści 1,3 metra. Nie można było tego u nienie jest ani zbyt ciepła ani zimna, po pro- cze dodatkowe źródło ciepła, które pod- go wykonać ze względu na małą poMikołai Słowacki
wierzchnię podwórka. Jest jeszcze moż
stu w sam raz do kąpieli. Pompa ogrze- grzeje wodę w rurach c.o.
liwość wykorzystywania ciepła, jakie poDwa spektakle teatralne planuje
wa zbiornik o pojernno~ci I OO litrów.
DOBRE - ALE DOŚĆ DROGIE
wstaje w ściekach domowych. Ciepła tego w styczniu Łowicki Ośrodek Kultury.
Pan Dariusz opowiadając nam o swoWykonanie tego typu ogrzewania jest je!it więcej niż na głębokości 30 metrów. Pojawią się one na scenie ŁOK za spraim systemie grzewczym zaznaczył, że
nie ogrzewa on jak na razie całej po- sprawą dość drogą. Wykonanie odwier- Wszystkie te sposoby sąjuż od dawna wą Teatru Lektur Szkolnych z Warszawierzchni domu, jedynie dwa pokoje, tów kosztuje aktualnie po około 80 zło stosowane w krajach skandynawskich, wy. Będą przeznaczone dla uczniów
kuchnię i łazienkę. Dom jest jeszcze nie tych za metr, a to oznacza 24 tysiące zło gdzie energię geotermiczną wykorzystu- szkół średnich i gimnazjów. Pierwsze
dokończony. Do ogrzania pozostaje tych. Pan Dariusz zrobił to tańszym kosz- je się w grzejnictwie już w około 30 % z nich odbędzie się 21 stycznia: „Co się
jeszcze dwa razy tyle. Jednak pompa tem dzięki pomocy kolegi. Pompa ciepła, domów. Technika ta jest także stosowana stało ze świętym Mikołajem" - bajka.
Drugie przedstawienie, zaplanowane na
o mocy .5,5 KW powinna zaspokoić jaką ma u siebie pan Dariusz, produko- we Francji i Niemczech.
Pan Dariusz twierdził ponadto, że na 24 stycznia, to „Juliusz Słowacki". Opiw ciepło wszystkie te pomieszczenia. wana jest w Polsce przez gdańską firmę
Budynkowi potrzeba jeszcze ocieplenia, Cetus z części pochodzących ze Szwaj- tym nie koniec: będzie się starał jeszcze suje ono drogę życiową wielkiego Polaco jednak właściciel będzie starał się carii, Niemiec, Francji. Kosztuje 12,5 ty- w przyszłości zamontować na dachu swe- ka i tworzoną przez niego poezję .
Ośrodek będzie starał się co dwa mieprzeprowadzić jak najszybciej, gdyż spo- siąca złotych. Zgodnie z obliczeniami in- go domu baterie słoneczne. W przyszło
ści może uda mu się w ten sposób ogrze- siące prezentować na swojej scenie
ro ciepła ucieka jednak przez ściany. Nie westycja ta zwróci się mu za 3-4 lata.
Nie jest to jedyny sposób ogrzewania wać wodę użytkową i produkować prąd. przedstawienia teatralne.
potrafił on w rozmowie z nami określić,
(tb)
(tb)
ile pieniędzy kosztuje energia „pożera- wykorzystujący pompę ciepła, jaki moż-
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Okna, drzvvi
PCV, drewno, stal,
aluminjum
PRODU9ENT:
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a:

Łowicz,

ul. Kaliska 103
tel. (0-46) 837-41-38
837-32-79, fax 837-47-98

99-400

http:

www.winkhaus.com.pł/SIB

Niezawodne KASY FISKALNE
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BIURO USłlJG FINANSOWYCH
Fmancial Consulting
oferuje swoje usługi w zakresie:
- Księga Przychodów i Rozchodów (PIT-5)
- księgi handlowe (pełna księgowość CIT-2),
- rozliczenia roczne
- doradztwo podatkowe
- inne usługi związane z obsługą księgową
Doświadczenie

Łowicz,

w prowadzonej działalności: 1Olat.

ul. Podrzeczna 37, tel. 837-47-89
R-118

w centrum miasta
na działalność
i!osPodarczą

O POW.

150

m2

Tel. 837-35-17, po godz.
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E ALTY
TO JESZCZE NIE TO
.

Chórowi miejskiemu nadal brak sopranów, tenorów i basów
Ponad dziesięć prób ma już za sobą
Chór Miejski powstający dzięki staraniom dyrekcji Łowickiego Ośrodka Kultury i Łowickiego Towarzystwa Muzycznego. Mimo to skład chóru ciągle ulega
zmianom - mówi prowadzący spotkania
Wojciech Sieradziński. Gdyby zliczyć
osoby, jakie przewinęły się tu od pierwszych listopadowych spotkań, to mielibyśmy chór liczący około 60 osób. Aktualnie jednak ilość osób systematycznie przychodzących na spotkania utrzymuje się w granicach 25, z przewagą

Ceramika budowlana:
- cegły
- pustaki

Znane sąjuż stawki podatkowe, jakie
czworonogów w gminie Łowicz. Od drugiego
i każdego następnego psa jest to 31 ,47
zł rocznie.
Od płatności zwolnione zostały osoby fizyczne, które są właścicielami lub
samoistnymi posiadaczami nieruchomości do 1 ha gruntów i posiadająjednego
psa.
Podatek od posiadania psów wszyscy zobowiązani są zapłacić bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Łowiczu
do 31 marca tego roku lub w ciągu dwóch
tygodni od chwili kupienia psa.
Os)
będą musieli zapłacić właściciele

Polski Związek Emerytów
i Rencistów w Łowiczu

Biuro w końcu
ucywilizowane

pań.

Właśnie przewaga pań sprawia, że
chór składa się głosowo w 90% z altów.
Narzuca to spore ograniczenia, jeśli chodzi o możliwości wykonywania utworów muzycznych. Nie możemy niestety
wykonywać żadnych utworów wielogło
sowych, do tego potrzebny jest kontrast,
oprócz altów w chórze istotną silę powinny stanowić soprany. tenory i basy.
Brak wielu głosew nie uniemożliwia
jednak prowadzenia prób. Odbywają się
one, ćwiczony jest pierwszy repertuar,
chór pracuje m.in. nad Alleluja - Williama Boyce'a i Soli Deo Gloria Paula
K\ckstata. Najważniejsze jest dla nas
wspólne przebywanie, poznawanie siebie, swoich możliwości głosowych mówi jeden z chórzystów. Wojciech Sieradziński dodaje: - Wiele osób musi przełamać stres związany ze śpiewaniem.
Wy~tępowanie publiczne, a zwłaszcza
śpiewanie jest jedną z najbardziej stresujących czynności, jakie człowiek może
wykonywać. Potrzeba czasu, by się z tym
oswoić. W naszym gronie w czasie prób
właśnie tego zdenerwowania członkowie
chóru się pozbywają.

Ile od psa?

Prowadzący zajęcia

Wojciech

Sieradziński

(z prawej)

może mówić, że

pracuje z

Sieradziński twierdzi, że chór w praktyce będzie mógł występować z pełnym
sukcesem dopiero po okresie około 2Jat
- choć z pewnością nie każe czekać
mieszkańcom miasta tak długo na swój
pierwszy występ.
Grupę 25 osób, jakie przychodzą
obecnie na spotkania chóru tworzą
w większości ludzie młodzi, na próbie,
na której byliśmy średnia wieku wynosiła ok. 20 lat, znależć można wśród nich
uczniów szkół średnich, w tym LO

goszczący na próbach ·studenci Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczo
- Pedagogicznej w Łowiczu, którzy poprzednio w części tworzyli chór uczelniany. Jest też kilka osób dorosłych.
Większość z nich stawiała pierwsze swoje krnki w chórach szkolnych, działają
cych przy łowickich kościołach
i
przy Ognisku Muzycznym . Ciekawostkąjest fakt, że nie wszyscy członkowie
chóru pochodzą z Łowicza. Jest w nim
akf:ualnie np. uczennica klasy III LO im.
Chełmońskiego.
Chełmońskiego, pochodząca ze SkierSą także studenci, w tym ostatnio niewic. W śpiewie stawia pierwsze kro-

Okna
drewniane i plastikowe

Drzwi fornirowane

Wełna

mineralna
ROCKWOOL

CENTRUM HANDLOWE BUDOWNICTWA

EEKOCENTR®

młodym

chórem

ki w Łowiczu, w rodzinnym mieście nie
nigdy takiej możliwości.
Wojciech Sieradziński liczy na to, że
w najbliższym czasie skład zostanie uzupełniony o brakujące głosy, przede
wszystkim męskie: tenory, basy, a także
o soprany. Chociaż „. Każdy głos się liczy! W swoje szeregi przyjmiemy każde
go, kto lubi śpiewać i do nas przyjdzie zachęca dyrygent. Spotkania odbywają się
dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 17 w sali mieszczącej małą
galerię ŁOK (wejście jak do PZU).
Tomasz Bartos
szukała

Drzwi płycinowe
malowane i foliowane

Bramy

garażowe

Wiśniowski,

uchylne
Normstahl

W najbliższych tygodniach budynek
przy Stanisławskiego nr 24 mieszczący
biuro PZEiR będzie podłączany do sieci
wctdociągowej i sanitarnej. Przez lata
naszej obecności w ty ch pomieszczeniach byliśmy pozbawieni możliwości
korzystania z sanitariatu. Często była
to bardzo kłopotliwa sprawa, aktualnie pojawiła się szansa, by nasze biuro zostało w ko1icu ucywilizowane powiedziała nam prezes związku, Alicja Walak.
Wykonawcą: tych prac jest Zakład
Usług Komunalnych. Jak nam powiedział dyrektor Janusz Michalak, wykonanie tych prac pozwoli zlikwidować
zdrój, jaki znajduje się na podwórku tej
kamienicy. Jego niekontrolowane uży
wanie przynosiło ZUK straty.
Możliwość dostępu do sieci wodociągowej i sanitarnej będą mieli także
wszyscy lokatorzy budynku, którzy do
tej pory swoje potrzeby fizjologiczne
załatwiali w wygódkach w podwórzu.
Prace, jakie mają być wykonane, zostaną przeprowadzone we współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, który jest administratorem budynku.
(tb)

Drzwi

zewnętrzne

Pokrycia dachowe: _
Blachy Rautaruuki
Onduline
Eternit bezazbestowy

99-400 ŁOWICZ, ul. Chełmońskiego 2, tel. (046) 837-36-59
96-100 SKIERNIEWICE, 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, tel. 656-73-35
02-672 WARSZAWA,.ul. Domaniewska 42/44,
tel. (022) 843-77-51, tel. (022) 843-50-01 do 09 wew. 206
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JAK SI~ ZMIENIĄ SZKOtY SREDNIE
Powiat, któremu podlega szkolnictwo średnie, dostrzega, że niektóre szkoły „produkują" bezrobotnych
- i zamierza temu przeciwdziałać. Jak? - opisuje Anna Jatczak.
Na terenie naszego powiatu wysokie
bezrobocie utrzymuje się w zawodach
takich, jak: technik rolnik, technik hodowca, technik elektryk, technik mechanik, technik włókiennik, technik technologii żywienia, referent ekonomiczny, finansowy i administracyjno-biurowy,
sprzedawca, dziewiarz, elektromonter,
operator produkcji owoców i warzyw,
szwaczka i kierowca.
Mniejsza liczba bezrobotnych utrzymuje się w zawodach: branży usługo
wo-gospodarczej, hotelarskiej, gastronomicznej, księgowych, absolwentów
z dobrą znajomością języków obcych,
informatyk, ślusarz, spawacz, mechanik
pojazdów samochodowych, magazynier, cieśla, technik budowlany, murarz,
tynkarz.
W opinii pracodawców najlepiej radzą sobie absolwenci liceów ogólnokształcących oraz szkół policealnych.
Natomiast brakuje absolwentów w takich zawodach, jak: leśnik, utylizator
śmieci , makler giełdowy, specjalista ds.
reklamy i promocji firm, akwizytor,
agent ubezpieczeniowy.
W związku z tym - uważa dyrektor
Wydziału Edukacji w starostwie powiatowym w Łowiczu Mirosław Kret- konieczna jest pewna we1Jfikacja kierunków kształcenia zawodowego, by zapobiec potoc:mej opinii, że szkoła „produkuje bezrobotnych ". Nale:!:y równie::
iiprowadzić system kształcenia ustawicznego w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, umożliwienia zmiany wykonywanego zawodu. Zamierzenie to bę
dzie można wprowadzić w życie na bazie istniejących szkól i placówek oświa
towych w naszym powiecie.
Wprowadzenie nowych kierunków
kształcenia zawodowego w szkołach
wymaga znalezienia kadry nauczycielskiej zdolnej do nauczania nowych
przedmiotów, odpowiednich kwalifikacji oraz dostosowanej bazy lokalowej.
Muszą być określone warunki i miejsce
odbywania praktyk zawodowych tak,
by zagwarantować absolwentowi zna-

Działalność jedynej

lezienie pracy. Nowy kierunek musi być
wybrany przy pełnej akceptacji pracodawców lub też wynikać z istniejącego
zapotrzebowania na rynku pracy. Wprowadzenie kierunku nauczania wiąże się
ze zwiększeniem nakładów finansowych
organu prowadzącego. Dotychczas
okres wprowadzenia nowego zawodu
wynosił 4-5 lat, jest to za długo. Samorząd powiatowy zamierza sprostać tym
zadaniom, co znajduje swoje potwierdzenie w „ Założeniach polityki oświatowej
powiatu łowickiego do roku 2003 " - zapewnia Mirosław Kret.

-

.~

NAJWIĘKSZA REWOLUCJA:

TRZY DUŻE „OGÓLNIAKI"

Liceum Ogólnokształcące im. J. Cheł
w Łowiczu oraz Liceum im.
K. Idzikowskiej w Zdunach będą pracować według dotychczasowych programów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że po wprowadzeniu reformy
(2001 - 2002) powstaną licea o profilu
ogólnym (ścieżka na studia) i tzw. licea
o profilu praktycznym (licea profilowane) z pominięciem zagadnień stricte zawodowych, skupiających się na dodatkowej wiedzy teoretycznej z oferowanego przez szkołę zakresu. Absolwent
liceum profilowanego, jeżeli nie podejmie nauki na studiach wyższych, będzie
mógł podjąć naukę w 2-letniej szkole policealnej oferującej ten sam profil, uzyskując określony zawód i tytuł technika.
Najwięcej zmian będzie w Zespole
Szkół Zawodowych nr 2, gdzie po
ostatecznym przeniesieniu kierunków
kształcenia zawodowego (szkoły zasadniczej oraz technikum dla dorosłych) do
ZSR CKU na Blichu w bieżącym i następnym roku szkolnym, zostanie tylko
liceum - i to ogólnokształcące. Rozpocznie się tam modernizacja bazy lokalowej
(budowa łącznika i sali gimnastycznej),
szkoła pbwinna zwiększyć liczbę klas
pierwszych licealnych tak, by w roku
2002/2003 być pełnym liceum ogólnokształcącym, z 12-13 oddziałami i około 330 uczniami.
mońskiego

Dyrektor powiatowego

Wydziału

Edukacji, Kul/WJ'. Sportu i Twystyki Mirosław Kret w swoim gabinecie

Przyszłość liceum w Zespole Szkół
Medycznych jest niepewna z powodu

braku uregulowań prawnych i porozumienia pomiędzy samorządem powiatowym a Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi (budynek ZSM jest własnością
urzędu marszałkowskiego). Jeżeli sprawa zostanie uregulowana i budynek
przejdzie na własność powiatu, to powinien nastąpić wzrost liczby oddziałów z l O do 13-14 klas. Po reformie liceum powinno mieć profil ogólny oraz
praktyczny. W przypadku braku korzystnego porozumienia rozważana jest
konieczność stopniowego wyprowadzania klas licealnych z budynku ZSM, np.
do ZSR CKU Blich lub ZSZ nr l.
Po roku szkolnym 2002/2003 we
wszystkich szkołach ogólnokształcą-

w Łowiczu, obok kina Bzura, sceny przystosowanej do wystawiania przedstawień teatralnych,
zapleczem itp. zainaugurowano w minioną niedzielę. Scena powstała na przedłużeniu nowej sali
gimnastys.,znej szkoły pijarskiej, której parkiet pokryty dla ochrony wykładzinami dywanowymi, zamieni się na czas
spektaklu' w widownię. Pierwszym przedstawieniem było „Betlejem Łowickie" -jasełka, w których wystąpiło łącznie
kilkudziesięciu uczniów szkoły. Nasze fotografie pochodzą z tegoż właśnie, historycznego przedstawienia.
dysponującej kotarą,

\

t

cych będzie możliwość uruchomienia jednym z trzechfimkcjonujących liceów,
liceum uzupełniającego, które podno- co prawdopodobnie nastąpi w 200012001
siłoby poziom wykształcenia ogólne- - dodaje. Ta deklaracja dotyczy Gimago absolwentów szkoły zawodowej.
zjum nr3 (funkcjonującego dotąd w grud• GIMNAZJUM DLA KORABKI niu SP 3 i pilnie potrzebującego nowych
pomieszczeń) i właśnie powiększające
NA UL. ARMII KRAJOWEJ?
go się liceum we wspomnianym ZSZ nr
Docelowo na terenie powiatu łowic 2 na ul. Armii Krajowej.
kiego powinnyfunkcjonować 4 licea, tj.
· Położenie i specyfika warunków natujedno w Zdunach - 9-1 Ooddziałów i trzy ralnych w Zdunach i Zduńs_kiej Dąbro
w Łowiczu: LO im. J. Chełmońskiego - wie stwarzają, w oparciu o istniejącą ba14-16 oddziałów, w ZSZ nr 2 - 12-13 zę lokalową, bardzo dobre możliwości
oddziałów i liceum w ZSM - 13-14 od- utworzenia takiego zespołu na dobtym
działów - mówi Mirosław Kret. Należy poziomie także tam - dodaje Mirosław
także rozpocząć rozmowy z władzami Kret - celem wyrównania szans edukamiasta o możliwościach tworzenia zes- cyjnych uczniów właśnie na terenie wiejpołu szkół ogólnokształcących, czyli skim.
dok. na str. 19
umieszczenia jednego gimnazjum przy
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Zespół Szkół Zawodowych

TAK

B~DZIE

Będzie

Nr 2

PO ROZBUDOWIE

Biuro Usług Architektonicznych KD
Kruk s.c. z Łodzi, będzie wykonywać
projekt planowanej rozbudowy istniejącego Zespołu Szkół Zawodowych Nr
2 przy Armii Krajowej. Firma ta została
wybrana spośród czterech oferentów,
jacy zgłosili się do ogłoszonego przez tę
placówkę przetargu. Oprócz trzech po. zostałych firm ze Skierniewic, Sochaczewa i Łowicza, jakie startowały w przetargu, zainteresowane nim były jeszcze
dwie inne, jednak ostatecznie nie złoży
ły one swojej oferty. Przetarg został rozstrzygnięty 20 grudnia minionego roku.
Przystąpienie do planowanej już od
trzech lat rozbudowy jest kluczową sprawą, jeśli poważnie myśli się o tym, by
mogła ona stać się drugim dużym w mieś
cie liceum ogólnokształcącym. Firma ta
została wybrana, ponieważ przedstawiła najciekawszą koncepcję po najkorzystniejszej cenie. Pokazano nam kilka moż
liwych do wykonania koncepcji, spośród
któ1ych zasugerowano jedną, uznającją
za najbardziej właściwą dla nas - powiedział nam dyrektor szkoły Łukasz

Rodzice uczniów kończących w tym
roku ósmą klasę organizują 22 stycznia
bal, który jest odpowiednikiem studniówki w szkołach średnich. Bal rozpocznie się polonezem, uczniowie mają
się ubrać w stroje wieczorowe. Organizatorzy przewidują, że w balu weźmie
udział ponad 50 uczniów kończących
w tym roku szkołę.
Nauczyciele i pozostali pracownicy
szkoły będą na balu gośćmi. Początek
imprezy zaplanowany jest na godzinę
17.00,jak długo potrwa zabawa nie wiadomo, zależy jak dobrze dzieci będą się
bawić i jak długo rodzice zechcą ich pilnować, ponieważ pieczę nad nimi w czasie „studniówki" sprawują rodzice.
Wszystkich uczestników balu zabawiać
będzie młodzieżowy zespół muzyczny.
Rodzice prawdopodobnie sami upieką
ciasta, będzie również podane jedno danie gorące: frytki, surówki i kotlet z kurczaka.
(mwk)

Mamcarz grai
na Blichu

Kazłowski.

Wybrana koncepcja przewiduje wybudowanie z prawej strony istniejącego
bydynku skrzydła , w którym znajdą się
sale dydaktyczne. Za budynkiem będzie
ono łączyło się z mającą do niego prostopadle powstać salą gimnastyczną.
Zaplecze sportowe zostanie umiejscowione w skrzydle, jakie powstanie po
lewej stronie dzisiejszego budynku szkoły. Koncepcja ta naszym zdaniem jest
bardzo ciekawa. Między salą gimnastyczną a istniejącym teraz budynkiem powstanie dziedziniec, który będzie można
zagospodarować jako miejsce odpoczynku dla uczniów w okresie cieplejszych
dni w czasie przerw lekcyjnych. Możliwe
byłoby jego żadaszenie. Fakt, że dziedziniec będzie odcięty od dostępu z zewnątrz
oprócz wejścia przez szkołę, poprawi też
bezpiecze1istwo budynku - ocenia kon-

studniówka
w „Siódemce"

cepcję

dyrektor placówki.
Zgodnie z tą koncepcją szkoła w wyniku rozbudowy otrzyma 5 sal lekcyjnych na parterze, plus jedną salę w częś
ci sportowej, która mogłaby być ze
względu na rozmiary wykorzystana na
małą salę gimnastyczną. To jednak nie
wszystko, na piętrze powstanie jeszcze 9 dodatkowych sal lekcyjnych. Planowana sala gimnastyczna będzie umieszczona równolegle do istniejącego bu„
dynku - inaczej niż w założeniach przedprzetargowych. Pozwoli to na lepsze
oświetlenie jej wnętrza przez promienie
słoneczne. Jej powierzchnia wynieść ma
650 m2, co·pozwoli umiejscowić na parkiecie boiska do koszykówki i dwa do
siatkówki.
Koszt wykonania całości finna z Ło
dzi oceniła na około 1.800.000 złotych -

co wydawać się może bardzo tanio
w porównaniu z innymi.podobnymi inwestycjami. Dyrektor Kazłowski w rozmowie z nami zanaczył, że koszty te
zostały zbilansowane zgodnie z cenami
za materiały budowlane z końca ubiegłego roku - mówi to jednak ma on nadzieję, że ostateczna suma nie wyniesie
więcej niż 2 miliony złotych. Koncepcja, jaka została przez nas przyjęta pozwoli wykonywać tę inwestycję w dwu
etapach. Pierwsza zostałaby wykonana
część dydaktyczna, w której znajdą się
sale lekcyjne, potem dopiero część sportowa. Na razie czekamy na pierwsze pieniądze ze starostwa. Ich przekazanie
nam pozwoliłoby starać sięjuż o finanse
z zewnątrz - mówi dyrektor. Na.razie
szkołę czeka jednak spłata projektu budowlanego rozbudowy placówki, jaki

My opuszczamy ceny
4 modnych modeli Renault

Jerzy Mamcarz, poeta i kompozytor
ma zostać wykonany w ciągu kilku mie- oraz wykonawca swoich tekstów w jedsięcy. Zgodnie z rozstrzygniętym prze- nej osobie wystąpił w środę, 12 stycztargiem b<(dzie on placówkę kosztował nia, w zespole szkół na Blichu. Zapre65 tysięcy złotych.
zentował tam kilka swoich najnowszych
W tym roku nie należy jednak spokompozycji na gitarę. Słuchała go pradziewać się żadnych środków w budże
wie cała społeczność uczniowska, zecie starostwa na rozpoczęcie inwestybrana na sali gimnastycznej. Poezja spotcji. Mirosław Kret - dyrektor" wydziału
kała się z bardzo ciepłym przyjęciem,
edukacji w starostwie powiedział nam w tym roku zostanie wykonany projekt mimo że zawiera treści niełatwe do przerozbudowy, co jest inicjatywą Rady Ro- kazania.
Jerzy Mamcarz został do szkoły zadziców, która to sfinalizuje. Zarząd Poproszony
przez samorząd uczniowski.
wiatu.jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie
Kolejną atrakcją, jaką samorząd przypomagał też finansowo. Niemniej jednak,
ponieważ projekt będzie gotowy około gotowuje dla swoich uczniów, będzie
sierpnia, w związku z tym na konkretne spotkanie z duetem smyczkowym z Ło
roboty przewidziano 400 lys zł - ale na dzi, który już dziś, 20 stycznia, zaprelata 2001 i 2002. Kwota ta najprawdo- zentuje program złożony z utworów tapodobniej ulegnie zmianie.
necznych.
(tb)
(tb)

Według najnowszych badań
teraz PLUSA słucha dwa razy
więcej osób niż w sierpniu br.

Państwo opuszczą nasze progi
w pełni usatysfakcjonowani

Wszystkim starym i nowym
Plus-Słucza czom
serdecznie dziękujemy 11!

Zapraszają

Autory;z:owenl Partnerzy
Renault

Wiernicki s.c.
99-400 Łowicz
ul. Poznańska 120
Tel. (046) 837-93-63

Honau.U
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RENAULT

O

wykształcenie wyższe

(preferowana polonistyka)
O dobre warunki głosowe
O znajomość angielskiego
Tel. 046/861-34-89
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Mniei krów
chorych na
Najgorzej w

Gołębie są

dla ich hodowców powodem do dumy. Na zdjęciu Edward Kucharski z Kutna ze swym gołębiem rasy pawik.

GOt~BIA WYSTAWA

NA BLICHU
Przez trzy dni weekendu 7-9 stycznia kilkuset miłośników gołębi przewinęło się przez salę gimnastyczną
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Ustawicznego na Blichu
w czasie wystawy tych niezwykłych ·
ptaków. Wystawę zorganizował łowieki okręg Związku Hodowców Gołębi
i Drobiu Ozdobnego.
Wzięli w nim udział wszyscy członkowie tej organizacji z ziemi łowickiej,
czy li, jak podał nam prezes Józef Laska, aktualnie 56 osób. Wszyscy oni
wystawili swoje najokazalsze ptaki, licząc najak najlepszą punktację i zwycięstwo w poszczególnych kategońach,
a na wystawie na Blichu było ich 12.
Pozwoliło to zgromadzić 469 ptaków.

Pierwszy dzień wystawy, czyli piątek był dniem zamkniętym dla zwiedzających, tego dnia 5 sędziów i 2 asystentów ze Zrzeszenia Sędziowskiego
oglądało gołębie, każdego oddzielnie.
Sprawdzano sylwetkę, budowę ciała
i czy odbiega ona od ideału, po czym
punktowano.
Ponieważ wystawiano ptaki w tak
zwanych kolekcjach liczących po 4
ptaki, do klasyfikacji końcowej sumowano tylko te z kolekcji, które
uzyskały największą liczbę punktów.
Wyniki.ogłoszono w niedzielę, 9
stycznia, o godzinie 14.00, wtedy, jak
zwykle w takich momentach, zebrali
się wszyscy członkowie związku. Nag-

Łyszkowicach,

gmina Domaniewice
poprawia notowania

U 28 krów na terenie powiatu łowickiego W sumie w roku 1999 lekarze z PIW zbawykryto w roku ubiegłym tzw. enzootyczną dali na terenie powiatu łowickiego zwrebiałaczkę bydła, chorobę niegroźną dla lu- rzęta z 8.000 gospodarstw, pobierając od
dzi, ale dla zwierząt kończącą się, poprzez nich i wysyłając do łódzkiego Zakładu Hipowiększenie więzłów chłonnych, najczę gieny Weterynaryjnej 24 tys. prób krwi do
ściej śmiercią. Spośród tych 28 żwierząt, 23 zbadania.
Rok ubiegły kończy się jednak, w ocezostały przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Łowiczu wykupione z gospo- nie Jarosława Baczyńskiego, pozytywnie i
darstw w celu uboju. W pięciu przypadkach to z dwóch względów. Po pierwsze, wykrywydano nakazy uboju bez odszkodowania. liśmy dwa razy mniej krów zakażonych tą
Jak powiedział nam powiatowy inspektor chorobą, a po drugie dlatego, że uda nam
weterynaryjny lekarz Jarosław Baczyński, się uwolnić na ten rok od białaczki gminę
działo się tak tylko w wypadku, gdy stwier- Domaniewice, która do tej pory uważana
dzono, że właściciel tych zwierząt zakupił przez nas była za drugą po Łyszkowicach
je, nie dopełniając warunków określonych pod względem natężenia występowania biaw ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych łaczki. Fakt ten spowoduje, że podobniejak
u zwierząt. Chodziło tu najczęściej o brak w pozostałych gminach naszego powiatu
świadectwa pochodzenia krów.
będziemy tam wykonywali już tylko rutyKrowy wykupywane były po cenach usta- nowe badania na stwierdzenie tej choroby,
lanych na podstawie średnich cen na sku- kontrolując w ciągu roku 113 pogłowia
pach, brano też pod uwagę wiek krowy, jej krów. Łyszkowice natomiast ciągle są u nas
utrzymanie i wartość genetyczną. Ostatecz- na „ czarnej liście" i tam nadal kontrolonie ceny wahały się od 1.200 złotych do wane będą wszystkie gospodarstwa co 4
1.800 złotych, jednak zdarzyło się, że od- miesiące - mówi Baczyński.
(tb)
szkodowanie wyniosło ponad 2.000 złotych.

Pomoc społeczna i PCK pomoie

rody wręczał prezes organizacji.
W rasie sroka pierwsze miejsce zdoPolski Czerwony Krzyż będzie nadal
był Sławomir Sołtyszewski, srebrniak
świadczył tzw. usługi opiekuńcze dla po- Henryk Dudek, perłowe - Stanisław
trzebujących podopiecznych łowickiego
Szkup, krymek hamburski - Stanisław
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mikołajczyk, krymek białostocki W porównaniu z ubiegłym rokiem zmieEdward Aniszewski, szek - Mieczys- niła się jedynie stawka godzinowa za
ław Fajdys, pawik - Edward Kucharświadczone usługi, na bazie której MOPS
ski, king - Mieczysław Starzec, nie- rozlicza się z PCK. Od początku stycznia
miecki wystawowy - Edward Kuchar- 2000 roku wynosi ona 7 zł/godz .. Poprzedski; champion king - Mieczysław Sta- nio była o 80 groszy niższa (6,20 zł/godz.).
rzec. Panowie ci otrzymali puchary Usługami opiekuńczymi objęte są osoby,
oraz dyplomy, dokumentujące ich osią które nie są w stanie (np. ze względu na
gnięcia. Pojadą oni ze swoimi ptakami wiek, czy chorobę) same zadbać o swój los,
na krajową wystawę do Wrocławia mieszkanie itp.
i konkurs jednej rasy- srebrniaka, jaki
Opiekunka z MOPS-u lub PCK chodzi
odbywa się we Włocławku.
do takiej. osoby codziennie, przJnosi jedze(tb) nie, gotuje, sprząta w mieszkaniu, pomaga
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NA STOLARKĘ PCV I ALUMINIUM NA ZAMÓWIENIE*
TERMOMETR FIRMOWY. GRATIS

oferuje „ KOPER" s.c.
Tel. (046) 837-13-58,
(042) 633-20-84
GWARANTUJEMY:

,/

Kredyty od 0,5°/o

NOWO OTWARTY SKLEP
zaopatrywany przez

miesięcznie!

ZPMJEŻÓW

• gotówkowe (bez poręczycieli)
• gospodarcze - obrotowe, inwestycyjne
•leasing
• mieszkaniowe i budowlane
• na zakup samochodów: nowych i używa
nych osobowych, ciężarowych i ciągników
od każdego: z kraju i z zagranicy; bez porę
czycieli i udziału własnego, do 18 lat!
POMAGAMY: przy zakupie i sprzedaży
ZAPEWNIAMY: uprzejmą i profesjonalną obsługę, skuteczne i wypróbowane procedury.
Badanie legalności.
Sprzedającym - krótkie terminy płatności!
UWAGA PROMOCJA!
Kto samochód na raty kupuje
Ten Lanosa lub Tico losuje

Agencja Kredytowo - Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
tel./fax (046) 832-18-74,
ll
0-601-250-004
''(rok założenia 1993 r.)

ARS

Tani kredyt dla

każdego!

R-1

w toalecie itp. W miarę możliwości łowic
ki ośrodek pomocy próbuje we włas-nym
zakresie zapewnić opiekę wszystkim potrzebującym. Pomagają w tym odbywają
cy praktyki studenci Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej. Gdy te możliwości zostaną wyczerpane pomocne są opiekunki z PCK.
Usługami opiekuńczymi w łowickim
ośrodku pomocy objętych jest co roku
około 60 osób. W większości są to osoby
w podeszłym wieku, często niesprawne ruchowo. W budżecie łowickiego ośrodka
pomocy na 2000 rok na usługi opiekuń
cze jest przeznaczone 80 tysięcy złotych
ze środków samorządowych.
(mak)

" GLAZURY

OKNA[I

DRZWI
I
„,,,,••,,AM.A I

białaczkę

MIĘSO·WĘDLINY·DRÓB
Łowicz,

ul.

Gdańska

1

zaprasza Klientów na zakupy.
Proponujemy:
•schab
+ żeberka

• karkówka
• boczek suroi.vy
+ wołowina b/k
•szynka
• baleron
• ogonówka
• polędwica

-10,90
- 7,90
- 9,70
- 8,30
-11,50
-15,00
-15,00
-15,00
-18,50

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

oraz wiele innych wyrobów w cenach
konkurencyjnych.
ZAPRASZAMY!
wt-pt 7 30 -18° 0
r83
sob. 7° 0 -14 30

jakość

,/

,/

fachowość

bezpieczeństwo

Autocysterny wyposażone w pompę,
pnepływomiene, filtry,
węże wydawcze długości 40 m
R-12

~~~i>DZICŻ

lrOBOCZ4
flJ.MA (]~Lb@
Łowie& ul. Slleh 21
hl!, (1141) 837 H IS. fak 13718 71
(w polilltll b.Judu ~)
llll1ml1Wlct ul. SltnkllWlcu 1
tel. (IMS) łU 82 95
(1111przadwko Poczty Glównc!J)

• Podło2owe
" Kasetony
" Parapety

" SIDING
" DRZWI
" OKNA
" Kleje
" Fu2i
" Listwy wykończeniowe
Kupisz w Hurtowni
o
GLAZPANEL"
~
''
Łowicz, ul. Klickiego 18 a::

Pracewniat

Reklamy,
Mal

ł.owłc1

ul. Blich 11

tcl./fax (046) 137 66 86
•·••Ili kolo@s111alco111.lowlu.pl
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POWIATY DORZECZA BZURY
CHCĄ SI~ STOWARZYSZYĆ

Droga jest zupełnie nowa, po takim asfalcie nie żal nadłożyć trochę drogi

Droga zamiast
przeiazdów koleiowych
Trzy niewielkie przejazdy kolejowe na
szlal<u kolejowym z Łowicza do Warszawy (w tym dwa przejazdy całkowicie niestrzeżone) w pobliżu Zielkowic i Mysła
kowa zostanąjuż wkrótce zlikwidowane.
W zamian za to PKP kończy budować
drogę dojazdową do przejazdu kolejowego w Arkadii. Roboty drogowe wykonuje
ta sama firma, która remontowała przejazd
kolejowy w Łowiczu (ulica 3 Maja) oraz
w Arkadii . Jest to warszawska firma B&K
specjalizująca się między innymi w robotach związanych z kolejnictwem. Droga

to asfaltowa nitka o długości około 2 kilometrów. Co kilkadziesiąt metrów robione
są na niej niewielkie wysepki, żeby mog-ły
się na drodze minąć dwa nawet duże samochody. Droga prowadzi wŻdłuż torowiska,
ale nie bezpośrednio przy nim.
Musimy dawać coś w zamian, jak zlikwidujemy przejazd kolejowy. chociaż to może
nie jest bezpośrednio związane z kolejnictwem - komentuje konieczność podejmowania takich prac naczelnik sekcji zajmują
cej się inżynierią ruchu na stacji PKP w
Łowiczu, Andrzej Pietrzak.

V•

•

•

W _l~ iern ozi nie

Radni powiatu łowickiego na sesji,
która odbyła się 29 grudnia ub.r., jednogłośnie wyrazili wolę utworzenia
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, które będzie organizacją
samorządów związanych z dorzeczem
Bzury i będzie miało na celu wsparcie
idei samorządności, reprezentowanie
ich wspólnych interesów oraz współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego tego obszaru.
Ryszard Deluga, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska w starostwie
powiatowym, powiedział: Koordynacja pracy samorządów dorzecza Bzury jest konieczna w perspektywie integracji z Unią Europejską. Zaistnienie
w Stowarzyszeniu pociągnie za sobą
szereg korzyści, przede wszystkim uła
twi zdobycie korzyści ekonomicznych
w kontekście spodziewanych środków
przedakcesyjnych.
Przypomnijmy, prace nad powstaniem Stowarzyszenia zostały zapoczątkowane w zeszłym roku, 7 maja
na spot-kaniu przedstawicieli pięciu
starostw dorzecza Bzury, kiedy to zrodziła się potrzeba jego utworzenia.
Kolejnym etapem było łęczyckie
spotkanie 16 października, na którym

podjęła uchwałę deklaratoryjną.
Uchwała ostateczna, przyjmująca sta-

Zespół Folklorystyczny „Koderki"
oczekuje na zgłoszenia od szkół i przedszkoli, które chciałyby obejrzeć przed-stawienie „Jasełka Łowickie", którego
autorem jest bp Józef Zawitkowski.
W niedzielę, 9 stycznia jasełka zostały pokazane w ramach VIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do
kina Bzura zaproszono dyrekcje placówek oświatowych, by mogły ocenić przedstawienie, co miało ułatwić im decyzję,
czy wysłać dzieci na spektakl. Kierownictwo Koderek i dyrekcja ŁOK zadecydowały, że przedstawienie powróci
na scenę sali kinowej . Spektakle odbyły
się 17,18 i 19 stycznia o godz. ·9.00
i I I .OO. Bilet kosztował 2 złote. Cena
nie była wygórowana, a pozwoliła zwrócić koszty poniesione przez zespół podczas przygotowywania spektaklu. Wypracowafiy zysk zostanie przekazany
na zakup 12 par obuwia dla dzieci. Koszt
jednej pary waha się w granicach 300

złotych.

Mastki

Reszta okien do wymiany
delegata lub
do Stowarzyszenia, będzie
W budynku szkoły podstawowej
mogła być podjęta dopiero po odbyciu w Mastkach pozostało jeszcze po prazebrania założycielskiego, które naj- cach, jakie zostały przeprowadzone
prawdopodobniej odbędzie się w koń w ubiegłym roku, 8 okien do wymiany.
cówce stycznia lub na początku lutego. Stare okna, liczące już 30 lat znajdują się
(aj) tylko w pracowni komputerowej, na korytarzu i na klatce schodowej. Jedno

tut oraz

typująca stałego

delegat~w
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ustalono cele działalności oraz wstęp
ny zakres wspólnych działań. W listopadzie został opracowany projekt statutu, który następnie został rozesłany
znajdującym się w obszarze zainteresowania powiatom i gminom.
Projekt statutu zakładam.in. inicjowanie oraz podejmowanie wspólnych
działań i inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków finansowych,
zrównoważony rozwój obszarów dorzecza, w tym rozwój: gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, edukacji
(szczególnie dotyczącej ekologii),
przedsiębiorczości oraz budowa i organizacja pierwotnego rynku rolnego. Jako
przedstawicieli naszego powiatu do prac
związanych z tworzeniem Stowarzyszenia rada wyłoniła 2 członków Zarzą
du Powiatu: Ryszarda Delugę i Pawła
Lisowskiego. 29 grudnia Rada Powiatu

Koderki w Bzurze
• oferta dla szkól

okno będzie kosztować około 1.200 zło-

ne, a.le o nieporównywalnie lepszym
standardzie niż stare.
W roku minionym wymiana okien, jak
powiedział nam w rozmowie dyrektor
placówki Stanisław Bisiorek, przebiagała
bardzo sprawnie i praktycznie wcale nie
zakłóciła pracy dydaktycznej. Wymieniono w sumie 18 okien o dużych rozmiarach 2 na 2 metry. Koszt inwestycji
wyniósł 22.200 złotych, z których 15
tys. zł spłynęło z kasy Urzędu Gminy,
a pozostałe 7.200 złotych dołożyli do
tych prac rodzice uczących się tam dzieci. W tym roku szkolnym Komitet Rodzicielski również będzie starał się wspo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ móc gminę w ttj inwestyaji.

Powiat nie jest w stanie finansować dwóch specja/n ych ośrodków szkolno-wychowawczych,
dlatego też podjęliśmy decyzję o przekształceniu takiej placówki w Kiernozi w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - poinformował NŁ Mirosław
Kret dyrektor Wydziału Edukacji w starostwie.
Nazwy są podobne, ale zmiana zasadnicza: specjalny ośrodek Ueden jest w Łowiczu, drugi
w Kiernozi) zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą wykazującą opóźnienia w rozwoju. Po
przekształceniu placówki w Ośrodek SzkolnoWychowawczy będzie ona zajmowała się.
uczniami z zaburzeniami emocjonalnymi w zachowaniu, ale nie mającymi problemów z roz-

Uprzejmie informujemy,

że

wojem intelektualnym. Do ośrodka będzie trafiala młodzież w wieku 10-14 lat, kierowana
przez poradnie specjalistyczne oraz sądy. Mło
dzież będzie tam przebywała od 3 miesięcy do
pół roku i przez cały czas pobytu będą prowadzone zajęcia szkolne. Dotychczas w województwie łódzkim istnieją 4 takie ośrodki, po wstęp
nych rozmowach z wojewodą starosta otrzymał
zapewnienie, że utworzenie takiego ośrodka bę
dzie się wiązało z napływem środków z województwa, ponieważ do nowej placówki trafialiby
mieszkańcy całego regionu łódzkiego. Z począt
ku koszt utrzymania placóvyki niewiele się zmieni, jednak dzięki takim przekształceniom oso-

rozpoczyna

działalność

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska

by tam zatrudnione nie stracą pracy, a dzięki
pomocy z Urzędu Wojewódzkiego będzie
możliwy remont i efektywne wykorzystanie placówki - zaznacza Mirosław Kret.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kiernozi zatrudnionych jest 16 pedagogów i 8 pracowników, placówka ta obejmuje swą
opieką 39 osób, w tym jedynie 8 osób z terenu
powiatu łowickiego (pozostałe 31 zamieszkuje
powiaty ościenne).
Od września 8 mieszkańców naszego powiatu trafi do ośrodka w Łowiczu, natomiast pozostali do placówek o takim charakterze w swoich
macierzystych powiatach.

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów „ARS MEDICA"
Łowicz, ul. Zduńska ·s2, tel. 046/837-38-32

UPRZEJMIE INFORMUJE,

Barbara Morawska

iż

w ramach umowy z tódzkq Aegionalnq Hasq
Chorych, świadczymy bezpłatne usługi lecznicze w zakresie:

w Łowiczu ul. Świętojańska 1/38/parter/

- położnictwa i ginekologii
·onkologii
./ Wizyty w wyżej wymienionych specjalnościach nie wymagają skierowań .
./ W ramach umowy z ŁRKCH wykonujemy również, bezpłatne dla pacjentów, badania USG
w pełnym zakresie na podstawie skierowań lekarzy rodzinnych .
./ Wszelkich informacji udzielamy

• Zakład będzie świadczył bezpłatne usługi
profilaktyczno-lecznicze w ramach umowy
z Łódzką Regionalną Kasą Chorych.
• Deklaracje wyboru lekarza można otrzymać w siedzibie
Przychodni ul. Świętojańska 1/38/parter/
codziennie w godz. 8 - 18
w soboty w godz. 8 -12
• Informacje telefoniczne: tel. (046) 837-36-75
• Informujemy, że Łódzka Regionalna Kasa Chorych
nie pobiera żadnych opłat za zmianę wyboru lekarza

również

telefonicznie w godzinach 9.00-19.00.

lek. WITOLD
MORAWSKI

Lek. Marzena Bąbińska
Zygmunt

specjalista kardiolog

•!• Uprzejmie zaprasza swoich
pacjentów do kontynuacji leczenia w nowym miejscu pracy
NL.uL ł""rzycnoama 1eKarsKa
Barbara Morawska
Łowicz ul. Świętojańska
1/38/parter/

UPRZEJMIE
INFORMUJE
SWOICH PACJENTÓW,
że od OLOL2000 r.
ulegają zmianie dni przyjęć
w Prywatnym Gabinecie
Łowicz, ul. Jana Pawła II 147
Gabinet czynny będzie:
po n i e działki 16 0 - 18 oo
czwartki 1 6° 0 -18° 0
r39

°

r41

•!• Przyjęcia bezpłatne
w ramach umowy z ŁRKCh
•!• Informacje telefoniczne:
(046) 837-36-75
R-40
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

MARIANNA GROMEK <1912-1.999>
Marianna Gromek urodziła się 3 wrze1912 roku w Złakowie Kościelnym
w rodzinie Jana i Marcjanny Ledzion.
Chodziła do szkoły w Złakowie, tu ukoń
czyła kilka klas. Rosła wychowywana
w poszauowaniu dla ziemi. W rodzinnym
domu nauczyła się pracy na roli i wszystkiego
co dobra gospodyni umieć powinna.
Mając 22 lata w 1934 roku wyszła
za mąż za Konstantego Gromka. Wtedy
też przeprowadziła się do męża do Wyborowa.Wspólnie prowadzili niewielkie,
5 hektarowe gospodarstwo. Czasy nie były
łatwe - wspomina córka Stanisława.
Pani Marianna wychowała pięcioro
śnia

dzieci : Józefę, Stanisławę, Irenę, Stanisława i Eugenię. Pracy nie brakowa/o, nas
piątka, gospodarstwo i cały dom to było
dużo. Jako matka była bardzo dobra,
mimo ciężkich czasów nigdy nam niczego
nie brakowa/o - opowiada. Nauczyła nas
wszystkiego, co powinna umieć dobra gospodyni: pracy. robótek ręcznych. Żadne
z nas dzieci nie chodziło głodne - powiedziała córka Stanisława.
Pani Marianna doczekała sześciu wnuków i ośmiu prawnuków. Pomagała mi
w wychowywaniu dzieci, na ile jej starczało sił, pracowała również wspólnie
w gospodarstwie - mówi córka Stanisła-

wa. Kiedy

pojawiły się

prawnuki, rówi pomagała w ich
wychowaniu. Była bardzo dobrą osobą mówią o zmarłej najbliżsi.
Od dwóch lat stan jej zdrowia pogarszał się. Zaczęły się problemy z miażdży
cą. Nie były to problemy poważne, leki
które zażywała, skutecznie hamowały
chorobę. Stopniowo jednak wraz z wiekiem pani Marianna traciła siły. Osłabie
nie nasilało się. Do tego doszło zapalenie
płuc. Po czterech dniach usilnej walki
z chorobą pani Marianna zmarła. Zostawiła w wielkim smutku wszystkich najnież nie-szczędziła sił

.JL

lf

4 stycznia 1938 roku
w Łowiczu i całe swoje życie rodzinne
i zawodowe związała z tym miastem.
Maturę w LO zdała w 1954 roku. Jadwiga Ogrodowczyk - bo takie było jej panieńskie nazwisko - wyszła za mąż bardzo młodo w 1956 roku za zawodowego
wojskowego Jerzego Zyznowskiego.
Z tego związku uroi:lziło się dwoje dzieci, córka i syn. Dzisiaj obydwoje są wykształceni, dorośli, syn poszedł w ślady
ojca i jest oficerem, córka jest nauczycielką. Praca zawodowa była ważną czę
ścia jej życia, krótko pracowała w PZU
(1954 -1955), następnie była pracownikiem Powiatowego Wydziału Kultury,
w latach 60-tych została kierowniczką
tego wydziału. Z powiatu poszła pracować do nowo powstającego „Syntexu",
w którym pracowała do 1975 roku jako
kierowniczka działu kadr. W I 975 roku

rozpoczęła pracę w

Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Skierniewicach, skąd
w 1989 r. z powodu chorego serca i nadciśnienia przeszła na rentę zdrowotną.
W czasie pracy w kuratorium zapisała się do Koła Wychowanków LO
w Łowiczu, od 1984 roku była człon
kiem jego Komisji Rewizyjnej. Od 1988
roku pełniła funkcję sekretarza Koła Wychowanków przez dwie kadencje (1988
- 1991 oraz 1991 - 1994). Czynną jej
pracę w kole przerwała choroba i wylew w 1992 r.
Zofia Petelewicz z Koła Wyąhowan
ków LO wspomina, że: pani Jadwiga Zyznowska bardzo aktywnie działała w kole,
czterokrotnie wnosiła też dobrowolne
wpłaty na rzecz kola, chociaż jej renta nie
była zbyt wysoka.
Marianna Walczak, serdeczna przyjaciółka, tak mówi o zmarłej: Miała zmysł

organizacyjny. jeżelijuż się czegoś podję
ła, to robiła to z oddaniem. Była dobrą
koleżanką, pracownikiem, żoną i matką.
Bardzo 1ia111 jej brakuje„. Po wylewie
nie była na tyle sprawna, aby wyjść sama
na spacer. Drobne czynności w domu
wykonywała sama, ale wielkie sprząta
nie było ponad jej siły. Bardzo chciała
żyć, długo nie poddawała się chorobie.
Była osoba bardzo energiczną, zaangażowaną, miała w sobie dużo ciepła,
była oddana ludziom. Potrafiła słyżyć pomocą innym, również sąsiadkom, znajomym, umiała opiekować się bardziej chorymi i gorzej sprawnymi niż ona sama.
Nagłe pogorszenie stanu zdrowia zmusiło Jadwigę do hospitalizacji, 12 listopada trafiła do szpitala, powtórny wylew okazał się śmiertelny, zmarła 18 listopada w szpitalu.
(mwk)

JANOWI DOROBIE
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Syna

ZBIGNIEWA
składają: koleżanki

Stanisław

W latach pięćdziesiątych poznałem starszego pana grubo po pięćdziesiątce, lekko
pochylonego, z głową pokrytą siwizną, ła
godnego, dobrodusznego, takiego łowickie
go ,,Zagłobę". Tym nauczycielem, który
cieszył się wielkim szacunkiem i uznaniem
kolegów jak i młodzieży szkolnej był Stanisław Witkowski.
Niezwykle życzliwy i pełen miłości do
ludzi, zyskiwał sobie sympatię, zaufanie i
przyjaźń, każdy kto Go poznał bliżej, był
oczarowany jego osobowością. Rozn1owy
z nim dawały ogromną satysfakcję, a czę
sto przeradzały się w 17..etelne dysputy naukowe. Jako prawdziwy humanista interesował się człowiekiem, jego żyćiem, obyczajami i wierzeniami. Jeszcze z gimnazjum
klasycznego, które ukończył w Warszawie,
wyniósł szeroką znajomość literatury klasycznej, pasję czytelniczą i artystyczną, był
prawdziwym erudytą. Zawsze byłem pełen podziwµ dla Jego niezwykłego daru opowiadania. Podziwiałem też Jego wielką ciekawość świata i ludzi, których nie dzielił
wg opcji, postaw i środowiska. Barwne i
bogate było jego życie, jak najciekawszy
film. Skąd pochodził? Jaka była jego· droga
życiowa i zawodowa? Jego ojciec był nauczycielem geografii w gimnazjum w Warszawie. Jak opowiadał pan Stanisiaw, jego
ojciec pracował sam i zarabiał tyle, że jego
4-osobowa rodzina co roku wyjeżdżała na
miesięczne wczasy turystyczne do Grecji,
Włoch, Francji i Hiszpanii.
W 1911 roku ukończył Instytut Mierniczy w Sankt Petersburgu. Pracował na wysokim stanowisku w rosyjskich kolejach,
dziQki czemu poznał nic tylko Rosję carską, Kazachstan, ale i całą Europę. Cenił
sobie bardzo lata międzywojenne w Polsce
i efekty swej pracy.
Jak wiciu uchodżców z powstańczej Warszawy, znalazł schronienie w Łowiczu i
bardzo ciekawą, jak mówił, pracę dla siebie. Zamieszkał z żoną w odziedziczonym
po ciotce budynku w Łowiczu przy ul. Zduń
skiej 59. Obecnie mieści się tam zakład

Pani Halinie Barlak
wyrazy współczucia z powodu

ki rodzajowe, skecze, tańce, prowadził zespól muzyczny i chór
szkolny. Sam był
przez wiele lat instruktorem teatrów amatorskich i
często z młodzie
żą występował na
deskach teatrów amatorskich w Rosji, a
potem w Polsce.
Przysłuchiwałem się nieraz i przyglą
dałem próbie chóru szkolnego, zespołu
muzycznego i tanecznego. Podziwiałem
zapał, cierpliwość i nieustępliwość dyrygenta, bowiem młodzież choć lepiej
rozśpiewana od obecnej, gubiła się czę
sto w wielogłosowych partiach, co czasem denerwowało naszego starszego
kolegę. Ale szlifował formę dalej i przygotowywał młodzież na różne akademie
szkolne, miejskie czy powiatowe.
Barwny strój łowicki, muzyka ludowa polska i rosyjka oraz wdzięk i uroda
tańczącej i rozśpiewanej młodzieży
szkolnej była doskonałą wizytówką ło
wickiej „Handlówki".
W 1956 roku kolega Witkowski odszedł na emeryturę, cala młodzież szkolna żegnała Go z ogromną serdecznością
i głębokim żalem. Pozostała tylko legenda po Witkowskim.
Kiedy po pięćdziesięciu latach rozmawiałem z byłymi absolwentami, dziś już
emerytami, i pytałem, którego nauczyciela najbardziej zapamiętali z dawnych
lat, najczęściej wymieniali wspaniałe
opowiadania i dowcipy prof. Stanisła
wa Witkowskiego, doskonałego gawę
dziarza i „kawalarza", jakiego nie było
drugiego w Łowiczu. Takim pozostał
w ich pamięci: jako mądry i serdeczny,
ale wesoły i błyskotliwy nauczyciel i
przyjaciel młodzieży, który uczył jak być
wiernym etosowi poskiego inteligenta.
Cze~lawSut-

śmierci

MAMY
składają

Witkowski

optyczny i fryzjeski. W 1946 roku rozpoczął pracę w Gimnazjum i Liceum Handlowym w Łowiczu jako nauczyciel języka
polskiego i rosyjskiego.
Jego wiedza, talent i kultura osobista,
kształtowały osobowość młodego pokolenia młodzieży z Łowicza ijego okolic. Uczył
ich bowiem nie tylko języka lecz również
logicznego myślenia, dyscypliny intelektualnej, a przede wszystkim kształcił wrażli
wość na nieprzemijające piękno kultury
polskiej i rosxjskiej. A wszystko to działo
się na przełomie lat 1946-1956, gdy komunistyczne zniewolenie umysłó'-" zdawało się
nie mieć granic.
Podziwiałem zawsze jego niezwykłą
pogodę ducha, zachowaną mimo podeszłego wicku, ogromną życzliwość dla
młodzieży szkolnej, dużą umiejętność
współżycia ze wszystkimi pracownikami szkoły, szczery, bezpośredni, bardzo
ujmujący, miał wokół siebie samych tylko przyjaciół. Potrafił połączyć wesołość,
radość i dowcip z powagą w utrzymaniu
autorytetu. Był wspaniałym kompanem
o ogromnym poczuciu humoru, serdecznym, życzliwym i sympatycznym „starszym panem". Od czasu do czasu lubił
olśniewać uczniów wielkością osiągnięć
swego przedmiotu nauczania.
Bardzo był lubiany przez młodzież,
która wykorzystywała jego życz! iwość i
dobroduszność, często Go prowokowała
do ciekawych opowiadań, aby nic pytał
na oceny. Był wspaniałym gawędziarzem.
Bajecznie opowiadał o swoich podróżach
(a dużo zwiedził świata), zapałał się w
dyskusjach na temat literatury i sztuki
teatralnej. Lubił obcować z młodzieżą,
wówczas czuł się aużo młodszy, to wyzwalało w nim energię i zapał do dalszej
pracy.
Kolega Stanisław codziennie po pracy
przychodzi! do świetlicy szkolnej
i do póżnych godzin nocnych, bezinteresownie organizował życie świetlicowe.
Przygotowywał zespoły teatralne, scen-

i koledzy Kopalni „Czatolin"
Dyrekcja i Zw. Zawodowy „Budowlani"
KSM „KOSMIN" w Łodzi
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Oni uczyli w „Handlówce" (V)

Prof.

(1.01.1999 - 14.01.2000)

Szanownemu Koledze

bliższych.

JADWIGA ZYZNOWSKA <1938·1999>
Urodziła się

ODESZLI OD NAS

7 stycznia Ryszard Gruszewicz, 1.75, Łowicz; Julianna Stępniak, 1.77,
Bełchów; Jan Więckowski, 1.89, Kocierzew Ph1.; 8 stycznia: Natalia Barlak,
1.76, Boczki; Janina I laczykowska, I. 53, Łowicz; 9 stycznia: Tadeusz Dudek,
1.56, Zielkowice;Stanisław Janicki, I. 62, Głowno; 1Ostycznia: Piotr Błażejewski,
I. 58, Łowicz; Stanisław Zuchora, I. 67, Głowno; 1Ostycznia: Piotr Błażejewski,
I. 58, Łowicz; Stanisław Zuchora, I. 67, Głowno; Wacław Szcześniak, 1.70, Marywil; Jan Bialkowski, 1.62, Psary; Zofia Fabiai1ska, 1.84, Lisiewcie Małe; Tadeusz
Jaska, l.56;Łowicz; Stanislaw Zuchora, 1.67, Głowno; 11 stycznia: Stanisław
Rosiak, 1.86, Bielawy; Aniela Zwoli11ska, 1.89, Patoki; Jan Óudek, 1.53, Zielkowice; Zbigniew Doroba, 1.29, Łowicz; 12 stycznia: Walenty Frąsiak, 1.80, Nieborów; Józef Małecki, 1.78; Reczyce; Zdzisław Rutkowski, 170, Bielawy; Janina Słom
ska, 1.84, Zielkowice; Jadwiga Kołakowska, 1.77, Łowicz; Jan Widawski, I. 63,
Łowicz; 13 stycznia: Regina Borowiak, 1.77, Zgoda; Irena Kalmus, 1.68, Ło
wicz; 14 stycznia: Tadeusz Soja, I. 73, Łowicz; 16 stycznia: Kazimiera Wieteska, 1.70, Głowno; Stefania Kaleta, I. 80, Głowno; 17 stycznia: Henryk Przeradzki, 1.73, Głowno;

pracownic't Liceum

Ogólnokształcącego

w

r134

Łowiczu,

w ZSZ nr 2
ul. Armii Krajowej 6

Rodzinie, sąsiadom, znajomym
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych
naszej kochanej Mamy i Babci

,

S.P.

NATALII BARLAK

r141

Wyrazy

głębokiego współczucia

dziękuje

rodzina

z powodu

śmierci

M~ŻA
naszej wychowawczyni pani EWIE DUDEK
składają

ŁOWICZANIN
70 lat temu

pisał

ZMIANA W HARCERSTWIE
W tym dniu obowiązki Komendanta
Hufca ks. łowickiego Z.H.P. objął dh.
Stefan Łuczkowski na miejsce ustępu
jącego dha Tadeusza Gumińskiego.
15 stycznia. 1930 1:

BURMISTRZ MIASTA
Łowicza

p. Jan Michalski jest pierwszym honorowym członkiem Ligi Pracy. W dniu 1O.O1.1930 r. w celu upamiętnienia dziesięciolecia Ligi Pracy odbyło się w Warszawie uroczyste zebranie, na którym dokonano wyboru 3 honorowych członków Towarzystwa Ligi
Pracy.

uczniowie kl. VIII b z rodzicami

KOMUNIKAT
W grudniu ubiegłego roku odbyło się
Doroczne Walne Zebranie Akademickiego Koła Łowiczan, na którym dokonano
wyboru nowych władz.
17 stycznia 1930 r.

BAL AKADEMICKI
W piątek dnia 17 stycznia o godz. 19stej odbędzie się w lokalu Resursy Obywatelskiej zebranie organizacyjne komitetu balu Akademickiego Koła Łowiczan.
17stycznia 19301:

KINO „ŁOŚ"
Kino

wyświetla

w

sobotę, niedzielę

i poniedziałek „Golgotę uczciwej kobiety". Następny program „Tańczący Wiedeń". Wkrótce: „Tajeminica przystanku
tramwajowego".
,
17 stycznia 19301:

14

20.01.2000 r.

Favorit, 1991 rok, kolor morski. Tel. 0421719-20-77.

SAMOCHODOWE
VW Golf GT, 1,8, 1989 rok, !!Z)lberdach, alufelgi,
3-drzwiowy, ciemny grafit, radio, 120 tys. km, cena
16.800 - sprzedam. Tel. 0601-805-04~.
Star 200, 1989 rok, nowy typ kabiny, 20. tys. km po
wymianie silnika. Tel. 0461837-30-04, 0241231-12-78.
Audi 80 2,0 E, typ 84, 1992 rok - sprzedam.
Tel. 0602-133-182 lub 046/837-01-80.
Star 200, po remoncie - sprzedam. Tel. 0421719-28-72.
Toyota Corolla, 1993 rok, dodatki - sprzedam.
Tel. 042/719-28-72.
Fiat 126 bis, 1990 rok, w calości lub na
- sprzedani. Tel. 046/838-88-97.

części

Seicento, 1999 rok - sprzedam. Gtud?.e Stare 22.

Lula Samara 1500, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-11-32.

Toyota Corina, 1996 rok, bezwypadkowy, stan
bardzo dobry - sprzedani. Tel. 046/838-67-95.
Tarpan 2390, 1991 rok - sprzedani.
Tel. 046/838-48-36.

Punto SX, 1997 rok, xlrzwiowe, bezawruyjny, imrrobilaj-

Fiat Croma TDI, 1990 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 9604-274-477, 046/838-35-79.

VW Polo, 1988 rok, Simsrn, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0461838-20-50. •

Renault 25, 1985 rok + gaz - tanio sprzedani.
Tel. 046/837-18-71.

Uno 1,1, 1993 rok,

Jelcz C-317, 1979 rok i naczepa ND 160, 1977 rok
- sprzedam. Tel. 04(v'837-33-2 I.

Cinquecento 700, 1995 rok i I26p, 1994 rok - sprnxlam.
Zawady 8.

126p - sprzedam bardzo tanio. Nieborów Zachodni 205.

Fiat 126p
(Górki).

garażowany-

Uroańszczyzna3.

eł,

Opel Corsa 1,2, 1994 rok, =wony- sprzwam.
Tel. 0461838-71-89.

Fiat 126p, 1986 rok, nowa deska, ałlt.mator, akwnulator na
b"varancji - sprzedam. Tel. 0603-324-391.
N~ Vanette Cargo, gnxlzień 1995 rok, 2,3 diesel, 150

Volkswagen Wariant 1500 combi - sprzedam.
Tel. 042/710-84-67.

Tel. 046/838-72-20.

Fiat Siena, 1998 rok, stan idealny - sprzedam.
Tel. 0602-750-578.

N'issan Cheny, 1985 rok, stan dobry - sprzedam.

Duży

FSO 1500, 1985 rok, I włlciciciel - sprzedam.

32.

Sprzedam M-4, Ili piętro,
Tel. 046/837-76-33.

Star 200 3W, 1982 rok, wywrot skrzyniowy, stan dobry sprzedam lub zan1ienię na osobowy. Tel. 046/838-74-45.

Sprzedam M-4, IV piętro, os. Dąbrowskiego.
Tel. 0461837-52-22.

126p, 1986 rok, cena 1.200 zł - sprzedam Janirów 24,
gm. Bielawy.

Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na targowicy
miejskiej. Tel. 04(v'837-70-30 wieczorem
lub 0606-328-914.

125p, 1500 (1989 rok), kość sloniowa, skrzynie 5, nowa
instalacja ~ stan bardzo dobry - sprzedun lub zamienię na 126p. Sumia Czesław, B.'\kówGómy 107, grn l.dtmy
(za torami kolejowymi).
Renault Trafie 2,1 D, 1988 rok, stan dobry - pilnie sprzedam. Tel. 046/838-21-73, 0605-095-948.
I 26p, 1993 rok, 59 tys.kn\ stan bardzo dobry - sinedani.
Tel. 0603-934-699.

Sprzedam mieszkanie M-3 45 m' os. Naokowskiego.
Tel. 04618 37_27_96.

Sprzedam ziemię 2,70 ha i I ha lasu w Kn;pie.
Tel. 0461838-98-47.

126p, 1991 rok, po wypadku - sprzedani. Gzinka 9.

Zamienię kawalerkę 28

Fiat Brawa 1,4, 1997 rok, 40 tys. km, stan bardzo dobrysprzedant Tel. 046/837-30-35 po 15.00.

Fiat 126p, 1985 rok, cena 300 zł - sprzedam. Julianów,
j\I. Legionów polskich 3.
Fiat 126p, 19% rok, zielony - sprzedam. Bednary 88.
ie1. 0606-669-039 po 16.00.

Fiat 126p, 1986 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-11-86.

VW Golf li, 1989 rok, kolor czerwony, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046183S-04-27.

Skoda Favorit, 1991192 rok - sprzedani.
Tel. 024/277-64-24.

FSO 1,S ME, 1991 rok i 126p, 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-74-95.

Trabant - sprzedani oraz bardzo duż.o
nowe), wal i inne. Tel. 0603-753-973.

Fiat 126p, 1994 rok produkcji, kolor błękiton-zielony,
garaiDwany, p!71'bieg 42 tys. km - sprzedam.
Tel. 0606-255-294.

Opel Corsa, 1997 rok - sprzedam. Tel. 046/838-50-79.
Fon! Fiesta, 1997 rok - sprzedam Tel 0604-543-209.

Polonez 1,6 GLE, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-45-01, 0602-393-878.

Jelcz 315, 1977 rok, oplandekowany, sprawny technicme,
cena do l!lgOdnienia - sprzedam. Tel. 046/838-06-47
po 20.00, 0602-638-650.

Mercedes 3000, 1982 rok, szary metalik, automat.
Tel. 046/837-53-01.

VW Polo, 1996 rok, poj. 1043 - sprzedam.
Tel. 0602-226-%3.

75.

dzilkę budowlaną (niezabudowaną)

Skoda 105 S, 1983 rok - sprzedam. Lagów 41.

Sprzedam doni I IO m2, działka 450 m', cena 160 tys.
w l..owie21.1 Biuro Lux. Tel. 04~657-46-47.

zdecydowanie rozbity. Tel. 0501-243-1%,
0461837-46-96.

Sprzedam M-4 w Głownie na os. Kopemika:
1.150 zł zam'. l'el. 0604-770-227.

Sprzedam samochodowy korektor grafic:zny .,,, wmu::niaczem Tel. 0602-133-18 2.

Sprzedam dzialkę budowlaną 1.500 m w Głownie.
Tel. 0421719-41-58.

samochodową

Tel.

Powypadkowe - autoskup samochodów roz!Jitych, skorodowanych, miSZC20nych, pelnosprawnych, szybka realizacja zglosl.eń, fachowe doradztwo. płatność gotówl\ą
Uwaga: najkorzystniejsze ceny. l..owicz. Tel. 0501-243196, 0461837-46-%.
Kupię najtańszego

nymi

~ierami.

:illka, Nysę, inny dostawczy z aktualTel. 046/837-63-29 po 18.00.

Cz.t;ści

do motocykla EIZ 250, 251 -sprzedam
Tel. 0606-391-260.
Sprzedam silnik do żuka w bardzo dołxym stanie, z papierami i skrzynię biegów, tałni most Tel. 0604-229-485.

Sprzedam garaż na os. Sikorskiego. tel. 0601-802-168.

Skoda 120L, 1989 rok, 5-cio biegowa - tanio
sprzedani. Tel. 046/837-72-09 po IS.OO.

Fiat 126p el, 1995 rok - sprzedam Tel 046/838-77-79.

Sprzedam garaż na ul. Bolimowskiej.
Tel. 046/837-67-79 w godz 18.00 - 20.00.

Fiat 126p, 1985 rok - sprzedan1. Tel. 0461837-02-33.

VW Golf Il 1,6, 1988 rok, 5-drzwiowy - sprzedam.
Tel. 0461838-45-13.

Sprzedam garaż blaszany składany. Tel. 046/837-83-33.

Volkswagen Passat combi 1,9 diesel, 1991 rok - tanio
sprzedam. Tel. 042/719-39-42, 0604-638-344.

Polonez Caro, 1992 rok - sprzedam. Tel. 046/837-84-50
po 18.00.

Fiat 126p, rocmik 1993 - sprzedam. Seligów 62.

Skoda Favorit, 1992 rok - sprzedam. Kocierzew
Południowy 38.

GARAŻE

Garaż

do wynajęcia os. Bratkowice. Tel. 0461837-71-41.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ
Sprzedam dobrą zje,nię 5,09 ha
Tel. 0221868-38-35.

Bąków

Górny 45.

Młode malżeństwo poszukuje mieszkania do
cia. Tel. 0461837-20-68, 0602-895-193.

wynaję

Lokal do wynajęcia Tel. 0603-754-002,
046/837-64-35.

Firma nawiąże współpracę z osobami posiadającymi
lokal nadający się na biuro handlowe minimalna powierzchnia 20 m2• Tel. 042/640-69-46.
wynajęcia.

Tel. 046/837-42-08.

Do wynajęcia 2 lokale na biuro lub usługi w budynku
przy ul. Bolimowskiej !Oa. Kontakt telefonicmy po
godz. 12.00: 046/837-59-68.
Wynajmę

pokój na os. Reymonta. Tel. 046/837-78-46.

Wynajmę

atrakcyjny lokal o pow. 60 m2 na dzialalność
gospodarczą na ul. I Maja 15. Tel. 046/837-69-33.
Wynajmę 30 i więcej miejsc noclegowych, pomieszczenia na sklep, gabine~ zakład lub cale pół domu (bliź
niak). Plac Przyrynek 11. Tel. 046/837-99-16.
Wynajmę kawalerkę

w centrum. Tel. 0606-399-722.

KUPNO ·RÓŻNE
ilość.

Kupię brl.021( na pnie lub bale 7-8 m.
Tel. 0421719-27-45 po 20.00.

Kupię betoniarkę używaną 220V (50-70!).

Tel. 0461837-85-99.
Sku metali korowych.
Tel. 0467837-61-09.

Łowicz,

Klickiego 66.

Kupię

tunel foliowy. Tel. 046/874-76-54.

Kupię

tunel foliowy. Tel. 0603-972-952.

SPRZEDAŻ RÓŻNE
Okazxjnie sprzedam: W2JT13CTliacz Marshall 8080 przester
lampowy, procesor efektów art. SGX Nitro USA, gitara
Hołmer ST specjal. Tel. 046/838-78-20 po 19.00.
Sprzedam gwintownicę elektryczną do rur typ GW -4. Tel.
046/838-75-53.

Kupię

Sprzedam dwukółkę oraz przyczepkę
0461837-65-98.

Do wynajęcia mieS?.kmiie dwupokojowe.
Tel. 046/837-43-31.

Tel. 046/837-88-93.

Zamienię nowe komunalne 32 m' na więk=.
Tel. 0602-172-304.

Opel Kadett Sedan 1,4 i, 1990 rok, złoty metalik, dodatki,
stan bardzo dobry- sprzedam. Tel. 046/837-91-16 po 17.00.

Polonez Caro, 1994 rok - sprzedam. Tel. 046/838-68-44.

kuchnią

Uno 1,0, 1995 rok, irzebieg 42 tys. - sprzedam.
Czatolin 197 po 15.00.

Fiat 126p, 1996 rok - sprzedam. Domaniewice,
ul. Leśna 29. Tel. 0605-463-707.

Fon! &roni 1,6, 1988 rok, czarny-sprzedam.
Tel. 046/837-10-18.

o pow. 743

Fiat 126p, 1995 rok - sprzedam. Tel. 046/838-34-66.

Trabant 601, w całości lub na ~i - sprzedam.
Tel. 046/837-44-34.

Trabant combi, październik 1989 rok, stan bardzo
dobry - sprzedam. Głowno, tel. 042/719-34-45.

Sprzedam

m2 w l..owiczu ul. Katruzynów. Tel. 046/837-56-00.

Spriedam dom wolno stoją:y, nowy, podpiwniczony, działka o pow. 1.400 m2, położony na Górl<ach. Tel. 046/
837-10-76.

FSO 1500, 1988 rok, na chodzie, I.OOO zl - sprzedam.
Tel. 046/837-58-60.

Fiat Uno 1,0, 1997 rok, niebieski metalik.
Tel. 046/837-77-85.

lokatorskie 34 m' na większe. Tel. 0601-630-881.

Spriedam 2 ha zje,ni na Wojewodzy.
Tel. 046/838-27-86.

Cinquecento 700, 1998 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-15-24.

Jastrzębia

os. Kostka 17/13. Tel. 0461837-70-43.
Zamienię

Fiat 126p, 1986 rok - sprzedan1 Zduny Wieś 145.

I 26p eł, 1996 rok, I
Bobrowniki 47.

Żuk bla=k, 19983 rok po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/861-27-20.

-WYNAJEM
Do wynajęcia M-3, umeblowane, telefon, w Glownie.
Tel. 0601-946-311.

m' komunalne na więk=. Łowicz,

Sprzedam dwa pokoje z

I 26p, 1987 rok, stan dobry, centa do uzgodnienia
- sprzedam. Skaratki pod Las 22. Tel. 0606-418-623.

lub okolice.

NIERUCHOMOŚCI

marchew jadalną większą
Tel. 046/83R-1 l-58.

Sprzedam M-5 os. Dąbrowskiego.
Tel. 0461837-50-09 po 16.00.

126p, 1989 rok - sprzedam. Tel. 046/837-91-55 po 17.00.

52.

Jastrzębia

Kupię grubą

126p, 1993 rok, czeiwony- spr~lam. Teł. 046/837-81-98.

Fiat 126p, 1979 rok - tanio sprzedam. Sierakowice
Prawe 120. Tel. 046/839-60-65.

Fiat combi, 1987 rok - sprzedam.

Nowy dom komfortowo urządzony w Glownie sprzedam, działką 1.027 nr. Tel. 0421719-47-23.

Sprzedam kiosk 30 m' bez lokalizacji. Tel. 046/837-79-25.

Daihatsu Charade, 1991 rok, poj. I.OOO.
Tel. 0461838-49-78.

126p, 1988 rok, stan idealny - sprzedam.
Tel. 046/837-07-87, 0606-473-012.

Tanio sprzedam dom drewniany z ogródkiem do zamieszkania od zaraz. Glowno, ul. ~w. Bmbaiy 12.
Tel. 043/675-21-(iO lub 0603-750-511.

Polonez Caro, 19980 rok+ gaz - sprzOOam. Placencja 53.
Tel. 0604-775-928.

Polonez Caro, 1989 rok, nadwozie 1992 rok - sprzedam.
Drog=a I grn Bielawy.

Trabanta, na części, zarejestrowany - sprzedam.
Tel. 046/837-02-99.

Sprzedam dzialkę rogową rekreacyjno-budowlaną w cało
lub w ~iach 3.870 m2 - media w ulicy. Glowro, ul.
Zachodnia 32. Tel. 042/655-75-40 po 20.00,
0421717-83-19 (inne propozacje).

Suzuki Auto~/., 1985 rok, kolor czerwony, stan bardzo
dobry, cenl! ok. 4.000 zł - sprzedam. Tel. 0606-375-463.

Goleńsko

moją dopłatą.

ści

Żuk Al3 plandeka, 1980 rok, sprawny na chodzie, do
remontu progi w kabinie, I.OOO zł - sprzedam.
Tel. 0421719-24-97.

części (również

Sprzedam działkę I.I OO nr z demem drewnianym na
Górlrnch. Tel. 046/837-31-14.
Sprzedam dom do remontuw centnun l..owicza na dzialce 423 m' . Tel. 046/837-71-13, 837--04-08, 837-60-92.

Opel Kadett 1,6, 1987 rok, 5-drzwiowy, wtrysk, szary
metalik, alufelgi, spojlery. Tel. 0604-118-614,
046/855-40-87.

- sprzedam.

Kupię gospodarstwo najlepiej
Tel. 046/837-14-42.

Pokój do

Sprzt:dam M-4 lub zmnienię na domek.
Tel. 0461837-33-20.

Łada VAZ 21tn - 1500, czc'!wona - sprzedam.
Zielkowice li 114.

Kupię dom lub M-4 zanmienię na dom z
Tel. 046/837-42-08.

Wynajmę lokal na gabinet lekarski.
Tel. 0421719-13-06.

Sprzedam kiosk na targowicy. Tel. 0461837-63-79.

126p, 1990 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-48-45 po 16.00.

wlaściciel

os. Bratkowice.

Peugeot 306 1,4, 19% rok- sprzedam. Tel. 046/837-64-03.

Citroen BX, 1,9 d, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0606-627-654.
- sprzedam.

środkowe,

Tel. 0501-851-747.

Hyundai Lantra 1,6, 16 V, 1993 rok, biały, szybeidach,
centralny zamek, elektrycme szyby, wspomaganie kierownicy, radio - sprzedam. Tel. 0461838-02-29.

garażowany

Dąbrowskiego.

Sprzedam M-4, IV piętro, os. Dąbrom;kiego.
Tel. 0461837-29-43.

Fiat 126p elegan~ 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-04-75.

126p, 1996 rok, zielony,
Tel. 046/837-71-28.

Spriedam mieszkanie 48 m' lub zamienię na mniejs;re.
Tel. 046/837-28-36 wieczorem.

Fiat 126p, elegant, 1995 rok - sprzedam
Tel. 0461838-79-27.

żuk A-13, 1972 rok, po remoncie - sprzedm.

126p SL, 1989 rok, czerwony - tmio sprzedam.
Nieborów 119. Tel. 0601-418-770.

Cinquecento 900, 1996 rok - sprzedam.
Julianów 27 k/Nieborowa.

Spriedam nieru:homOOć w centrum Głowna, 1.600 m'.
Tel. 0421719-10-45.

126p, 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/837-27-27.

Fiat 126p ELX, grudzień 1998 rok, stm bardzo dobry, zabezpieczenia - sprzedam. Tel. 046/837-23-44.

1996 rok - sprzedam l..owicz, ul. Jasna 22

Tel. 0461838-74-37.

Sprzedam 2 ha ogrodzone w Glownie rolno-budowlano-przemysłowe. Tel. 042nł9-I0-45.

Sprzedam M-4 na os.
Tel. 0461837-57-89.

126p, 1987 rok - sprzedam Wr=ko 71.

Renault 19, 1992 rok, składak - sprzedani.
Tel. 046/837-63-29 po 18.00.

wydzierża-

Polon<7, 1984 rok -sprzedam na części. Tel. 046/837-76-07.

.

tys. km, 5 miejsc - sprzedam. Tel. 0601-253-955.

6.000 m' z budynkiem gospodarczym

Kupię domek w l..owiczu lub okolicy. Tel.046/837-02-87,
0601-346-!195.

wię lub sprzedam. Tel. 0421719-28-72.

Renault Laguna 1,6, 16V, grudzień 1998 rok, wyposaienie: 4 poduszki, klimatyzacja, ABS, radio - odtwarzacz,
wspomaganie - sprzedam Tel. 046/837-50-60.

Opel Caliber, pełne wyposażenie - spmdam.
Tel. 0461837-26-35, 0602-812-462.

sprzedam.

126p, 1987 rok, czerwony - sprzedani.
Tel. 046/838-64-47.

Star, 1981 rok - sprzedani. Zabostów
Tel. 046/838-65-83.

zer, elekllyc:lre szyby, C1.'1trałny zamek, dzielone siedzenia,
zielony metalik. Tel. 04Cv'837-52-04 wieczorem.

126p, 1985 rok, stan bardzo dobiy - sprzedam.
Tel. 0461837-85-46.

126p, 1987 rok - sprzedam. Tel. 046/838-15-17.

Działkę

Cinquecento Sporting, 1997 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/838-05-79.

Cinquecento 900, 1996 rok oraz I26p, 1994 rok
- sprzedam. Tel. 0604-529-656.

126p, 1988 rok, 1 wlaściciel - niedrogo sprzedam.
Tel. 046/837-83-02.

Sprzedani M-5 na os. Br.lkowice. Tel. 046/837-77-60
wieczorem.

Skoda 105 L, 1983 rok - sprll!dain. Tel. 0604-974-558.

Hyundai Lantra romb~ 19% rok, klimalyza:ja, elektryczne szyby, centralny zaniek, pierwszy w"""iciel - sprzedam.
Tel. 046/837-<il-79 wieczorem.

Skoda 120 GLS, 1983 rok - tanio sprzedam.
Strugienice 68, gm. Zduny.

Maluch, 1991 rok - srz.edam Tel. 0421719-14-66.

Fiat lipo 1,6, 1992 rok - sprzedam. Tel. 0602-741-957.

Opel Astra 1,4, 16 maj 1998 rok, z salonu.
Tel. 046/837-20-59.

Bełchowie.

mieszkanie 75 m', cegla, na dom lub sprzedam.
l..owicz, os. Dąbrowskiego. Tel. 046/837-58-0 I po 16.00.

Opel Vectra 1,6, 1992 rok, grafit - sprzedam.
Tel. 0461838-{.7-46.

Mercedes 123, 200 B, 5.800 zł - sprzedam
Tel. 0602-{.82-40 I.

budowlane w

Zamienię

Fiat Cinquecento 1100 Sporting, 1997 rok, stan bardzo
dobry, I właściciel - sprzedam. Tel. 0601-275-637,
046/837-76-39 po 20.00.

Opel Vectra l,lii, 1990 rok - sprzedam. Tel. 046/837-32-71 ,
0602-296-064.

działki

Skoda Favorit 135 LS, 1994 rok, stm bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 046/833-08-30.

Fiat 126p, 1985 rok - sprzedam. Tel. 0421719-70-24.

Nysa, w całOO:i lub na ~i - sprzedam.
Tel. 046/838-24-28.

budowlane w centrum Zdwi. Tel. 046/838-75-53.

Sprzedam notarialnie
Tel. 0461838-67-09.

Wartburg 1,3, 1991 rok, cze1wony. Tel. 042171.9-20-77.

Lula 1300, 1988 rok, cena 6.000 zł - sprzedam.
Strzebieszew 94.

Fiat 125p, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0602-465-979,
0461837-22-87.

Fiat 126p, 1990 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 046/838-43-03 po 18.00.

Działki

126 dx; 1995 rok, twkusowy - sprzedam.
Tel. 0461837-95-89.

Sprzedam piec co

używany,

tanio. Tel. 0421719-49-39.

Sprzedam zamraiarl<c;. Tel. 046/838-20-38.
Sp121!<lam ziemię_ czamą pod trawę i kwiaty z dowozem Tel.
046/837-13-64.
Komputer 266 MHz - sprzedam. Tel. 046/837-90-37.

(J()

m',

2

Sprzedam M-4 na os. Starzyńskiego. Tel. 0604-512-951,
0604-218-528, 0461837-64-12.
Sprzedam M-4 na os. Dąbrowskeigo.
Tel. 046/837-59-33 po 20.00.

Sprzedam 75 m' na ul. Bolimow>kiej. Tel. 0605-233-823.
Spriedam dom Tel. 0602-814-477.

Sprzedam działkę o pow. 1,33 ha przy Warszawskiej 70. Tel.
046/837-46-34.
Sprzedam mieszkanie 49 m' w centrum milsa z cegły.
Tel. 046/837-81-37.

Sprzedam piec gazowy z katalizakrem.
Tel. 046/837-83-02.
Sprzedam organy Ro lam E 15, Atari I040 st+ gry i irogiamy muzyczre: telewizor kolcrowy Royal, kineskop 12 an,
zasilanie 12W/220V. Tel. ()606-(j3J-463.
Sprzedam sprzęt treningowy fun1y York, atlas wielofwlkcyjny oraz symulator wioseł. Tel. 046/837-87-14, 0602153-549.
Prowadzę sprzedaż pralek, lodówek, zmywarek, sprzętu
R1V pochodzenia :zagranicirego z gwarancją Tel. 046/
833-98-00.

Sprzedam wemiak duży, stan dobry. Karsznice Male 12 Teł.
0461838-14-17.
Nokia 5110 - sprzedam. Tel. 046/837-91-32

Zamienię

Sprzedam ziemię torfową nadającą się na ogórk~ trawnik~
z dowozem do danu samochJdem marki Kamaz. Tel. 046'
837-19-45, 0604-905-673.

Sprzedam 1,8 ha gruntów. ornych. Albinów.
Tel. 0461838-34-20.

Ekologicme kotly uniwersalne węglowo-mialowo-ole
jowe z automatyką spalania. Wysoka sprawność, niska cena
- Łowicz, Klickiego 66 (obok punktu skupu metali
kolorowych).

mieszkanie własnościowe w Słupsku (pow. 27
m') na podobne łub większe w Lowiczu.
Tel. 059/844-44-90.

ziemię_

notarialnie oraz las połoiDny we wsi
4 - wiadomość Gągolin
Zachodni 23 grn Kocierzew.

Sprzedam

Gągolin Południowy

Sprzedam gospodaistwo rolne 7 ha

Chruślin

40.

Gitan; lxisową + futerał sztywny, combo basowe - sprzedam.
Tel. 046/837-08-69.
Sprzedam

kuchnię węglową

prawie

nową, pralkę

automa-

tyczną niemiecką, pralkę wimikową

NIERUCHOMOŚCI
·KUPNO
Kupię

niedrogo mieszkanie lub domek w Glownie.
Tel. 0421719-19-41.
Kupię, wynajmę kawaleri<ę

Tel. 046/837-75-18.

lub

małe

mieszkanie.

Tel. 046/837-31-14.
Tanios„rzedam malązamrażarkę Bosch. Tel:0602-133-l 82.
Maszynę do obciągania guziKów, rrooowania nap - naucz<;
wykonywania, lady i regaly sklepowe sprzedam.
Tel. 046/837-71-13.

Sprzedam regały sklepowe drewniane i szklane.
Tel. 046/837-52-41 po 1s.00„
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Sprzedam wózek Graco. Tel. 0161837-79-64.
Sprzedam regał pokojowy i sypialnię.
Tel. 0461837-70-20.
Sprzedam tmio elementy metalowe na stopy, grzejniki mrowe. Tel. 0421710-86-04.
Spzedrun wieżę Technics Scch 730.

Tel. 046/837-22-21.

Poszkuję pracy - glazurnictwo, gipsiaistwo, malarskiej. Tel.

Sp12alam 40 I rutlc tlenową, lekarską wrnz z~
niem do oddychania. Tel. 04("837-80-92.
Sprllrlun silniki 0,4 KW, 1,5 KW, 0,8 KW, 3 KW.
Tel. 046/838-57-24.

nowa i używana. Tel. 04MB7-36-72.

Maszyna do ciasta XN z 5 dzieżami, bagieciruka, linia do
chleba i rulek, piec piekarniczy RK 35.
Tel. 022172&-79-72.
Sprzedam magiel elektryczny przemysłowy.
Tel. 046/838-77-94 po 16.00.

Technik budownictwa, prawojazrly A,B -podejmie każdą
pracę. Tel. 0421719-32-73.
szycie na

stębówkę,

overlock i lamówkę.

Magister funnacji podtjmie prace.
Tel. 0605-233-823.

Sprzedam komplet skórzany, fotel bujany, telewizor Sony

Filins, ława z mannurem stół owalny roikładany,
2 dywany, lockiwka Bosch, zestaw satelitarny, wieża Sony.
Tel. 046/838-56-09.
l'u<taki żużlowe 1.450 szt., pustak szczelinowy „u" 3.700
szt. i cegła K-3 KL 50 4.000 szt. -sµzedarn Tel. 046/
862-49-22 po 18.00.
cegłę

Pomogę mlodym dzieciom mają:ym trudnaici w nauce. Tel.
0461837-43-56.

Tel. 0421719-56-65.

Dior.i 502. Tel. 046/837-77-16.

max Oł1lZ suporex cały i polówki.

Kierowca kal A, B, C, D, E, T, paszpolt - podtjmie prace.

Tel. 046/837-33--09.
Fnma zstrudni

dyspozycyjną

ze znajomością

jęz niemieckiego. Tel. 046/837-33-37.
Podejmę pract;, prawo ja2rly

B, T, C, E, świadectwo kwali-

fikacji. Tel. 0606-243-567.
Emerytka podejmie pracę chałupniczą,
Tel. 046/838-ó4-40.

0603-3~.

Sprzedam gmuld Altus 110 W i W2maC11ixz Br.mdt, stan
bardzo dobry. Tel. 046/837-19-37.

Miody, opeatywny, z samochodem poszukuje pracy.
Tel. 0606-347-867.

- duźe główki sprzedam
Tel. 046/838-35-23.
~ bialą

Spmdam

USŁUGI

z silnikiem !..agów 41.

heblari<ę

Sprzedam eh.ewo opalowe i
Tel. 046/83&-74-91.

użytkowe

WIDEO

Wideofilmowanie. Tel. 0601-306-558.

Spizedam tlllio lodówkę. Tel. 046/837-97-94.

Wideofilmowanie - OOióbka kOOJJ11terowa

z lasu.

Wideofilmowanie. Kostka 17/10.
Wideofilmowanie. Zbigniew

Sprzedam pianino. Tel. 046/837-26-t I.

gipsowe, sufity podwieszane, gładź gipsowd, boazeria, sidingi, wymiana okien, malowanie, glazura, terakota. Tel. 046/837--08-07. -

glazwy, podłogi szweckie, boazerii, paneli, gladź gipsowa, montaż płyt gipsowych.
Tel. 046/838-26-07, 0604-106-159.

OPTYCZNEGO,
ZAKtAOU
r
o;
.

Przebudawa, wykończenia, dekoracja wnętrz, fasady.
Umów wcześniej termin. Tel. 0603--061-824.

Usługi wykm\czeniowe, glazura, terakota, panele,
płyty gik. Tel. 042/710-81-61.

za zpistniale przeoaenie i nie umieszaenie

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

Tanie wykańczanie wnętrz, glazurnictwo, gładź,
malowanie, sufity podwieszane, ściany działowe,
mxJowa z płyt GK. Mootaż paneli.
Tel. 0602-587-936.

Układanie

Przyjmę

Srrzedrun kokunny Toosk - 110 W Decka i CD

Płyty

Dyspozycyjny kierowca z samod1odern BUS
sprz.edaży karniszy. Tel. 046/837-56-00.

Zatrudnię kierownika sklepu - hurtowni środków
ochrony roślin. Tel. 0601-356-971, 0603-653-008.

Sprlfdam segment pokojowy - jasny mat - tmio.
Tel. 0461837-94-81. .

111.51ałxje elektryc:zne, JJZYlą::za napowietrzne i kablowe,
ogrzewabie podłogowe - elektryczne.
Tel. 046/837-46-02, 046/838-57-55, 0604-104-671.

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

Srukam pacy na mcrc:edesa 3,5 ~ 20 m1•
Tel. 046/837-42--08.

Sprzedam silnik 10,5 KW, 5,5 KW; kuchnia

hychaulicme, c.o., wodno - kanalizycyjne, kooltjowe, oowoczesna technologia
Tel. 046/838-75-53.

Usługi

tłownie

Przyjmę do pracy ciastowego, cukiernika z pr.iktyką, Tel.
046/837-43-81, 046/837-39--06.

Jei.eli znasz si~ na komputerach i fotografii
- zadzwoń 0461837-8&-84. Ciekawa ptaca.

Sprlfdam piec c.o. I n\ żeliwny, silnik do żuka
do remonlu lub po remoncie. Tel. 046/83&-77-96.

Sprzedam

0501-319-480.

do

Spawruka - Magomig 400, butle tlenowe.
Tel. 0461838-57-24.

Tel.

Księgowa pcxkjmie praeę 1/4 etalu lub zlecenie.
Tel. 046/837-66-35 po 18.00.

Szwajcarska firma ubezpieczeniowa zatrudni agentów na
bardzo kmzystnych warunkach Tel. 0501-280-825.

Sprll.'dam tlllio kuchnię elektryczną z blatem
ceramicznym Amica Tel. 04MB7-49-04.

węglowa

Prace chałupnicze. Ztrudnimy do: adresowania, rozsyła
nia, składania, klejenia, drobnej produkcji. Zarobek około
5.000 tl. Gwarantowana dostawa towaru i odbiór surowca
Materiał po otrzymaniu ZJ13C2ka za 7;20 zł. Praeter, skrytka
16/A6, 66-520 Dobiegniew.

Kratyński.

Cieślak

podłogi

parkietu, mozaiki, panele
z desek. Tel. 046/837-42-55.

podłogowe,

Usługi hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne, kotłow
nie oltjowe, miOOź, plastik. Tel. 046/838-7~
po 20.00, 0602-442-524.

boazerii, panele ścienne, podłogowe, panele
PCV, szafy, pawlacze, zabudowa wnętrz, schody,
tralki, poręcze, łuki, sufity podwieszane, ścinki działowe z płyty GK. Wymiana okien i drzwi.
Tel. 046/837-73-99.
Montaź

Wideofilmowanie ,,Kasia". Tel.046/837-87-68.

Regal z dwoma tapczanami 3,7 m, wypoczynek,
fotele, biurko - spmdam. Tel. 0605-233-823.
Sprzedam
Wieś

szklarnię

Wideofilmowanie. Radosław Pawelec.
Tel. 046/838-49-38, 0603-240--038.

z centralnym ogrzewaniem.

Wygoda 75.

Wideofilmowanie. Tel. 0421719-29-28.

Sprzedam wózek dziecinny Deltim.
Tel. 046/837-78-26.
Sprzedam

wer.;alkę

Wideofilmowanie - profesjooalne - tanio.
'
Tel. 0601-157-630.

i dywan - tanio.

Wideofilrmwanie Kasia - profesjonalnie,
solidnie, tanio. Tel. 046/837-87-68.

Tel. 046/837-60-06.
Sprzedam spawarkę transfonnatorową 550A
fabrycznie irontowai;ą, Nowe Zdtmy 59a.

Wideofilmowanie VHS, S-VHS cyfiowo dodatki gratis. Tel. 046/837-73-39, 0601-301-417.

Piec cukierniczy bardzo tmio sprzedam.
Tel. 046/837-74-24 wieczorem.
Sprzedam

konsolę

Playstation. Tel. 04M!30-30-81.

Sprzedam pralk~ Bosch AED, monitor Philips, wideo Panasonic, Sznajder, Sidi Teclmics, 8 krzeseł tapicerowanych
Tel. 046/83&-56-09.
Sprzi:drun zamraimkę 60 litrów, nowa.

Rogóźno

15.

PRACA
fuma działająca w branży rolniczej poszukuje dystrybutorów na terenie województwa Mazowieckiego, a s:zczeiiilnie powialu łowickiego. Tel. kontaktowy 0601-070-442.
Międzynarodowa

Zatrudnię mW1ll7ll,

blacharza - dekarza i gl:murulca
Tel. 0461838-67-95.
Zatrudnię

mechanika samochodowego.
Tel. 046/837-36-92.
technika linmatji w aptece w Łowi=.
Tel. 046'830-20-40 w godz 9.00 - 15.00.

Zatrudnię

Zatrudnię

osoby do

sprz.edaży bezpośredniej.

Tel. 0604-572-517.
Zepter Vrta zatrudni menagera. Tel. 0604-572-804.
Osoby oper.itywne
w~

zatrudnię.

I I.OO - 14.00.

Tel. 046/837-56-40

Wideofilmowanie FU Mewa, obróbka komputerowa
Tel. 046/837~3-%, 0601-323-562,
046/837-77-75 po 17.00.
Czy chcesz ixofesjooalny film z wesela, chrztu itp. :zadzwoń. Tel. 0606-662-878.

I
I NSTAL. •BUD .•REM.
USŁUG

Profesjonalne wykańczanie wnętrz: płyty k.g., sufity
podwieszane, adaptatja poddaszy, gładź, panele OCiesme
i podłogowe, malowanie. Tel. 046'83&-06-73 po 20.00.

Matemytyka, chemia - korepetycje.
Tel. 0603-266-481.

Kompleksowe budowy domów _ oertyfikat YfONG,
proce wyka\c:zmiowe, gla21lly, terakota, gładź
Tel. 046/837-49-38, 0602-{i62-942.

Usługi transportowe na terenie całego kraju, samochód dostawczy LT 28, 1,7 t. Tel. 046/838-20-16,
0604-070-602.

ósmoklasisto - kurs matematyki.
Tel. 046/837-85-%.

Sufity podwieszane, adapttja poddaszy, ścianki
z płyt gipsowych, gładź. Tel. 0603-787-353.

Zespół

muzyczny - oferujemy
repertuaru. Tel. 046/838-11-74.

Aby z.ałożyć gładź, panele, malowanie.
Tel. 0606-226-121.

l.aqiiekuję się dzieckiem hib sta=i. OOJili,
Tel. 046/837-89-46.

Zespół

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa. Krótkie
terminy. Tel. 0603-235-907.
Balustrady, ogrodzenia, bramy (przesuwane), kraty
proote, kute, gięle. Produkcja, rmntaż. Łowicz,
Pl. Koński Taig I. Tel. 0461837-95-44.
hydrnuliczne, nowoczesie technologie 'lł!JWN
cze, ekonomic2ne zuzycie opału, naprawa i wymiana
armatury lazienkowej, najniisze reny.
Tel. 0604-674-M I.
Usługi

hydraulinCTne. Tel. 046/838-67-41,
0606-257-120.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, tynki, panele,
terakota, glazura, gipsy, sufity podwieszane, boazeria, zabudowy wnęk, wymiana okien, malowanie,
itp. Tel. 0604-580-213.
ślusarski wykonuje piece c.o. miałowe,
oraz przeróbka piecy węglowych uźywa
nych na miałowe. Zakrzew 19, k/Soboty.

węglowe

Układanie

kostki brukowej. Tel. 046/838-36-10
wieczorem, 0606-113-228.
Panele 13 zVm'. tapetowanie 5 zł/m', malowanie 3 zł/
t!1" Wszystkie prace dodatkowe. Tel. 0606-343-848.
(Xlliome, piooowe, rolety mataiałowe, antywła
maniowe - rmntaż, napawa, cena producenta
Tel. 0603-753-973.
żaluzje

Sufity podwies2lllle, gips, boozerie.
Tel. 0604-645-981.
Przyązi, irntalacje elektry=e, drolofooy, centrale telefoniczne. Tel. 046/837-47-42.
Projekty budowlano-instalacyjne, kosztorysy,
nadzory. Tel. 046/837-47-42.
Pokracia dachowe- solidne wykonanie, niskie ceny. Tel.
04&830-24-65, 0604-467-811.
ParkieciaJID\.u, glamnictwo, panele.
Tel. 046'837-42-55.

Ubezpieczenia somochodowe.
Tel. 046'837-31-36 od 16.00.
- wesela, bale. Tel. 046/837-65-78.
- bale, wesela, :zabawy.

Tel. 046/838-25-77 lub 046'838-26-33.
Zespół muzyczny - bale, wesela, kaseta demonstra-

Brukarstwo. Tel. 0421719-41-32,

0603-872~%.

837-78-38.

Mootaż płyt gipsowc>-kartmJwych, gladź gi(liOWa, panele podłogowe i ścienne. Tel. 046/837-22-94,
0602-467-436.

Glazura, ternkota, gladź giJB>Wa. malowanie, &!fity podwieszane z płyt Tel. 046'837-53-74 po 17.00, 0606130-814.
Sufity podwieszane - 15 zł/m', panele ścienne, podłogo
we - 12 zł/m', boazeria - 10 złlm', płyty gipsowe - 15 zł/
m', malowanie_ 3 złlm'. Tel. 046'837-92-26 po 18.00.
Tapetowanie i W)'i<ańc:zanie mll(lrz. Tel 046/838-66-53.

Matematyka. Tel. 046/837-85-%.
Korepetycje z chemii. Tel. 046/837-11-98 po 16.00.
Polski - korepetycje. Tel. 046'837-56-84.
Wypracowania Tel.

046'837~3--09.

Kocepetycje z języka angielskiego.
Tel. 046/837-25-48.

ROLNICZE
Spr=lam su:he wysłodki i biZJJIJ I'187 rok.
- Tel. 046'837-12--02 po 16.00.
Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy i kombajn
:z.iemnia=ny ~· ~ 1143.
Wyslodki - sprzedam du:ią ilość.
Tel. 024/356-24-71 wieczorem.
SJrnrlun prasę Z.224 i slomą belowaną,
Tel. 046/838--05-94.

cyjna, ceny konkurencyjne. Tel. 0602-875-251.
SJrnrlun rrzyczepę 6 tmJwą.
Tel. 046/837-13-76.

Transport Bus długi wy.;oki do 1,5 t
Tel. 090-228-972.

Centrum promocji zdrowia, ul. Podrz=na 15, oferuje pomoc w doborze herbat ziołowych Eligiusza
Kozłowskiego z Olsztyna, dn. 27.01100) r.,
godz. 15.00.
Komputerowe przepisywanie tekstów, skanowanie,
kolory. Tel. 0604-576-488.
Przewozy krajowe Fcrd Transit 14 ooób.
Tel. 046/838-70-32, 0602-681-541.
Cięcie drzew, irudnych, na cmentarzach, w zwartej

Kupię ixzężyto.

Tel. 046/861-13-50.

Spr=lam dwukółkę i rrzyczepę jednocEiową
w ctoaym stanie. Sierżniki 19.
Sprzedam suche wysłodki. Wylxxów 78.
Tel. 0602-651-654.
Spr=lam siano. Arkadia 49.
Sprzerlam C-3(J(), 1984 rok, C-330, 1974 rok.
Tel. 046'837-28-88 po 18.00.

zablxlowie. Rodzina Szyc~.
Tel. 0604-891--092.

Sprzerlam słomę prasowaną. Skowroda
Tel. 046/838-14-94.

Firma szwajcarska ofenye najk~ejsze ubezpieczenie na życie (lll filar). Tel. 042/636-?8-72.

Kupię ga;odan;two rolne w okręgu Łowicz.a lub Socmcz.ewa Tel. 0604-229-485.

Zespół

- bale, wesela. Tel. 046/837-42--08.

Komputeropisanie mam we krwi.
Z.adzwoń: 046'837-75-57.

Komputerowe przepisyw.mie prnc po 16.00.
Tel. 046/837-72-56.
Zespół muzyczny. Tel. 04(>1837-42--08.
Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-40-37.
Makijaź

studniówkowy w domu klienta

_zadzwoń. Tel. 046/'837-50-34 wi=rem

Remontowanie, odnawianie pomników.
Tel. 0602-511--045.
Uniewainiam zabubione zaświad:zenie na dzialaloość
goopodan:zą 528Qw/d ixzy UM Łowicz RWak Bamia

ciągnik

C-328. Tel. 046/838-45-46.

Kupię koimkę KM250 i spychacz Det.
Tel. 046/874-73-25 po 21.00.

Siewnik zbcrżowy zawiesz.any i dwukółkę ciągnikową
sprzedam. Rogó2m Il 26.
Naµawa ciltgników rolniczych.
Tel. 046/837-13-43.

Śrutowniki walcowe na oryginalnych walcach ze ślima
kiem lub bez oraz rowkowanie walcy. Borysław 13, gm
Głuchów. Tel. 815-71--04.
Sprzedam siano. Tel. 046/837--06-30 po 16.00.
Sprzedam

ciągnik

C-3(J(), 1975 rok.

Łowicz.

Kominki, wkłady kominkowe. Tel. 046/837-84-92 po
20.00, 0602-582--061.

Sprzedam dużą ilość
Tel. 046'838-95-56.

Maturzysto - kurs matematyki. Tef.'046/837-85-96.
dla

słany

Powańska

początkujących.

Matematyka - szkoła podstawowa i średnia, egzaminy, solidnie, tanio - studentka informatyki. Głowno.
Tel. 0421719-23~3.

197,

ze &odoly.

Spr=lam wagi 50 t i 25 t oraz gniotownik do
i :żmijki 2bcrżDwe. Tel. 046/838-90-12.

NAUKA
takźe

26.

Spr=lam siewkę do waµia, płóg C2lemlkibowy A~
Tel. 04(>1874-73-25 po 21.00.

iMirooła~Łowicz.

Angielski - korepetycje
Tel. 042/719-31-43.

Płd

Spr=lam wózek widłowy I ~ wysokciść 3,5 m, pioce
nadmucOOiwe do folii i grzejniki Saviro.
Tel. 046/838-65-89.
Sprzedam

Komputerowe przepisywanie tekstw.
Tel. 046/837-83--09.

Jeżeli pa;iad=2iiQ:lnestalowe ruiyod 0,5 cala do 2 cali

dach. Tel. 046/'837-28-57.

Uslugi hydraulic2ne - pełny zakres.
Tel. 046/837-21-{i(i.

remootowe i wykor'cz.eniowe, gla7lJra, terakota,
panele, gładzie itp. oraz budowanie fontann
i wodospadów. Tel. 0604-230-099, 046'830-20-19
po 20.00.

Prarowaleś Jerphlie - Niemcy. Odzyskujemy
podatek. Tel. 071/385-20-18.

Zespół

Nauczycielskie

Spr=lam siewnik Pwnaniak
Tel. 046/838-28--08.

Tel. 0604-193-519.

Zespół

Głowno.

Korepetycje z matematyki -

- bale, wesela. Tel. 0461837-76-08.

Bioenergioterapi - Reiki u pacjenta.

Usługi ogólno-lm>wlane i reroontowe od piwnicy po Tel. 0602-434-S46, 046/874-t l-70.

~ektowanie bOOynk6w mieszkalnych, goopodarczydi
Tel. 046/
- wycena,~. nad2ór.

Usługi

Podciśnieniowe

Malowanie, tapetowanie, gladź gipsowa, &!fity
podwieszane. Tel. 0606428-162.

Wykładanie panelami MDF, PCV, boazeria, wypraski
styropianowe, drewniane, glazura, terakota, wymiana
okien. Tel. 0604-112~39 po 2030.

remootowe: gładź, malowanie, panele ścienne i
poclłog?We, glazura Tel. 0606428-162.

doboru

Projektowanie przyłączy elekto-energetycmych, pomiary skuteczności zerowania, usługi BHP - szkolenia. Tel. 046/837-66-81.

glazury, terakoty, gładź, posadzki, tynki.
Tel. 046'837-45-81 po 20.00.

Usługi

możliwość

pranie dywanów, tapicerek samochodowych u klienta. U17.ądzenie i środek piorący
szwajcarskiej firmy Taski. Szczepanik, os. Bratkowice 19/9. Tel. 046/837-73--07.

UJ(ładanie

Prace okładzinowe, tynki, glad:zje gipsowe, płyty GK,
glazura, terakota, panele, wyklad2iny, panele podłogo
we, usługi malarskie. Tel. 0602-139-447.

Magister matematyki udziela lekcji w zakresie szkoły
podstawowtj, średniej i wyższej. Tel. 046/837-53-15.

Poźyczki pod za~taw. Łowicz, ul. Nowy Rynek 1.
Tel. 046/837-65-31.

remontowo-budowlanookien. Tel. 0421719-49-39.

Warsztat

Wideofilmowanie. Tel. 0606-312--048.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta towicza Ryszard
Budzalek

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów 43. Tel. 0604-334-891.

usługi

WideofilmoWanie - Walas. Tel. 046/837-52-23.

Sprzedam glo$niki komputerowe 200 W, stlll bardzo
dobry, cena I IO zł. Tel. 046'83&-79-34.

gipsowa metodą bezpyłową, glazura, terakota,
gipsowe, krótkie terminy.
Tel. 046'838-34-18 po 20.00.
płyty

INNE

;/

Serdecznie Państwu d~kuję za . okazaną nam pomoc w przygotowaniu imprezy i życzq wszystł<iego
napepszego w Nowym 2000 Roku

131.

okien i inne

Usługi

Wideofilmowanie FU ,,Mewa" - ooróbka komputerowa. Tel. 0601-323-562, 046/837-83-% po 17.00 046/
837-77-75.

się wpoprzednim numerzegaze1y

Gładź

USŁUGI,

"' """'

.

Biuro rachunkowe. Tel. 042nt 0-85-88.

Montaź

po17.ądkowe. Sptzedaź

Wideofilmowanie, fotografowanie.
Tel. 046/837-94-85.

Wypoczynek, dywan, pralka wirnikowa, wirówka
- spized:un. Tel. 04<"837-20-41.

-

F'.ańslwa na liście sponsorów; która ukazała

Centrum Edukacyjne. Tel. 0461830-20-76, 0604-954-

Tel. 046/838-27-86.

Sprzedam piecyk g;miwy. Tel. 0461837-92-77.

UL ZDUŃSKA59 W ŁOWICZU

Komputerowe przepisywanie tekstów: język polski,
angielski - szybko, solidnie. Tel. 046/837-46-85.

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura, terakota,
płyta gipsowa, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładź, cyklinowanie. Tel. 046'838-98-40
po 19.00.

Fotowideofilmowanie. Tel. 0421719-83-70 lub
0604-338-832.

,

Histaia - referaty, proce :mliczeniowe - tanio.
Tel. 046/837-75-18.

Wideofilmowanie. Tel. 046'837-53-34.

Sprzedam maszync; overlock trzynitkowy.
Tel. 0602-172-304.

Zabudowa wnętrz, montaź bcmerii, i:eneli.
Tel. 046/837-11--09.

-

Gabinet Lekar.;ki. Lekarz medycyny Aleksander
Janowicz, Małszyce nr 15, 99-400 Łowicz.
Tel. 046/838-99-70. Przyjmuje: 18.00-19.00.

Sprzedam w oolach dąb i jesion.

Sprzedam krajalnic'( i haki. Tel. 046/837-87-93.

Układanie

wmieniu orgarizatorć1Nuroczystośd .010inka 99'
PRAGN~ PRZEPROSIĆ WŁAŚCICIELI

zOOża

Spr=lam siaoo z dowozem ze &odoly.
75, Walczak (23 wysypiskiem).
J•.-.i.;•
~,...,~
Spr=lam zglllbiark~ę „T', śrutownik walet:Nl'f, duży SOl1ownik do zianników, mm.utnik jednoooiowy, drut kolczasty. Zamienic kultywata 14 na wię!<
szy. Tel. 0461838~8-79.

16

20.01.2000 r.

Srxzedrun bronę talerznwą - 16 talerzy, mało
Tel. 042'719-17-31 po 20.00.

używaną.

wkrótce w Łowiczu rozpocznie
pierwszy po dłuższej przerwie kurs
tańca towarzyskiego. Będzie on prowadzony w sali sportowej nad basenem
Sprzedam ogJki kisz.ore - tanio.
Tel. 042'710-87-81.
Miejskim przy ulicy Kaliskiej.
Jego organizatorami są sami przyszli
Sprzedam hldowcz Trela, kombajn ziemniaczany Anna,
uczestnicy,_ którzy chcą nauczyć się najrozrzutnik jednoosiowy, mieszankę.
Tel. 042'719-70-24.
popularniejszy kroków tanecznych,
ponieważ żaden z ośrodków czy ina
Sprz.edam dojarkę konwiową w dobiym stanie.
stytucji kulturalnych i sportowych
l.abostów Duży 59. Tel. 046'838-63-84.
w mieście nie ma tego w swojej ofercie
Srxzedru11 lcrowę na ocieleniu.
postanowili osobiście dotrzeć do profeTel. 046/838-99-82.
sjonalistów w tej dziedzinie. Robię to
Sprzedam dojarkę i schładzarkę, śrutownik bijakowy
ponieważ sama chcę się nauczyć tatlczyć
Już

Sprzedam z.eter 7211, 1985 rok.
Tel. 046/861-25-51.

Srzedrun śmtownik bijakowy i schład=kę
do mleka 160 I. Wola Błędowa 53
koło Bratoszewic.
SJX21rlun kopaczkę do ziemniaków i sadiaikę
=ską. Tel. 0603-091-736.
Sprz.edam ciągnik C-360, 3P, 1986 rok, stan dobry.
Tel. 0421719..ffl-14.
Sprzooam agregat uprawowy, pług dwu skibowy,
przetrząsocz do siana kanizelowy. Strugienice 90.
Sprz.edam Biz.on, 1986 rok. Tel. 046/838-98-47
wiecwrem.
SJX21rlun kabinę do C-330, stan idealny
- Różyce I 20. Tel. 046/838-17-49 po 18.00.

się

na worki. Tel. 046/838-46-19.

Sprzedam ciągnik 4011 i 28 po kapitalnym remoncie,
kultywator 16, bramę ,,3" ciężką, pilę sinJinową, mską
tajgę, słomę belkowaną re stodoły. Ur=.e 62.
Tel. 046/838-78-52.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Boczki 01ehnoń
skie pasiada w sprzedaży kombajn Biz.on Z.056
z kabiną. 1986 rok, Z.056 bez kabiny, 1987 rok,
cena do uz.godnienia
Tel. 046/838-46-24.

Sprzedam ciągnik C-330.
Tel. 046/837-14-54.

Kupię siano i żyto. Strugienice 92.
Tel. 046/838-78-07.

Sprz.edam dojarkę Alfa, dwukonwiową, nieużywaną.
Walisrew Dworski 18. Tel. 046/838-2~1.

Sprzedam ciągnik C-360 lub 360-3P, 1988 rok,
tur 2, rozsiewacz wapna 5 t, przycrepę 8 t, kombajn
Bizon 1988 rok. Tel. 046/838-79-27.

Punkt sprzedaży koncenlralów i pa.>Z.. Reczyce 64.
Tel. 046/838-34-84.
Sprzedam owies. Lisiewice Duże 13,
gm. Donmaiewice. Tel. 0601-259-983,
042/646-98-09.
Sprzedam siano belowe. Ł.owicz, ul.
Tel. 046/837-47-40 wiecwrem.

Po2liańska

Sprzedam słomę, siano. Domniewice,
Szymczak Tadeusz.
Srxzedrun ciągnik C-360,
Tel. 046/838-48-29.

przyczepę

B~DZIE

Srxzedrun ciągnik C-360 3 P, 1987 rok.
Tel. 046/861-25-51.

Srxzedrun młyn bijakowy 11 KW i schladzacz
do mleka - wózkowy. Tel. 046/838-46-19.

149.

Długa Wieś

I,

6 ton.

Sprz.edam przyczepę zbierają;:ą T-0 IO,
dmuchawę do siana Tel. 046/838-77-36.
Sprzedam słomę, siano ze stodoły.
Tel. 046/838-57-68. Raski 47.
Kupię ziemniaki i iime warzywa.
Tel. 0603-972-952.

Miesiadlo - rozdrabniacz 250 I mało używane
- sp=dam. Tel. 046/838-11-%.

,

.

Sprz.edam ciągnik Urru; 914, 1986 rok, kombajn ziemniaczany, sadznkę, plóg 3 skibowy + I, Star 200, 1982
rok, agregat uprawny 4,30 m.
Tel. 0602-758-934, 046/861-17-13 wieczorem.

Srxzedrun C-335, 1993 rok, stan bard:zn dobiy.
Tel. 046/838-78-22.

Uroczyśce

dla babci
i dziadka

Trwająjuż ostatnie przygotowania do
spotkania organizowanego przez
uczniów klas O - IV w Zespole Szkół
Publicznych w Błędowie. Już jutro boSprzedam cyklop, 1989 rok, ~ wywrotkę ni'iką wiem, w piątek, 21 stycznia podejmą oni
4 t, hldowocz tur, kabinę do C-360.
wspólną gościną swoje babcie i dziadTel. 046/838-90-56, 0601-418-767.
ków w ramach obchodów ich dni.
Sprzedam ciągnjk C-360, 1983 rok.
Zaproszonych zostało około 1OO
Tel. 0606-108-730.
osób. Nie wszystkie będą mogły sięjed
Sprzedam pras; PS I, maszynę MZC4B, snopowiąza nak pojawić, więc przewiduje się, że liczłkę WC 5, ~zgrabiarkę zawieszaną. kooiarkę
ba babć i dziadków wyniesie około 60 rotacyjną. Tel. 046/839-13-18.
70. Goście będą mogli obejrzeć przygoSprzedam siano i słomę belowaną. ziemniaki i burak towany przez dzieci program artystyczpastewny, dojarkę. Tel. 0606-347-867.
ny poświęcony ich świętu, na który zło
Sprzedam C-360, 1987 rok, silnik na gwarancji. Tel. żą się między innymi wiersze, piosenki
i skecze, oprócz tego przewidziany jest
0461838-35-64.
poczęstunek, który będzie ukoronowaniem święta.
ZWIERZĘTA
Święto babć i dziadków w Zespole
Szkół Publicznych w Błędowie przygoSprzedam sz.czenięta owczarek niemiecki po rodzicach z towywane jest po raz pierwszy. Dzieci
rodowodem. Tel. 0461837-11-87.
dokładają wszelkich starań, aby wypadło jak najlepiej.
Owczarek niemiecki, I rok - sprzedam.
Tel. 046/837-91-32.
(tb)

Filia w Łowiczu, ul. Nowy Rynek 30

:IJP
MEBEL

nam Małgorzata Kuza
inicjatorka i organizatorka kursu. Zależy mi by wszystko odbyło się na
odpowiednim poziomie, a zajęcia prowadzone były przez specjalistę. Nawią
zaliśmy więc kontakt z do.fwiadczonym
skierniewickim instruktorem tańca Grzegorzem Gwieżdzitlskim. On też pojawi
się na pierwszym naszym spotkaniu, by
omówić z zainteresowanymi osobami
szczegóły, dni tygodnia i godziny ewentualnych spotkarl.
Uczęszczający na kurs będą mogli
nauczyć się tańczyć najpopularniejszych
-

powiedziała

główna

tańców świata,

m. in. tango, walca, samfokstrota. Zainteresowanie
kursem jest dość spore, przede wszystkim u młodzieży i studentów, już zgromadziło się potrzebne do jego rozpoczę
cia minimum osób, czyli 7 - 8 par.
Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z kursu powinni się zgłosić na spotkanie organizacyjne jakie zostało zaplanowane na najbliższą niedzielę, 23
stycznia o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej nad basenem została ustalona
na 40 złotych.
(tb)

bę, rumbę,

Jest kan.alizacia na Bratkowicach

Błędów

Bank Spóldzielczy w Skierniewicach

KURS TANCA

Zakończona została budowa kanali- nownym atakiem zimy i opadami śniegu
zacji sanitarnej na terenie przyszłego
Udało się odbioru technićznego inweosiedla domków jednorodzinnych w re- stycji dokonana w przeddzień Wigilii
Bożego Narodzenia, 23 grudnia.
jonie osiedla Bratkowice w Łowiczu.
Podczas robót pracownicy ZUK naWykonano kolektory sanitarne o przekroju 250 mm i długości 303 metrów trafił i na spore utrudnienia związane w
oraz o przekroju 200 mm i długości 119 tym rejonii: z poziomem wody gruntowej i z koniecznością ciągłej pracy odmetrów.
Prace przeprowadziły dwie brygady wadniających teren igłofiltrów. Utrudremontowe Oddziału Wodociągów i Ka- niony był również dojazd na miejsce
nalizacji łowickiego ZUK. Wodociągow robót ciężkim sprzętem.
(mak)
cy ZUK chcieli z nim zdążyć przed po-

Gmina musi się zaiqć
ropnym podrzutkiem
W połowie ubiegłego roku na teren
gminy Domaniewice podrzucono około
20 beczek zawierających odpady produkcyjne. Wykryto je po kilku dniach w
okolicach Dąbkowic w wyrobisku pożwirowym. Zawartość beczek została
zbadana, są to substancje ropopochodne. Beczki zostały zabezpieczone przed
wyciekiem, władze gminy muszą na wła-

sny koszt utylizować odpady, ponienie udało się otrzymać środków na
ten cel spoza gminy. Utylizowanie zawartości beczek będzie kosztowało budżet gminy około 30 tys. zł, a zrobić to
musi specjalistyczna firma. Wójtowi
gminy Grzegorzowi Redziszowi bardzo
zależy na tym, aby sprawę odpadów
rozwiązać możliwie szybko.
waż

STU.DIO MEBLI

PROJEKT

Łowicz,

Plac Przyrynek 16

Tel. (046) 837-82-25; 837-89-41; 837-89-42

ZACHĘCAMY

NAJTAŃSZV
SYSTEM SZAF

„

PANSTWA

WNĘKOWYCH

DO ODWIEDZENIA NASZEGO BANKU

KOMANDOR
STANDARD

środków

Proponujemy bardzo korzystne oprocentowanie
pieniężnych, a także najniższe na rynku lokalnym
stawki prowizji i opłat bankowych

MEBLE KUCHENNE I BIUROWE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
NAJWIĘKSZVWYBÓR

1. Wkłady oszczędnościowe i lokaty terminowe w stosunku rocznym:
1-

miesięczne

12,75%

2-

miesiączne

12,85%

12- miesięczne 14,25%

6-

miesięczne

13,50%

3-

miesięczne

13,05%

15- miesiączne 14,30%

4-

miesiączne

13, 15%

18- miesiączne 14,40%

5-

miesiączne

13,25%

24-

2. Dodatkowo

przysługuje

miesiączne

14,50%

oprocentowanie dla wkładów i lokat nowych

NA POLSKIM
RYNKU
RABATD040%

DOMitKORKOWY
GRUPA CORCHERAS CATALANAS

FRONTÓW I BLATÓW
BOAZERIE I PARKIETY
KORKOWE,
KOREK TECHNICZNY
Sprzęt AGD do zabudowy
Komputerowe projektowanie
i wycena mebli
RATY

- od 1O.OOO,- zł złożonych na okres
od 1 miesiąca do 6 miesięcy- 0,25%

PPHSANDY

- od 10.000,- zł zł złożonych na okres
od 12 miesiący do 24

Za wkłady i

miesiący-

ul. Armii Krajowej 25
Tel. (046) 837-37-37; 837-37-30
Łowicz,

0,50%

Nowo

na rachunku bankowych gwarantuje
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
różnego

na atrakcyjnych warunkach.

od Ol .Ol .2000r. świadczy komp 1eksowq obsługę w zakresie
usług podatkowych oraz ZUS dla
firm i osób fizycznych.
że

..t Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od okresu jego spłaty.
..t Bank stosuje bonifikatę oprocentowania w ramach inc;lywidualnych negocjacji.

WYBIERAJĄC

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO PLACÓWKI NASZEGO BANKU

Biuro Podatkowe
ul. Skarżyńskiego 10
(tel. 046/837-44-04)

INFORMUJE

rodzaju kredytów

NASZ BANK OTRZYMUJESZ
PEWNOŚĆ, SOLIDNOŚĆ... FACHOWĄ OBSLUGĘ

powstałe

Łowicz,

środki

..t Oferujemy również usługi w zakresie udzielania

r145

BIURO PODATKOWE

WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MINIMUM
ŚREDNIE

R-81

..
PRĄWO JAZDY
DUZA DYSPOZYCYJNOSC

Proponujemy konkurencyjne
ceny, a nawet odbiór dokt:Jmenras
tów od klienta.

REKLAMA

20.01.2000 r.
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SZANOWNI PAŃSTWO !!!
OFERUJE:
•
.•
•
•
•

uzyskanie kredytu bez poręczycieli
skredytowanie pełnej wartości pojazdu
zmianę samochodu na inny w trakcie spłaty
wcześniejszą spłatę kredytu
zmianę waluty, w której rozliczany
jest kredyt

• nominalne oprocentowanie - od 6,2%
• roczny koszt kredytu - od 3,39%
• okres kredytowania - od 0,5 do 7 lat
• możliwość wykupienia ubezpieczenia
pakietowego od 4%

Tico n323M

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

Biuro kredytowe

Matiz u38łM
.~1480m
filara 19 837Pll

KUCHNIE na Tw-oją ndarę

"
y

Łowicz,

NoWy Rynek 31
czynne: pn - piątek 922 - 1722
sobota 1022 - 1422

HROaRV-...

Polonez aa 350 PIJ

Tel.(046) 837-49-41

.GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
·

1111

ELWIT 1111

j(ozstrzygnięcie

tel. (0-46) 837-66-24

STRZEŻONY

w Łowiczu ul. 3-go Maja 9
(dawna Centrala węglowa obok poczty)
czeka na Twój samochód.
• Przy wykupieniu karnetu miesięcznego jedna
godzina kosztuje ok. 7 groszy.

PRZY NASZEJ

•!• Projektujemy
•!• Wykonujemy
•!• Montujemy
•!• ZapewnialllJ sprzęt do zabudowy wraz z montaiem

POMOCY MOŻESZ

SPRZEDAĆ I KUPIĆ
SAMOCHÓD, CIĄGNIK,

LU6 INNE MASZl'NY
• Pomożemy Ci otrzymać kredyt na zakup
pojazdu,
•
• A za wstawiony do naszego komisu pojazd
ułatwimy Ci otrzymanie polowy pieniędzy od
ręki.

Nagrody wylosowały następujące osoby:
1. Krystyna JACKOWSKA - Łowicz
2. Krzysztof WRÓBEL - Gągolin Płd.
3. Waldemar MILCZAREK - Głowno
4. Maria JĘDRZEJCZYK - Popów
5. Barbara JAGODA - Łowicz
6. Katarzyna JACKOWSKA - Łowicz
7. Anna KOP - Łowicz
8. Małgorzata PAWELEC - Łowicz
9. Bogdan FLORCZAK - Arkadia
10. Zdzisław ZIELIŃSKI - Dzierzgówek
11. Tomasz GUZEK - Łowicz
12. Anna CYGLICKA - Łowicz
Odbiór nagród w dziale obrotu towarowego
w PSS Społem w Łowiczu, Stary Rynek 4
z dowodem osobistym.

SKORZYSTAJ Z NASZEGO POŚREDNICTWA.

ZARZĄD

ogłasza

GMINY DMOS_
IN

jeśli

składania

ofert

upływa

na pasze lub nawozy
w „Susz-Pasz" sp. z o.o. Nieborów
tel. (0-46) 838-56-25
R-161

w dniu 28.01.2000 r. o godz. 10.00.

../Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2000 r. o godz. 11.00.

Pozostałe warunki określa dokumentacja przetargowa, która jest do odebrania w siedzibie zamawiającego, pok. nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00.

./Uprawniony do kontaktów z oferentami jest Andrzej Świniarski, Urząd
Gminy Dmosin I piętro, tel. (0-46) 874-74-86.
R-153

l'arz•a
../pełen

zakres

usług

dla

Pań

i Panów
../

makijaż

i stylizacja twarzy

"./ komputerowy dobór
fryzur
~

Łowicz,

WMB - Skrzany k/Gostynina

prowadzi skup
kamienia do 20 cm
średnicy w obwodzie
R-159

ul. Asnyka 4
tel. 046iB37-08-93

~~
U

~

V
..

Tel.0241235-20-89

1(.wiaciarnia

!~'!!~~

•

Zapraszają

do potwierdzania i

składania

deklaracji dzieci,

młodzieży

i dorosłych .
• Koszty leczenia pokrywa KASA CHORYCH.
• Leczenie

bezpłatne

pielęgniarskie,

„ubezpieczenia", wizyty domowe, zabiegi
porady lekarskie, badania dodatkowe, konsultacje.

Deklaracje przyjmujemy w szkole Medycznej pokój 15 {parter),
ul. Ułańska 2, 9.00-18.00 {również porady lekarskie).
Tel. 0-605-061-375, 0-605-061-376, wieczorem 837-76-7 4
R-158

Specjalistyczny Gabinet
Chorób wewnętrznych

GABINET NEUROLOGICZNY

BARBARA
FENC·BIELECKA
Przyjecia:
•codziennie w godz. 9.30-12.00 oraz
•poniedziaiki, środy, piątki w godz. 15.30-17.00

specjalista neurolog

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK
Łowicz,

BADANIE KIEROWCÓW

~wzayYAąlalek~
.Idekoracje pojazdów, sali wesehej i stOON

Porady w domu chorego
R-51

ul.

Ułańska

2

czynny: sobota 11.00-13.00
~

ul. Powstańców 2A, tel. 837-54-76

_

oferuje:

R- 1

Lekarz śpecjalish choróh wewnętrznych JAN WRÓBLEWSKI
Lekarz pediatra - URSZULA SZYMCZAK
przyjmują od ł.02.2000 roku wŁowiczu, ul Ułaiiska 2
(szkoła Medyczna), Al. Sienkiewicza 62 (szkoła nr 6)

w

Slff!JOIJO

wykonuje :
• regulacje gaźników polskich, rosyjskich,
czeskich, niemieckich, francuskich;
• zbieżność kół: osobowe i dostawcze wszystkie typy;
• naprawy zawieszeń i hamulcy,
• naprawy rozruszników - wszystkie typy.

.ŁOWICKA PRZYCHODNIA ZDROWIA

./ Oferty należy składać w pokoju nr 7 w siedzibie zamawiającego
w godz. od. 8.00 do 15.00. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy
o zamówieniach publicznych i okresie ostatnich dwóch lat
zrealizowali zamówienie o podobnym charakterze co obecnie.
./ W ofercie należy podać:
1. Posiadany sprzęt przeznaczony do odśnieżania i likwidacji gołoledzi.
2. Cenę ryczałtową (brutto) za 1 godzinę pracy sprzętu.
./

TEL 830-30-55
tel. domowy 83 7-41 -5 7

macie nadmiar zboża

możecie wymienić

./Termin realizacji zadania rok 2000

171

Browama 1 O, lowicz
in:i. mech. Marek Strembski

ROLNICY

na odśnieżanie i likwidacie gołoledzi
na drogacJI gminnych i powiatowych
./Termin

(jratu!ujemy!!! R-

AUTO-NAPRAWA

UWAGA

przetarg nieograniczony

1(onk,ursu

świątecznego SPOŁ'E'Jvf

INFORMUJE:
PARKING

R-160

~

~

bóle, zawroty głowy
choroba Parkinsona
bóle kręgosłupa

~nerwice

~

wizyty domowe

R-24

18

20.01.2000 r.

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Urząd Miejski: Sekretariat 837-41-63;
Wydział Geodezji 83 7-50- ł 5;
Urząd Stanu Cywilnego 837-39-25;
Księgowość 837-34-04;
Wydział Spraw Krnmmalnych 837-41-62;
Wydział Spraw Społecznych 837-35-51;
Wydział Spraw Obywatelskich 837-59-29;
Zakład Obsługi Przedszkoli 837-57-72;
Biuro Rady 837-35-49;
Wydział Analiz i Promocji 837-42-03;
Wydział Organizacyjny 837-43-04;
Urząd Skarbowy 837-32-38
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek" Łowi cz,
ul. 3 Maja 2, tel. 837-66-92, czynny: codziennie w
godz. 15.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie
(siedziba RKA „Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2),
czynny: pn., śr„ pt. w godz. 13.00-16.00
Samopomocowa Gmpa Abstynencka ,,Nie ma mocnych" w Zdtmach (siedziba GOK Zduny} - spotkania w czwartki o godz. 18.00
·
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotwC>rowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:
lnfonnacja PKP 837-63-11
lnfonnacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
lnfonnacja o munerach
tel. międzynarodowa .931 O

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna infonnacja gospodarcza
o handlu, usługach, produkcji i wyższej
ści publicznej, tel. (046) 94-34,
fax (046) 322-555

użytcc2J1C>

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon infonnacyjne>-problemowy
(dla osób mających problem alkoholowy)
837-66-92, codziennie w godz. I6-22,
poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodne>-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyC2Jle 837-36-05
Gaz butlowy 837-66-08, 837-41-02,
837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,
837-16-16 codziennie od 8.00 do 19.00,
837-20-37, 837-47-77
Warsztat konserwa!. ŁSM 837-65-58
Zakład pogrz.ebowy: 837-53-85, 837-56-45,
837-52-21
Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48,
ul. Chełmońskiego, tel. 837-35-24

-

dyżury

nocne;
tel. 837-45-36

pt.

21.01. 3 Maja 15

tel. 0-601-781-708

sb.

22.01. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-41

ndz. 23.01. Bonifraterska 2

tel. 837-45-55

pon. 24.01. Kostka I

tel. 837-51-32

wt. 25.01. Nowy Rynek 36

tel. 837-45-36

śr.

tel. 837-36-56

26.01. Pijarska 3

Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

I STRYKOWSKI

Pogotowia w

Głownie:

pogizebowy 719-14-40
U:c2nica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10-08;
998 aiarroowy
Zakład

Telefony w

Głownie:

Filia Powiatowego UI"Ędu Pracy w Zgierm
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Mlynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Glowno 719-20-81
Urząd Skarbowy 719-19-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego UrĘdu Pracy w Zgierzu
22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszeclmy Zakład Ube2piecz.eń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81·-35

Informacje w

719-84-

Głownie:

Dyżury przychodni:
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy' Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
• Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne:
w dni robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele
i święta od 8 (przez 24 h)
Pacjenci objęci opieką medyczną NiepubliC2J1ych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- Pedia!IyC2Jle Ambulatorium Pomocy Dorainej,
ul. Świętojańska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne:
przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w
godz. 16-8; przyjęcia dzieci do 16 r.ż. - w soboty,
niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są

- Pediatra:
- Okulista:
- Ginekolog:

pn. - pl 8.00 - 15.00
pn. - czw. 8.00-12.00
pn„ wt 8.00-15.00
śr„ pl 8.00-16.00
czw. 11.00-18.00
pn. 8.00-17.00,

- Stomatolog:
wt 13.00-17.00

śr.- pt 8.00-13.00
pn.- pl 8.00-18.00,
sb. 10.00:15.00
- niedziela i ~ - i2Da ~ czynna irzez całą~
ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27

- Gabinet zabiegowy:

przychodni
w Strykowie:

Dyżury

Pogotowia
w Strykowie:
pogizebowy 719-86-16
U:c2nica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyC211y 719-SO-IO
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż poiama 719-82-95; 998 alannowy

śr. 8.00-12.00, 15.00-18.00
czw. 8.00-14.00
pl. 8.00-12.00, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
pn. 8.00 - I I.OO
wt„śr. cz. 8.00-1 O.OO, 13.00-16.00
pl. 8.00-10.00, 13.00-15.00
pn„ pt 14.00-19.00
pn„ czw. 8.00-12.00
wt 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00
pt 11.00-14.00
pn 8.00-15.00

Zakład

- Pediatra:

przychodni ZOZ
w Głownie:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- Lekarz ogólny
pn„ wt, śr. 8.00-18.00.
czw„ pt. 8.00-16.00

- Okulista:
- Ginekolog:

- Stomatolog:

KQONIKA
WYPADKÓW
· MILOć)NYCfl

Imprezy sportowe
Wszelkie informacje sportowe zrunieszczamy w Informalo!Zc SpońOW)'ln na &11'. 30.

urodzili s~ 111 Łowiczu i w (j fow11ie:

Kino Bzura
Czwartek. 20 styczgja:
•

SYNKOWIE:
- państwu Stajudom z Grudz Starych
- państwu Walczakom z Biclw
- państwu Nowakowskim z Łowicza
- państwu Galińskim z Pulki
- państwu Siewierskim ze Sromowa
- państwu Zacharskim z Lasocina

godz. 18.59 - DKF Bez Nazwy - film
niespodzianka;
21-26 stycznia:

• godz. 19.00 - ,,Nawiedzony" - film grozy prod.
USA;
„Nawiedzony" - W ubiegłym · wieku pewien
biznesmen budował dom, w którym chciał
zamieszkać z żoną i dziećmi. Niestety nie
zrealizował swoich plaOOw. Sto lat później w tym
samym domu zjawia się tekarz z trojgiem ludzi.
Majł oni zostać poddani pewnemu eksperymentowi.

ś[u6owafł sobie.:

Piątek. 21 stycznia:
• godz.19.00 - ,,Jasełka łowickie"' w wykonaniu
Koderek - aula Seminarium Dochownego - wstęp
wolny;
e godz22.00 - Teclu10 pany - Dziupla - wstęp 8 zł.
Niedziela. 23 styczgia;

• godz. I I.OO - Niedzielne kolędowanie: koncert
kolęd w wykonaniu zespołów ludowych m.in.
Blichowiacy, Łowiczanie, Koderki - kościół na
Korabce - wtęp wolny;
•godz. 17.00- koncert z cyklu „Bunnistrz miasta
zaprasza - Kolędy i Pastorałki" w wykonaniu
Chóru Kameralnego i Zespołu Akademii
Muzycznej z Łodzi pod dyrekcją prof.
Zygmunta Gzelli z udziałem Marty Siewierskiej
- mezzosopran i Cecylii Hanzelewicz akopaniament - sala barokowa muzeum - wstęp
wolny;
• godz. 20.00 - kooo:rt jazzowy ,,New Orleans Blues
Baoo" - Dziupla-wstęp wolny

Kolęda

Katedra: 20.01 godz.16.00-ul. Bolimowska bloki; 21.01 godz.16.00 - ul. Chrobrego, Jagiellońska, Sobieskiego, Gdań
ska, Wyzwolenia; 22.0 I godz. IO.OO - ul
Podrzeczna bez bloków, ul. św. Floriana, Zduńska; 24.0 I godz.16.00 - ul. Warszawska; 2S.O I godz.16.00 - ul. Wyszogrodzka, Podrzeczna nr 3S, 39, 43; 26.01
godz.16.00 - ul. Nadbzurzańska
Kościół Chrystusa

os. Kopernika 19
tel. 719-20-12
pt.
os. Kopernika 19
tel. 719-20-12
sob.
os. Kopernika 19
tel. 719-20-12
ndz.
os. Kopernika 19
tel. 719-20-12
pn.
Sikor>kiego 45/47
tel. 719-10-28
wt.
Sikorskiego 45/47
tel. 719-10-28
śr.
Sikorskiego 45/47
tel. 719-10-28
w kairlą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września
Apteki w Strykowie czynne:
ul. Kolejowa 11: pn. - pt. 9.00-17.00,
ul. Targowa 14: pn. - pt 8.Q0.18.00, sb. 8.00-14.00;

Dobrego Pasterza:

20.0 I godz.15.30 os. Bratkowice nr 2, 4,
5, 6; 21.0 I godz. I S.30 os. Bratkowice nr
7, 8, 9; 22.01 godz. 9.00 wieś Jastrzębia,
godz. I S.00 os. Bratkowice nr 10, 11, 12;
24.01 godz. I S.30 os.Bratkowice nr 13,
14, 15, 16; 2S.01 godz. IS.30 os. Bratkowice nr 17, 18, 19,20;26.01 godz.15.30
os. Bratkowice nr 21, 22, 23

Parafia Świętego Ducha: 20.01: ooiodleDąbrowskiegobloki: 11,12, 13, 15,23,24;
21.0 I : dalsza cnefi, osiedla Dąbm;kiego bloki
14, 16, 17, 18;22.0l:prawastronaosiedlaGórki
(patr:zą.: od strony) miasta, do ulic Sadowtj i
Naukowskiej.

aptek:

20.01
21.01
22.01
23.01
24-01
25.01
26.01

w towiczu

Kościół na Korabce: 20.0 I: godz. I S.00
- ul. Armii Krajowej domki nr 116 - 80;
21.0 I godz.15.00 - ul. Armii Krajowej
domki nr 78 - 46; 22.01 godz. 9.00 - ul.
Armii Krajowej domki nr 4S - 32; 24.01
godz. l S.00 - ul. Armii Krajowej domki
nr od 31 do trasy Poznańskiej; 25.0 I
godz. IS.OO - ul. Lokalna, Armii Krajowej blok 43c; 26.01 godz.lS .00-Annii
Krajowej blok 43f, 43i

wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-15.00
czw. 8.00-16.00, protetyka
czw. 8.00-15.00
- Dermatolog
wt 8.00-14.00
pt. 8.00-13.00
- Neurolog
wt 14.00-19-00
<=!. 14.00-19.00
- Laryngolog
wt. 13.00-19.00
czw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-11.00
- Chirurg
pn. 13.00-16.00
śr. 13.00-16.00
pl. 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt„ śr. 11.00-13.00;
czw„ pt IO.OO- I I.OO

n

- Agnieszka Siekiera z Wicia
i Zbigniew Tataj z Mysłakowa
- Katarzyna Zabost z Gągolina Zchodniego i Bogusław Mańkowski z Różyc
- Sylwia Agnieszka Jakie! z Głowna
i Tomasz Marek Jasiński z Głowna

Inne

<ZW.

I

CÓRECZKI

państwu Głowackim z Łowicza ~

-

Dyżury

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
pon, wt 8.00-18.00,

Dyżury

Informacja PKP 719-10-17
Informacja PKS 631-97-06

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, I I . 3 O,
18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00, 8.00,
IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, 11.00,
12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, I 0.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Ośrodek Duszpastenki przy Centrum Formacji Młodzieży: 8.00, IO.OO, 18.00

czw. 20.01. Nowy Rynek 36

w Ambulatorium Pedia!Iycznym po godzinach
funkcjonowania powyższych zakładów.
• Paadnia<Xlwykowa, ul. Kall<;ka6,
tel. 83736-51

Piątek-5roda

Msze święte
w niedziele i święta:

Apteki:
Łowicz

Stary Rynek 14 czynna w ka:irlą ~ w godz. 9.0015 .00, niedzielę w godz. 8.00-14.00
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-15.00
Bolimów: R. Kościuszki pn. wt. pt. 9.00-16.00
r=t. I 0.00-17.00
Chą.5no: pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. I0-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pl. 9.00-16.00,
sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn. - pt 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

Ferie z ZHP w górach
Jak co roku ZHPjestjednym z organizatorów
wypoczynku zimowego dla dzieci. W pqxzednich latach byly to półkolonie w wiejskich s:zkollich. W tym roku harcerzewybicrą sięw góry.
JakcbMOOzieliśrnysięodkooxn:lantagłowień

skiego ZHP, harcerze i ci, któizy jeszcze nie są

harcerzami, lx(dą_mogli ~ćkilkanaściedniw

Ceny

żywności:

(dane z 18 stycznia) w Łowiczu

iw

Głownie

Mszaniellihaj.Atrakcjąmająbyćczę;tewyOO:z

ki po g(xa:h,.Bli:żs;ieinfcmajenaten termtroożra
uzyskać pod nr7 I9-24-85.

e SKARB ROLNIKA e
ASORTYMENT

REDAGOWANY PRZY WSPÓLPRACY
Z WOJEWÓDZKIM ODR BRATOSZEWICE
- REJON LOWICZ

ROLNIK SPRZEDAJE
cukier
mąka

szymanowska

chleb
ziemniaki
marchew
schab
wołowe bez kości
wołowe z kością (antrykot)

260
2,00
1,20

słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela w zona
mleko tłuste w folii
masło extra
maslo śmietankowe
masło roślinne

olej
jaja
twaróg

2.65

2,30
1,69

9,25
1,30
2,85

8,50
3,40

3,00

3,00

9,25
1,30
2,85

1 65
3,60
0,42
7,72

1 75
4,69
0,40
9,00

1 40
3,70

1 70
3,70
0,40
7,80

3,35
0,40
7,72

łopatka

szynka gotowana
saceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka

270
1,80
1,10

250
1,70
1,20
0,80
1,00
11,50
10 oo
7,50
8,50
16,00
6 oo
8 50
9,80
6 20
400
2,30
4,80
12,50
8,00

2.50
1,69
1,20

18,80
680
6 70
9,40
550
350
2,40
5,10

18,60
6 70
830
9,50
7 20
4 20

1,79

265
1,79
1,20

13,30
11 60
7,00
7 70
14,40
820
7 90
9,00
615
420
2,30
5,00
12,00

18.50
650
800
10,00
7 oo
400

12,00

7,73

7,70

2 30
1,70
1,20
0,80
12,60
10 90
6,60
7 40
15,60
790
900
8,40
580
395
1,80
5,00
12,00

7,70

14,72
1340
690
17 36

7

598
490
2,70
4,90

15,70
6,00
8,00
9,40
5,50
3,50
2,40
5,00

235
1,69
1,10
0,80
14,00
11,50
9.00
11,00
17,40
6,00
8,00
6,80
4,50
3,00
5,00

6 50
8 20
9,30
700
400

2,50
1,84
1 05

1800
760
9,00
9,90
6,60
4,00

2,70
1,80
1,50
0,70
1,00
10,00
900
700
8,00
15,00
6,00

~wlepczowv:

2,65
1,65

2,50
1,80
1,00
0.70
0,60

•

12,50
11,00
7.00
11.00
17,00
8,00

Żvwiec wotowv:

•

5,00
12,00
7 80
1,32
2,95

8,00
1,25
2,07

3,00

1 55
3,50
0,35-0,4
7,80

1,27
3,00

1,60
5,00

0,36
7,00

7,00

Sławomir

Mirowski Ziewanice
gm. Glowno (17.01):
byki 3,00-3,20 zł/kg;
• Rawa (17.01); buhaje 3,10 zł/kg;
ja!OOki 2,80 zł/kg;
krowy 1,50-1,80 zł/kg;

17,80
5,60

8,60
6,60
4,00
1,50

4,80

Sławomir

Mirowski Ziewanice
gm. Głowno (17.01); 3,00 zł/kg;
•Rawa (17.01); 3,00'zł/kg;
• Domaniewice (17.01); 3,0 zł/kg;
• Głowno (18.10); 2.90 zł/kg;

1,00

OFERTY PRACY
4 80

w
560
7,80

2,80
2,90
1 65
3,50
0,35
7,20

2,90
1,60
3,50

160
3,00
0,30
8,05

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 17.01.2000 r_)

Łowiczu

•
•
•
•

sprzedawca
sprzedawca
kontroler jakości z grupą inwalidzką
przedstawiciel handlowy
• księgowa w szl<ole
• rehab~itant
• pracownik obsługi klienta
• montażysta okien PCV
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie tMnych informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt
osobisty.

20.01.2000

19

r.

NQTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 14.01.2000
jęczmień

44,00
42,00
56,00
52,00
46,00
50,00
4,50
5,20

q
q
q
q
q
q
15 szt
15 szt
kg
kg
kg
kg
szt
szt
kg

żyto

pszenica
pszenżyto

kukurydza
ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula

pietruszka
kapusta biała
kapusta czerwona
ogórek długi •
papryka czerwona
pomidory
sałata

por
ser

kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt
szt
szt
szt
kg
kg
kg
kg
kg

Kącik

.

2,50
0,60
1,00
8,00
9,00
8,00
2,50
1,50
1,50
2,00
0,80
1,80
2,00
1,50
1,60

· ~

włoszczyzna

Z .NAJLEPSZYMI
ZYCZENIAMI

INNE

i siostra Magda.

Z okazji 19. urodzin Monice Karbowiak,

-

uśmiechu
życzy

na twarzy oraz

spełnienia marzeń

Tomek.

Gosi K. spełnienia marzeń, wi((ccj uśmie
chu na co dzień i co najmniej 4x25 lat życzy
Aneta B.
Z okazji 17. urodzin wszystkiego najlepszego Milenie Kowalskiej życzy kochający ją

Darek.

Z okazji 16. urodzin dla Izabeli Wiercioch
życzą chłopaki

z osiedla. Wszystkiego najlep-

szego.

Z okazji imienin wszystkiego co najlepsze Ma-

riuszowi Okrasce
żem

życzą

rodzice, siostra z

mę

i Sebastiankiem.

Z okazji imienin i urodzin najserdeczniejsze

Agnieszce

życicnia

stianek z

Ładzińskiej składa

Seba-

rodziną.

Z okazji imienin,

zdrowia, uśmiechu na
ustach, dla kochanej synowej Agnieszki Widużo

śniewskiej śle teściowa.

IMIENINOWE
Niechaj uśmiech i pogoda twemu sercu siły
doda. Życzenia imieninowe dla Agnieszki Przybylskiej przesyłają Wróblowie.
Z okazji imienin dużo zdrówka i pogodnych
dni na co dzień Agnieszce Mitek życzy ciocia
Bożena

z

rodziną.

Agnieszce Korzuszck dużo zdrowia i spełnie
nia życiowych planów z okazji imienin życzą
rodzice i bracia.

Agnicszczc Burzykowskicj z okazji imienin
samych słonecznych dni życzy mama i rodzina Slomianych.
Małgosi
marzeń

Florczyk z okazji imienin spełnienia
i samych pogodnych dni - życzy Ania.

Mariuszowi Siurkowi z okazji imienin spełnie
nia marzeń, pomyślnie zdanych egzaminów
życzy

Kasia z rodzicami, Ania i

Bożena.

okazji zaślubin Izie i Przemkowi, szczQścia
w zdrowiu i miłości - Babcia, Mama i Łukasz
Z

Pozdrowionka dla Golcńszczaków z
ska - Trzymajcie się!

Golcń

Jak

NA PODRZECZNEJ: SZKOŁA
TAK, ALE ZUPEŁNIE INNA

DLA BABCI
I DZIADKA

Ti.i Sć. .................................................................................................................................................................. .

ZSZ NR 3 - PRZETRWA
ALBO INIE
Do roku 2001/2002 należy wyprouczniów ZSZ nr 3 z budynku
przy ul. Stanisławskiego ze względu na
złe warunki lokalowe. Jeżeli powiat wygospodaruje środki na nadbudnwę pię
tra przy ul. Powstańców, szkoła będzie
wadzić

Imię i nazwisko ................................................. .
Adres .............................................................. .

fakt, że koncertowi towarzyszyła specjalnej receptury „góralska herbata", która
nie tylko niweluje nieprzyjemne skutki
niskiej temperatury, ale też wprowadza
pijącego w dobry nastrój. Podczas gdy
czeterech muzyków (de facto bardziej
przypominających Ricky Martina niż
Kwiczoła) robiło swoje, działając w sferze dźwięku, młody tancerz zapraszał
na parkiet zasłuchane turystki. Zastanawiam się, czy ten „góralczyk" był jedną z atrakcji wieczoru, czy też po prostu lubi sobie potańczyć z wyższymi
od siebie paniami? Tak czy inaczej jego
występ zdobył mnóstwo braw od ucztujących gości. Górale z Zakopanego wcale nie wstydzą się swojej gwary. W rozmowie z „ce.prem" (czyli zamiejscowym, niegóralem) nie używają swego
nazewnictwa. Ale już rozmowy mi!(dzy
sob~ możesz drogi turysto nie zrozumieć. Podobnie rzecz ma się z piosenkami. Te śpiewane przez kapelę w karczmie były dla nas zupełnie „niemieckie".
Nie dałemjednak za wygraną i postanowiłem sprawdzić treść zakopiańskich
przyśpiewek

podczas Sylwestra.
noc w roku przyszło
nam spędzać u państwa Chowańców.
Młodzi jeszcze gospodarze bardzo chętNajważniejszą

nie „współpracowali" w dziedzinie biesiady z przybyszami z nizin. Świeżo
oddany do użytku turystów dom (notabene znakomite warunki, więc p~daję adres - Zakopane, ul. Małe Żywczańskie
23 tel. (0603-546-736) trząsł się w posadach od śpiewu. My „Łowickie Chłopa
ki", oni „Jasiu odszedł", razem „Góralu
czy ci nie żal". Nasz~ żony najbardziej
zachwycały się niesamowitym głosem
gospodyni, która wraz z siostrą wiodła
prym wśród śpiewających pań. Wraz
z końcem roku 1999 sylwester górskonizinny coraz bardziej się integrował
i po północy śpiewaliśmy ogólnopolskie rytmy itd. Obiecalem pochwalić na
łamach NŁ najwytrzymalszego wśród
śpiewających Darka („Miśka"), który
wokalizował do 7 rano, ratując honor Ło
wiczan wśród znacznie lepiej znoszących
trudy przywitania Nowego Roku górali.
Zachęcam jeszcze raz czytelników do
wyprawy do stolicy polskich Tatr. Zakopane, choć tłoczne, jest rzeczywiście
pięknym zakątkiem Polski. No i jeszcze
zawsze można coś ciekawego zobaczyć
(w kinie) i posłuchć (na koncertach bądź
w restauracjach). Aja tam muszę wrócić.
Nie spróbowałem szaszłyka z baraniny...
Boguś Bo1iczak

się zmienią· szkoły

W przypadku ZSZ nr 1 sytuacja jest
Pozdrowienia dla wszystkich zaoczniaków ze złożona ze względu na brak uzgodnień
Zgody, a przede w.szystkim dla 3 lct. - śle „za- prawnych z zakonem dominikanów odoczniak ".
nośnie własności głównego budynku
szkoły. W wypadku gdyby umowa
Gorące pozdrowienia dla wszystkich dziewo nieodpłatne dzierżawienie nie została
czyn z kl. .11 Technikum z TPS-u.
przedłużona, koniecznym stanie sięjak
Wszystkiego najlepszego na nowej dro- najszybsze rozpoczęcie remontu budyndze życia Edycie i Mirkowi Wróblom ży ku po warsztatach szkolnych z przystoczy Ewa K.
sowaniem na sale lekcyjne oraz budowę
Pozdrowienia gorące z serca płynące dla cu- drugiej części budynku. W przypadku
downej wychowawczyni Agnieszki Krokoc- podpisania długotrwałej umowy z zakokicj-Cichal od Via.
nem na nieodpłatną dzierżawę - czym
powiat byłby jednak najbardziej zainteresowany - należy wykonać niezbędny
remont dachu, elewacji zewnętrznej i gruntowne malowanie sal lekcjnych.
Ze względu na brak zainteresowania
Wszystkiego nąjlcpszcgo dla Babci Marysi wśród absolwentów szkół podstawoi Dziadka Antosia Grzesiaków życzą wnuczki, wych kierunkami mechanicznymi i elekwnuczkowie oraz rodzynek prawnuczek.
trycznymi w roku 2001/2002 nastąpi
tam spadek liczby oddziałów z 32 do
Kochanym Dziadkom Zofii i Janowi Guzek
z Jackowie w dniu Ich świ((ta wszystkiego naj- 24. Natomiast wejście reformy może
wywołać pozytywne zmiany w kierunlepszego, dużo zdrowia życzy wnusia Ania.
kach nauczania szkoły: kształcenie zaNiech Bóg da Wam długie lata w Miłości bli- wodowe o profilu mechanicznym, elekskich do końca świata. Kochanym dziadkom tryczno-elektronicznym, transportą
z Dąbkowic i Jamna Agnieszka, Marcin i Ania wym i ogólnym w liceach ogólnokształ
Mitek.
cących w zakresie przygotowania zaKochanej babci Helenie Gaw<;ekicj z okazji Jej wodowego, praktycznego dla uczniów
preferujących konkretny zawód i szybświ<;ta wszystkiego najlepszego, zdróweczka
kie podjęcie pracy, wprowadzenie szkoi 100 łat! życzy Aneta.
ły zawodowej na podbudowie prograZ okazji Dnia Babci najdroższej babuni Hele- mowej gimnazjum (kształcenie związa
nie Zielak, wszystkiego najlepszego i dużo ne z rynkiem pracy), przekształcenie
zdrowia składają Artur i Michał.
warsztatów szkolnych w Pracownie
Kochanej babci Kazi Myssura, dużo zdrowia, Ćwiczeń Praktycznych, a później w
sto lat życia - ślą Dorola, Marek, Piotrek Centrum Kształcenia Praktycznego dla
z rodziną.
całej sieci szkół zawodowych w powiecie. Od 2003 szkoła będzie miała możli
wości uruchomienia ]iceum uzupełniają
cego oraz szkoły policealnej zawodowej.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Do PUB! IKi\CJI wi'll..JMERZE 4/00 (271) D 1l..JB 5/00 (3 li) o

Muzyczny

~

SŁONCE, GORY IGORALE

Wspominałem w poprzednim Kąci
ku,
że Nowy Rok powitałem w najpięk
jabłka
ziemniaki
niejszej miejscowości polskich gór Zakapusta kiszona
cortland
kapusta pekińska
lobo
kopanem. Jeśli nawet warunki atmosfemarchew
mcintosh
ryczne nie pozwalały (a pozwoliły) na
pieczarki
paula red
uprawienie białegp szaleństwa, w stolicy Tatr nie można się nudzić. Jak stali
czytelnicy NŁ wiedzą, niżej podpisany
wybrał najnowsze przygody Jamesa
Bonda, ale „muzyczne pióro" zobowią
zuje, więc postanowiłem również nasycić ucho muzyką góralską. Ale gdzie jej
szukać? Czy iść na koncert Trebuniów?
A może lepiej zaszyć się w jakiejś knajpPrzypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym każdy może ce i poczekać, jak grać będzie góralska
wpisać treść życzeń, jakie z różnych okazji: imienin, urodzin, jubile"kapela. Druga opcja wydała się znaczuszu, czy też tak po prostu „od serca" - chce komuś przekazać .
nie przyjemniejsza; więc wraz z przyŻyczenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego
jaciółmi
udałem się do usytuowanej pod
numerze NŁ. Aby się ukazały, należy:
Wielką Krokwią „Karczmy Góralskiej".
- wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy
tym pisać pełne imiona, gdyż inicjał także liczymy jak słowo
T rzeczywiście, o godzinie 18.00 czte- dostarczyć kupon do naszego głównego biura ogłoszeń przy ul.
rech młodych ludzi w strojach organizaPodrzecznej 2, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmocyjnych (czyt. góralskich) przy pomowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej) lub do redakcji
cy „skrzypecków" i kontrabasu przy„Nowego Łowiczanina" przy ul. Grabowej 2, a w Głownie do redakcji
„Wieści z Głowna i Strykowa", ul. Swoboda 4,
walali czasy Janosika. Przyznam, że o
- wpisać na kuponie swoje imię, nazwisko i adres.
ile za przysłowiową „góralską muzyką"
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, ~odz.13.30.
nie przepadam, o tyle słuchana na ży
wo,w scenerii zakopiańskiej chaty, koKochanej nauczycielce Agnieszce Wawrzy- minka
pełnego płonących szczap i zasp
URODZINOWE
niak najlepsze życzenia imieninowe przesyła
śniegu za oknem, chciwie chłonęliśmy
Kindze Grochowskiej z okazji 12. urodzin, klasa 6.
dźwięki piosenek. Nie bez znaczenia był
spełnienia marzeń, zdrowia i uśmiechu w każ To o czym marzysz by siQ spełniło, a to co
dy dzień życzą rodzice z K1yslianem.
kochasz by twoim było. Z okazji imcnin
Agnieszce Kasiewicz życzenia prze;yła Lucy- dok. ze st1: 9
Z okazji 18. urodzin Maricinowi Płońskiemu
samych słonecznych dni, optymizmu, speł na.
nienia najskrytszych marzeń życzą Rodzice
0,90

0,80
1,70
2,50
1,70
0,80
5,00

~

funkcjonowała w jednym budynku, przy by oddziałów do 20. Kształcenie powinliczbie oddziałów 16- I7. Jeżeli środki no się odbywać w kierunku profilowanie zostaną uzyskane, niektóre kierunki nym zawodowym: kształtowanie środo
kształcenia zawodowego trzeba będzie wiska, rolno-spożywczy, ogólny w zaprzenieść do innych szkół zawodowych kresie przygotowania zawodowego prako podobnych profilach kształcenia (ZSZ tycznego dla uczniów, którzy wybrali
nr I, ZSR" CKU Blich). Po roku 2003 konkretny zawód i szybkie podjęcie pratrzeba się liczyć w tym przypadku cy. Szkoła powinna uruchomić róWT1ież
z ewentualnością likwidacji szkoły. kształcenie zawodowe na podbudowie
Profil kształcenia zawodowego szkoły programowej gimnazjum o kierunkach
to hotelarstwo, usługowo-gastronomicz okołorolnych, spożywczych i innych,
ny i ewentualnie transportowo-tury- a także prowadzić liceum uzupełniające
styczny (licea profilowane) oraz w/w i szkołę policealną po roku 2003.
kierunki w szkole policealnej i liceum
W związku ze zmianą struktury nauzupełniającym. Kierunki zasadnicze uczania w tej szkole konieczne jest ograi zawodowe (odzieżowy) powinny zo- niczenie działalności gospodarstwa postać przesunięte do ZSZ nr 1..
mocniczego przez pozyskanie ziemi
z ARR i częściowąjej sprzedaż, zlikwi„EKONOMIK"
dowanie hodowli trzody chlewnej i bydła, zmniejszenie stanu zatrudnienia. NaSIĘ ZMINIEJSZV
stępnie utworzyć należy pracownię

W ZSZ nr 4 liczba oddziałów do roku
200 I /2002 będzie kształtować się na poziomie 23 -24, natomiast wejście reformy spowoduje spadek liczby oddziałów do ok. 18-19. Szkoła powinna kształcić w klasach profilowanych o profilach ekonomiczno-administracyjnym,
socjalnym i ogólnym w zakresie przygotowania ogólnozawodowego z elementami praktyki w formie laboratoryjnej dla uczniów, którzy pragną prowadzić działalność gospodarczą, zgodną

z profilem szkoły. Ponadto w szkole powinno zostać uruchomione liceum uzupełniające i szkoła policealna o kierunkach: rachunkowość, księgowość i finanse, handel, marketing i zarządzanie w małych firmach. Wątpliwy jest sens uruchomienia szkoły zawodowej o kierunku sprzedawca. Prawdopodobnie kierunek ten zostanie przeniesiony do ZSZ
nr I lub ZSR CKU Blich.
ZSR w Kiernozi ulegnie likwidacji już
w przyszłym roku szkolnym, kiedy to
zakończy tam naukę ostatni rocznik (od
dwóch lat z powodu braku chętnych nie
jest prowadzony nabór do tej szkoły).

BLICH - PRZEDE WSZYSTKIM
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
ZSR CKU Blich: do roku 2001/2002
22 oddziały. Wejście reformy spowoduje zmpiejszenie liczszkoła będzie liczyła

ćwiczeń

praktycznych i bazę dydaktydobrze pracującego CKU, które powinno prowadzić edukację dorosłych (kursy dokształcające, kwalifikacyjne, doskonalące i inne). W najbliższym
czasie dyrekcja ZSR CKU chciałaby uruchomić studium z zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli, przeprowadzić
szkolenie ekologiczne dla rolników z powiatu łowickiego, przeprowadzić kurs
dla rolników z zakresu funkcjonowania
rolnictwa w Unii Europejskiej, przeprowadzić cykl szkoleń na temat tworzenia
grup producenckich.
Jeżeli będzie takie zainteresowanie, od
września tego roku w ZSR CKU na Blichu ruszy klasa liceum ogólnokształcą
cego. Zgodę na uruchomienie jednego cią
gu liceum, gdy znajdą się chętni, wyraził
już organ prowadzący placówkę, czyli
starostwo "powiatowe w Łowiczu. Bę
dzie to tylko jedna klasa, wejdzie ona
w zastępstwie klas technikum rolniczego i hodowlanego, które znajdują tylko
minimalne zainteresowanie wśród absolwentów podstawówek i już w tym roku
szkolnym nie było do nich naboru, ponadto na Blichu będzie prowadzony nabór do technikum mechanizacji i agrobiznesu oraz technologii żywności i żywienia
- powiedział nam wicedyrektor szkoły
czną dla

Stanisław Olęcki.

O ZSR w Zdu1iskiej Dąbrowie
i LE w Bolimowie dok. na str. 28 NŁ
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PRUSZYŃSKI & KALUŻNY S.C.
ul. Rudzka 43

95-030 Rzgów
tel. (042) 214-27-42
tel ./fax (042) 227-80-70

,

CHCESZ KUPIC
PRALKĘ, LODÓWKĘ, ZAMRAŻARKĘ,
KUCHENKĘ, ROBOT KUCHENNY,
ODKURZACZ ... itp.
~~~

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI
BLACH TRAPEZOWYCH
Prowadzimy ciągłą sprzedaż:
-;;;;;( BLACHODACHÓWEK STALOWYCH
•

powłoka.. Poliester POŁYSK

•powłoka

.... .......... „ . . cena: 23,54 PLN/m 2

poliester MAT ....... .. ...... .. ........ .. cena: 25,84 Pln/m 2

-

-;;;;;( BLACHODACHÓWEK ALUMINIOWYCH

Łowicz,

-;;;;;( BLACH TRAPEZOWYCH T6, TB, T16, T18, T20, T35, T45, TSS, T13S

. .. 830-20-91

cena od 11,SO PLN/mb

POLECA NAJWIĘKSZY WYBÓR SPRZĘTU

PŁASKICH (o grubościach 0,5-2,5 mm)
-;;;;;( KASETONÓW ŚCIENNYCH - blacha,
-;;;;;( PANELI ŚCIENNYCH (Siding pionowy) - blacha, .
-;;;;;( OBRÓBEK BLACHARSKICH (również w/g wymiarów klienta),
-;;;;;( BLACH

-;;;;;( OKIEN DACHOWYCH ,,, 3ł

«••:•

~

~

OK NADOPOODASZV

ZMECHANIZOWANEGO

•REALIZUJEMY INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
•ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT NA TERENIE GMINY

OKNAD•CHOW;

FAKRO

0!f?ł(f!ł4 POLIP/PE

e

.../ KORZYSTNE RABATY!!!
.../ BEZPŁATNY TRANSPORT - przy zakupach POwYżej 1.500 PLN

.../ PROFESJONALNE DORADZTWO I WYKONASTWO
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ODBIORCÓW HURTOWYCH
ORAZ FIRMY MONTAżOWE
Zapraszamy w godz. s00.:.17QQ, w soboty 8.QQ_ 1300

Ił

1·

Łowicz,

.
ul. Długa 20 c
eil

sprzedaży

wagę, wafelki,' - @• \'
„ •• "

Realizujemy zamówienia na telefon: (046)

R-

128

Biuro Podatkowo-Prawne

ZAKŁAD MECtłfitllCZtlY

OMEGA

MOTO-SZLIF

Łowicz,

ul. Ciemna 6
Tel. (046) 830-20-71
(046) 837-23-34

rachunkowe
-książki przychodów
-ryczałty

-deklaracje podatkowe
-deklatacje.ZUS
-rozliczenia roczne
-doradztwo prawne
Zapraszamy od poniedziałku do
· w godz. 9 - 16

piątku

ORGANIZUJE KURSY:

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

5. BHP I OCHRONY P. POŻ.
../ dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
../ dla pracowników administracji i kadry
inżynieryjno-technicznej

../ dla osób

WYKONUJE:
~szlifowanie wałów korbowych aut
„osobow'fch, ciężarowych i ciągników
)-tulejowanie, honowanie bloków

~cylindrów (motocyklowych i
„
samochodowych)

Pierzchała Robert, Antoniew 6

kierujących

pracownikami

ORGANIZUJE
KURSY
KOMPUTEROWE:
• podstawowy
• works, office
(edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne)
• inne wg zgłoszeń
• Jedna osoba przy komputerze
• Przyjmujemy zgłoszenia osób indywidualnych
i zlecenia zakładów pracy
• Osoby pezrobotne zarejestrowane w PUP
mogą ubiegać się o pokrycie kosztów przez
w/w urząd po spełnieniu warunków określo
nych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

R-48

~~~ !!!~w!!1~RNIA
Ł<>vvicz

il Błażeja
li?

Informujemy, że do końca
marca 2000 r. lokal
jest czynny:

99-312 Plecka Dąbrowa, tel.0-602-393-289

codziennie 7.30-18.00
niedziela 9.00-18.00

I/'

• 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 _.

(nowej) - - - - -•
- bluzki ,
- spodnie damskie,
- spódnice ,
sukienki,
żakiety, kamizelki, - kurtki młodzieżowe

Ceny produ,enta!!!
Noworouna obniżka 'en!!!

ml11111 ~'il

ilrB11o COOca/EfilJ7JclJ>41Q'iJS9 ©=<W11QSfłID.7153W

i Budownictwa w Łowiczu

OFERUJE PAŃSTWU:

Zapraszamy

fl,a)lBmll ~lłxvlkvwrJ)

Zapraszamy

R-49

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
mogą ubiegać się o pokrycie kosztów kursu przez w/w urząd po spełnieniu warunków określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

~naprawa głowic
„
(planowanie na poczekaniu)
~regeneracja stopy i
, . .główki korbowodów

-księgi

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH
../ kroju, modelowania i szycia

' , Wf# :

830-3~-f-2 '

ul. Zgoda 13, tel. 837.51:11

3. DOSKONALĄCE W ZAWOD?'.IE:
../ kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
../ elektromonterów (grupa SEP)
../ pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
../ obsługi komputerów

~IPJ~IB ~ ~JPJ W g~o PffoM Jł7oN
• Posiadamy w
ciastka na
cukierki i inne wyroby cukiernicze.
• Tu kupisz również cukier.

ZAWODOWEGO W ŁOWI CZU

I

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:
../ spawacz elektryczny i gazowy
../ palacz c.o.
../ kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
../ drwal - operator pilarek
../ księgowości z obsługą komputerów
../ krawiec - szwacz

HURTOWNIA WYROBÓW CUKIERNICzyCH
'

Ośrodek Kształcenia

1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:
../ sprzedawca
../murarz
../betoniarz
../ stolarz

KOMPUTEROWEGO

11

UDANYCH ZAKUPÓW

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

-

w promieniu 50 km,
.../OPTYMALIZACJE ZUŻVCIA BLACH ZA POMOCĄ PROGRAMU

~

ŻYCZYMY

r82

OFERUJEMY:

r115

AGD<=G

po atrakcyjnych cenach

-;;;;;( AKCESORll DACHOWYCH
-;;;;;(SYSTEMÓW RYNNOWYCH

Zgoda 16

ZAPRASZAMY
Łowicz,

ul. Armii Krajowej 1, budynek .Pszczółki~ /-sze

"'
~
piętro

•
nowy

ŁOWICZANIN
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Gmina Kocierzew Południowy

.

Gmina Nieborów

.

Ze ślubow.a,niem czekali
na p1eczęc z mennicy

prezentują się następująco:

ćmi.

Po tym wszystkim odbędzie się zabawa
choinkowa dla uczniów podstawówki i gimnazjum.
(mak)

Gmina Kocierzew Południowy

Woda ·droiei
początku

stycznia 2000 roku mieszz terenu gminy Kocierzew Południo
wy muszą płacić wyższe opłaty za wodę
pobieraną z komunalnych wodociągów.
Cena jednego metra sześciennego wody
pobieranej z wodociągów komunalnych
w gminie Kocierzew Południowy ustalona
została na wysokości 2,30 złotych + 7 %
podatek VAT. Dla zdecydowanej większoś
ci mieszkańców tej gminy obowiązuje jednak 50 % zniżka opłat. Zniżka nie dotyczy
natomiast osób, które:
- nie posiadają sprawnych wodomierzy
(ryczałtowe rozliczenia),
- nienależy.cie zabezpieczyły wodomierz
lub dopuściły do jego zaboru, usunięcia,
zmiany czy uszkodzenia mechanicznego

Radni gminy Nieborów
na sesji 29 grudnia podnieśli
stawki podatku od środków
transportu na rok bieżący
średnio o 10% w stosunku
do roku ubiegłego .
Za użytkowanie ciągników
siodłowych w s~ali roku trzeba

Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy
i szkoły ( ... )". Potem odbędzie się wręcze
nie dyplomów pasowania n;i ucznia i legitymacji szkolnych. Są one rozdawane tak póź
no ze względu na fakt, że dopiero na pobędzie ponieść
czątku stycznia 2000 roku do szkoły dotaropłatę w zależności od ich
ła zamówiona w Mennicy Państwowej meładowności w wysokościach:
talowa pieczęć.
355 zł - od 2 do 4 t, 486 zł
Rada Rodziców zamierza gimnazjalistom
- od 4 do 6 t, 576 zł - od 6
sprawić niewielkie upominki.
do 8 t, 844 zł - od 8 do 10 t,
Po części oficjalnej klasa Ie przedstawi
I. 110 zł - od IO do 12 t,
inscenizację Zemsty Aleksandra Fredry, chór
1.210 zł pow. 12 t.
poprowadzi nauczycielka sztuki w tym gimZa ciągniki balastowe
nazjum Agnieszka Łazińska. Już od począt
i siodłowe ustalono opłatę
ku stycznia tego roku gimnazjaliści trenow wysokości 1.260 zł.
wali poloneza, którego zamierzali zaprezenStawki od przyczep
tować przed rodzicami i zaproszonymi goś

Na czwartek, 27 stycznia zaplanowane
jest uroczyste ślubowanie kocierzewskich
. gimnazjalistów. W uroczystości będą uczestniczyli również uczniowie z oddziałów zamiejscowych tego gimnazjum w Łaguszewie
i GągoJinie.
Do gimnazjum w Kocierzewie uczęszcza
teraz 83 uczniów (łącznie z klasami zamiejscowymi). Podzieleni są na cztery klasy: po
jednej w oddziałach zamiejscowych i dwie
w samym Kocierzewie.
Na uroczystość zaproszeni będą wszyscy rodzice oraz uczniowie podstawówki mającej swoją siedzibę w tym samym budynku. Będą również władze gminy i przedstawiciele miejsowej parafii. Zawsze większe
uroczystości szkolne organizujemy wspólnie
ze szkołą podstawową. Współpracuje nam się
idealnie - powiedziała nam dyrektorka kocierzewskiego gimnazjum, Krystyna Pastwa.
Gimnazjaliści złożą przysięgę na flagę
państwową słowami: „Ślubuję być dobrym

Od

Za poiazdy
o 10% ~ięcei

kańcy

Jednym słowem większość mieszkańców
tej gminy będzie płaciło za wodę według
stawki: 1,15 zł.+ 7 % podatku VAT.
Przypomnijmy, że do tej pory obowiązu
jąca była stawka w wysokości 2 zł/m 3 (zniżki
były takie same jak te od stycznia 2000) bez
podatku VAT. Opłatę stałą za naprawę, konserwację, wymianę i legalizację wodomierzy
ustalono w wysokości I zł na miesiąc.
Od początku stycznia 2000 roku zmieniły się również stawki podatku od nieruchomośc~ i podatku transportowego. W porównani u z ubiegłym rokiem podatkowym
wzrost opłat z tytułu tych podatków nie
jest wysoki i wynosi około I O %.

FI AT

nazwą

Co

167 zł - ładowność od 5
do 8 t, 267 zł - ładowność
pow. 8 t. Za autobusy
trzeba będzie zapłacić
443 zł. Od podatku
zwolnione są pojazdy
Ochotniczych Straży
Pożarnych, Ludowych
Zespołów Sportowych
i placówek oświatowych.
(aj)

~~:n~;~1~~~~nia plomb zabezpieczających - - - -

W dniach na przełomie roku ktoś zerwał z metalowego słupka tabliczkę
ulicy Bonifraterskiej. Jeden z mieszkańców znalazł ją przy ulicy Stanisławskiego i zaniósł w okolice bardziej właściwe. Nie mogąc jednak przymocować jej do metalowego słupka, włożył w pustą przestrzeń w slupie energetycznym, licząc, że służby miejskie już się tym zajmą.
(tb)

z

się stało

się stało

Mikołajem?"

- taki możliwe było zorganizowanie wyjazdu
na które po- szkolnym autobusem. Przedstawienie
jechały 5 stycznia do hali OSiR do Skier- trwające godzinę obejrzało 63 dzieci
niewic dzieci ze Szkoły Podstawowej z klas O-IV SP w Stachlewie. W sumie
w Stach lewie. Cena jednego biletu nie zorganizowano 5 stycznia w Skierniebyła niska i wynosiła 9 zł, koszt podró- wicach dwa przedstawienia, w każdym
ży nie obciążył rodziców, ponieważ wzięło udział około 400:500 dzieci.
wczesna godzina przedstawienia (I 0.30) Wystt(powały w przedstawieniu postanie kolidowała z przywozem i odwo- cie z 7 znanych bajek, a przygotowali je
zem dzieci do szkoły, dzięki czemu aktorzy scen łódzkich.
„Co

z

tytuł miało przedstawienie,

Jaki podatek w gminie Łowicz

Ustalone zostały stawki podatku od nieruchomości
w gminie Łowicz. Za 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części będzie trzeba zapłacić
0,22 zł. Za 1m 2 powierzchni użytkowej budynków zwią
zanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza
lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
mieszkańcy gminy będą musieli zapłacić 11 zł.
Od 1m 2 budynków związanych z produkcją cegły
w cegielniach na terenie gminy podatek wynosi 7,70 zł.
Za 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospcdarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
opłata wynosi 6,68 zł. Od części pozostałych budynków

.

AUTORYZOWANY ZAKtAD
BLACHARSKO • LAKIERNICZY
oferuie usługi w zakresie:
1. Naprawy powypadkowe:
- lakierowanie w kabinie renomowanej firmy SAICO,
- komputerowe dobieranie lakierów firmy PPG,
- naprawy blacharskie na AUTO - robocie,
- laserowe ustawienie geometrii podwozia,
- badanie techniczne po wykonanych naprawach.,.-.,,.,.,._

lub ich części 2,40 zł. Od budowli opłata
wartości. Od 1m2 powierzchni użytkowej

wynosi 2% ich
gruntów zwią
zanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza
lub leśna, z wyjatkiem związanych z budynkami mieszkalnymi, opłata wynosi 0,45 zł.
Od płacenia podatku od nieruchomości zwolnione są
budynki gospodarcze rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa
oraz rencistów i emerytów, którzy samotnie zamieszkują dany budynek. Od podatku zwolnione są również
budynki związane z gospodarstwem rolnym. Pozostałe
budynki gospodarcze osób nie mających źródła utrzymania, będących na zasiłku dla bezrobotnych lub wyłącznie na zasiłku GOPS są również zwolnione od podatku.
(js)

Ośrodek Szkolenia Kierowców

IDl(i/pSJ

w Łowiczu i w Skierniewicach

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

• kierownika działu handlowego
• handlowców
• przedstawicieli handlowych

Łowicz,

PROWADZI ZAPISY
NA KURS PRAWA JAZDY
KAT. „A, B, T, E"

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie na podobnym
stanowisku
- znajomość branży budowlanej

JAZDA NA SAMOCHODACH
„MICRA", „PUNTO", „LANOS"

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
i ciekawą pracę.

UWAGA!!!!
W miesiącach: styczeń i luty 2000 w kur-

firmami ubezpieczeniowymi.
3. Krótkie terminy - gwarantowana jakość.
4. Samochód zastępczy na czas wykonywanej naprawy.

sie, o 6 godzin jazdy

więcej niż

w pro-

gramie - czyli. 26 godzin jazdy.

ul. Blich 34, tel. 046/837-61-70,837-69-97

SKLEP OGRODNICZY

EKO - FOL
Rząśno

25 tel. (046) 838-74-36

OFERUJE:
• szeroki asortyment nawozów ogrod niczych
(specjalistycznych)
• podłożaorganiczne, torf ogrodniczy (włókno
kokosowe)
• środki do cieniowania szklarni i tuneli foliowych
• systemy nawadniające (dla rolników, ogrodników,
sadowników oraz nawadnianie terenów zielonych)
firmy DROPłMEX - MłLEX
R-73

'

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
w Łowiczu , ul. Blich 10

• •
organ1zu1e

KURS KOMBAJNISTÓW
,/ Informacje można uzyskać pod numerami
telefonów 837-37-05, 837-33-77
,/ Koszt całkowity kursu wynosi 350,00 zł
,/ Planowany termin kursu luty - marzec 2000 r.
,/ Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres ZSRCKU
w Łowiczu ul. Blich 1O z dopiskiem - kurs
kombainistów:
R-126

Oferty pisemne prosimy przesyłać
na adres: Ekocentr. 96-1 OO Skierniewice,
ul. M. C. Skłodowskiej 152
R-111

Rozpoczęcie

kursu : 4.02.2000 o godz. 16.00

Dysponujemy pełnowymiarowym placem ma-

Łowicz,

FIRMA HANDLOWA BRANŻY BUDOWLANEJ

ZATRUDNI

2. Bezgotówkowe rozliczenia ze wszystkimi

Polmoblich

z Mikolaiem?

newrowym z możliwością doskonalenia swoich umiejętności na samochodzie.własnym bądź
szkoleniowym. Łowicz, ul. Jana Pawła 11120
(dawna Łódzka).

r89

HURTOWNIA
PRZ~DZY

• OGÓREK KISZONY • KAPUSTA KISZONA

• Zapewniamy transport
• Opakowania według
życzenia klienta
• Ceny hurtowe

U

G.P.H.U. „Kapusta"

róile kolorv. cenv konkurencvJne
Tel. (046) 837-53-01

OFERTA SPRZEDAŻY
„KWASZONKI"

R-127

99-436 Bednary 6
Tel. 046 838-65-34

•

22

20.01.2000 r.

Przychodnia
na Starym Rynku
przeięta przez powiat

Zmiany w planie
zagospodarowania

Tylko jedną z pięciu oczekiwanych
decyzji odnośnie przejmowania mienia
będącego dotychczas własnością skarbu
państwa otrzymał powiat od wojewody. Jedyną decyzją komunalizacyjnąjaka
zapadła, było przekazanie w mienie powiatu przychodni specjalistycznej na
Starym Rynku. Pozostałe decyzje dotyczące: szpitala miejskiego, LO im. Józefa Chełmońskiego, „białego domu"
przy ul. 3 maja oraz Ośrodka Zdrowia
w Sobocie - mają zapaść lada dzień.
Podkreślenia godny jest fakt, że powiat łowicki w sprawie przejmowania
Dorota Kosiorek z klasy VIII podczas konkursu. W głębi po prawej późniejsza
mienia złożył do wojewody o 2 wnioski
zwyciężczyni, Ewa Piorun też z klasy VIII.
(wraz z pełną dokumentacją) więcej niż
wszystkie pozostałe powiaty województwa łódzkiego razem wzięte. Dokumentacja potrzebna do złożenia wniosków przygotowana już została także
dla ZSR w Zduńskiej Dąbrowie oraz
CKU na Blichu. Z pełną dokumentacją
Konkurs wiedzy o „Panu Tadeuszu" w szkole pijarskiej na uregulowanie stanu prawnego wciąż
czekają: oddział dziecięcy szpitala
Konkurs odbywał się 12 stycznia, wybranego fragmentu dzieła (recytacja
w Łowiczu, Zakład Anatomii i Histopabrali w nim udział uczniowie z kl. VTII musiała zmieścić się w przedziale czatologii w Łowiczu oraz ośrodki zprowia
i I kl. gimnazjum. Chcieliśmy wykorzy- sowym od 5 do 1Omin., pod uwagę były
w Bełchowie i Kiernozi.
stać zainteresowanie „ Panem Tade- brane: poprawna wymowa i akcent, dykuszem "wywołane filmem Wajdy i po ka- cja oraz opanowanie treści). Autorką pyzać, jakie walory ma dzieło literackie, tań oraz przewodniczącą komisji ocenia-.
na podstawie którego film powstał - jącej była nauczycielka języka polskiego
mówi dyrektor szkoły Przemysław Jab- z tej szkoły - Teresa Tybuś. Nie do poW czasie grudniowej przerwy świą
łoński. Program merytoryczny konkur- konania okazała się Ewa Piorun, uczen- tecznej zainstalowano w dwóch łazien
su skupiał się na znajomości treści utwo- nica klasy VIII, która zdobyła maksy- kach internatu Specjalnego Ośrodka Szkolm oraz jego genezy (każdy uczestnik malną ilość punktów i zajęła I miejsce w no-Wychowawczego kabiny pry-sznicolosował zestaw 5 pytań), trzeba było konkursie. II miejsce wywalczyła Anna we. Kabiny zakupiono wykorzystując
się także wykazać znajomością ilustra- Michalak również z VIII klasy, nato- środki własne, a wykonana praca to krocji Andriollego (powiedzieć, jakiej częś- miast III Basia Krajewska i Natalia Sie- pla w morzu potrzeb ośrodka. Realizacja
ci dzieła dotyczą dwie wskazane i lustra- kierska (zdobywając jednakową liczbę niezbędnego remontu zależy od budżetu,
cje) oraz pamięciowym opanowaniem punk~ów) - obie z I kl. gimnazjum.
który szkoła otrzymuje od starostwa.

W czwartek, 30 grudnia ubiegłego rodzinnej z usługami, w obszarze ul. Poro ku Rada Miejska w Łowiczu jedno- znańskiej naprzyległe tereny rolne- funkcję obsługi komunikacji samochodowej. głośnie przyjęła projekt zmiany miejW obszarach przy ul. Makowiska
scowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Projekt oraz przy ul. Łęczyckiej i Miodowej zaten dotyczy czterech fragmentów mia- rezerwowano dla realizacji lokalnych
sta: przy ulicach Długiej i Żabiej, Łę- celów publicznych grunty nie będące
czyckiej i Miodowej, Makowiska oraz własnością Gminy Miasta Łowicza.
Wiąże się to z poszerzeniem ul. Makoprzy ulicy Poznańskiej.
Projekt nie objąl fragmentu przy uli- wiska, by podnieść poziom obsługi kocy Katarzynów, ponieważ nie uzyska- munikacyjnej i infrastrukturalnej dla
no dotychczas uzgodnienia w zakresie przyległych terenów budowlanych.
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych W okolicach ulic Łęczyckiej i Miodowej
utworzenie dwóch ulic pieszo-jezdnych
na cele nieleśne.
W obszarze przy ul. Długiej i Żabiej w projektowanych tam terenach mieszzostał zaktualizowany plan zabudowy · kaniowych. Pierwsza z nich gwarantuje
i zagospodarowania istniejących terenów skomunikowanie z pawilonem handlomieszkaniowych. W obszarze ul. Łę- wym PSS bez potrzeby zjazdu na ul.
czyckiej i Miodowej przeznaczono do- Łęczycką, druga gwarantuje obsługę kotychczasowe tereny usług sportu i oś- munikacyjną dla projektowanej (w przywiaty na cele zabudowy mieszkaniowej jętej zmianie planu) zabudowy mieszz usługami. W obszarze Makowiska kaniowej i ewentualnie przyszłej zabuwprowadzono w tereny zabudowy za- dowy od nieruchomości sąsiedniej.
(aj)
grodowej funkcjęmieszkaniową,jedno-

,,Pan Tadeusz''
w szkole piiarskiei

Dwie kabiny
~owe
prysznicowe w internacie

Przy sprzedaży i zajęciu m2 placu
w strefie I (utwardzona część targowicy
od ulicy Starzyńskiego do bud z mię
sem) opłaty są droższe. Za sprzedaż
z ręki owoców, warzyw i kwiatów - 3
zł, za sprzedaż towarów spożywczych
(z wyjątkiem wcześniej wymienionych
wiają się następująco:
Za wprowadzenie w celu sprzedaży oraz przemysłowych) - 4,5 zł. Za tę
sztuki: jałowizny - 9 zł, tuczników - 5 samą powierzchnię placu w strefie II
zł, prosiąt - 3,5 zł. Za wjazd samocho- (część nieutwardzona), przy sprzedadem: ciężarowym - 40 zł, ciężarowym ży z ręki owoców warzyw i kwiatów
z przyczepą - 60 zł, samochodem do- trzeba zapłacić 2,5 zł, przy sprzedaży
stawczym - 1O zł, dostawczym z przy- pozostałych towarów spożywczych,
czepą - 12 zł, samochodem osobowym oprócz przemysłowych - 4 zł.
Sprzedający musi posiadać ważny
lub ciągnikiem bez przyczepy - 6 zł, samochodem osobowym lub ciągnikie z dowód wniesienia opłaty targowej. Jest
przyczepą - 9 zł, wozem konnym - 4 zł. to druk ścisłego zarachowania wydawaPrzy zajęciu do sprzedaży za każdy ny i ewidencjowany w Urzędzie Miejm 2 powierzchni dodatkowo przy kio- skim.
(aj)
sku lub środku transportu - 3,5 zł.
Rada Miejska w Łowiczu wyznaczyła
na ostatniej sesji (30 grudnia ub r.) stawki opłat targowych obowiązujące na targowisku miejskim. Propozycję zarządu
poparło 21 radnych (2 było przeciw i 2
wstrzymało się). Stawki opłat przedsta-

.....-----Jaki podatek rolny---__,
1999 roku wynosi 29 złotych za I q żyta. Podatek ten w
podobny sposób został potraktowany w gminie Chąśno.
Tam w trakcie również grudniowej sesji Rady Gminy ustazbytnio od tego, co ogłosił prezes Głównego Urzędu Staty- !ono stawkę do obliczania tego podatku na 29,11 złotych.
stycznego w dniu 2 listopada zeszłego roku, została ona W jednym jak i w drugim przypadku stawki te są mniejsze
obniżona o zaledwie 11 groszy. W związku z tym ~bniżona niż roku poprzednim.
(tb)
średnia stawka ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały
Rada Gminy Zduny na swym ostatnim posiedzeniu pod-

jęła uchwałę określającą stawkę wyjściową do obliczania
podatku rolnego na rok podatkowy 2000. Nie różni się ona

w

CENTRUM TARGOWO-BUDOWLANE
99-400 Łowicz, ul. Podgrodzie 11,
TARGOWO-BUDOWLANE HURTOWNIA: Łowicz, ul. Seminaryjna 6, tel. 837-60-14
MA.GDANNA sklep Nr 1, Sk-ce, ul. Kopernika 5 (SSM), tel. 832-52-07
Zakład Produkcyjny: Ostrów 6 k/Łowicza,
B. W. l:.uczak
tel. (0-46) 838-98-41
99-400 Łowicz, ul. Podgrodzie 11,
tel./fax (0-46) 837-14-70, 837-15-71

CENTRUM

*OKNA - produkcja
* PANELE BOAZERYJNE I
- bezpośredni importer
* TAPETY - import
* SIDING - PCV
* PŁYTY WIÓROWE,
LAMINOWANE - CIĘCIE
* BETON KOMÓRKOWY
*KLINKIER
* POKRYCIA DACHOWE
*DOCIEPLENIA

własna •llfi'~ll'
PODŁOGOWE

~
4i8j

Sprzedaż

WĘGLA
-KOSTKA

-390zł/t

-ORZECH

-360zł/t

-GROSZEK
-280zł/t
-KOKS
- 360-370zł/t
-1'DAI.
- I60-I90zł/t
'I'ransport &:ratis 1
Łowicz,

ul. Kaliska 40 (w torach kolejowych)
r119
tel. 837-19-75, 0-604-529-656

Zarząd

R-8

Miasta Głowna

OGtASZA,
ie w dniach:
12 stycznia 2000 r. • 1 lutego 2000 r.
publikowany jest na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głow
nie przy ul. Młynarskiej 15
WYKAZ. NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do oddania w dzierżawę,
położonch na terenie m. Głowna przy ulicach:
Spacerowej 22, Konstytucji 3 Maja, Bartniczej,
GR-s
Łowickiej 6, Słowackiego 12 i Kopernika

(fi
~

stawki opiat targowych

DYDA
$0@0

~

~MlfaX

zaprasza na

l\/laur:zyce 4 8

KURSY KOMPUTEROWE:
.../kurs podstawowy ·
.../ kurs rozszerzony:
• edytory tekstu
• arkusze kalkulacyjne
• bazy danych
·grafika komputerowa
- praca w sieci
• ceny uzależnione od ilości
kandydatów
• osoby zarejestrowane w PUP
mogą liczyć na zwrot kosztów
•jedna osoba przy komputerze
•zajęcia w budynku ZSZ nr 1
w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30
•Zgłoszenia przyjmowane sa do

19.02.2000r.
tel. 0601-20-69-57
lub po 16°0 - 837-97-67

.
r135

ZAKLAD RBl'IONfOWY ·
WYKONUJE: • docieplanie elewacji
zewnętrznej • tynki akrylowe, mineralne • glazura • terakota • gładź gipsowa
• suche tynki • panele • gładzie maszynowo na mokro
Tel. 0461839-13-73, tel. kom. 0-602-814-481

tel.

tel. kom.

(0-46) 839-11-34
(0-46) 838-76-44
(0-46) 838-75-53

0-602-111-878
r31

USLUGI
ELEKTRYCZNE
-~p~bieżące

Piotr Wójcik

-1nstalaqe elektryczne 0 . 8 tk . 20115
s. ra ow1ce
I „
. .
-pomiary 1nsta aq1
99 _400 Łowicz
Tel.(046) 837-77-05
elektrycznych
-automatyka stycznikowa

KONKURENCYJNE CF...l\'Ym

r142

20.01.2000
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Szkoła

Podstawowa Nr 1

Podatek od nieruchomości
ustalony

Młodsze dzieci
bawiły się bardziei

kolorowo

Nieborowscy radni na sesji, która od- części związanych z prowadzoną dziagrudnia ubiegłego roku usta- łalnością gospodarczą inną niż rolnicza
li li podatki od nieruchomości na rok lub leśna - 8 zł. Za lm 2 powierzchni
2000 na wysokości 50% stawek maksy- użytkowej budynków letniskowych malnych proponowanych przez Minis- 4 zł, za ta.ką samą powierzchnię pozotra Finansów. Wyjątek w przyjętej skali stałych budynków - 2,4 zł. Natomiast
2
stanowią budynki przeznaczone pod za 1m powierzchni gruntów związa
działalność gospodarczą, za użytkowa nych z działalnością gospodarczą inną
nie których trzeba będzie zapłacić więcej niż rolnicza - 0,3 zł, natomiast dla gruntów będących użytkami rolnymi, a nie
niż wskazywałby przyjęty pułap.
Tak więc za lm2 powierzchni użyt związanych z działalnością rolniczą kowej budynków mieszkalnych lub ich 0,02 zł. Podatek od budowli pozostaje
naliczany tak jak dotychczas, czyli
części trzeba będzie zapłacić 0,21 zł .
Za takąpowierzchnię budynków lub ich w wysokości 2% od ich wartości.

była się 29

W spaniałą zabawę karnawałowo
ma za sobą Szkoła
Podstawowa Nr I. W piątek 1
7 stycznia dzieci z klas O-IV,
na sali gimnastycznej rozpoczęły
bal. Dzieci były poprzebierane
za ·różne postacie z bajek
i filmów. Obok cze1wonych
kapturków, księżniczek,
muchomorków, wróżek bawili
się supermeni, batman i zorro.
Wraz z dziećmi na sali bawili
się nauczyciele z tych klas
oraz rodzice. Zabawę prowadziła
nauczycielka szkoły, ciesząca
się wśród dzieci ogromną
sympatią, Halina Pietrzak.
Ona też przeprowadziła kilka
konkursów, np. na najładniejszy
strój, na najlepszego tancerza.
Nagrodami w nich były maskotki
i przybory szkolne, które
zakupiła na ten cel Rada
Rodziców. Młodsze dzieci
bawiły się od 14.00 do 16.00
starsze należące do klas V-VIII
od 16.00 do 18.00. Zabawa tych
dzieci nie była już tak fantazyjnie
kolorowa, jak w klasach młod
szych. Halina Pietrzak, z którą
-choinkową

Szkolenie zorgani:::owała Tamara Dąbrowska (z prawej),
Marzena Kołaczytlska (z lewej)

ajedną

z prowadzących

była

DRUGA CZ~ŚĆ PROGRAMU
,,NOWA SZKOtA''
Projektowanie pracy szkoły to najważ
niejsza część strategii działania w pro.cesie budowania szkoły jako środowiska
edukacyjnego. Do tej pory nikt nie projektował pracy szkoły, nie traktowano też
szkoły jako firmy. Dopiero reforma systemu oświaty postawiła przed nauczycielami konieczność projektowania.
W drugim module kursu „ Nowa Szkoła" organizowanym przez Samorządową
Edukatorską Grupę Wsparcia w budynku
SP 6 w Łowiczu uczestniczyło w dniach
6-9 stycznia aż 27 nauczycieli (w pierwszym bloku uczestników było 19) ze szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół śred-

Podatek rolny bez zmian,
pozostałe opiaty droisze
W tym roku kalendarzowym rolnicy
w gminie Łyszkowice będą płacić podatek rolny w takiej samej wysokości
jak w 1999 roku, tak zadecydowała Rada
Gminy w czasie sesji w dniu 30 grudnia
ubiegłego roku. Tak więc podstawą obliczania podatku będzie cena żyta w
wysokości 28,60 zł za 1 q. Podatek od
nieruchomości wzrósł o 1O%,jednogłośnie pi;zegłosowano wzrost opłaty targawej za sprzedaż I sztuki bydła i cieląt z
4 do 5 zł oraz 100% wzrost opłaty za
obwoźny handel na placach i ulicach z

nich z Łowicza, Domaniewic, Głuchowa,
Sochaczewa i Zgierza. Nauczyciele metodami warsztatowymi zapoznali się z Rozporządzeniem MEN dotyczącym podstaw
programowania kształcenia ogólnego.
Prowadzące szkolenie edukatorki przygotowały dla nauczycieli tzw. sesje plakatowe z wykorzystaniem „burzy mózgów" do wyłonienia najlepszych rozwią
zań. Panie Marzena Kołaczyńska i Krystyna Kucharska skomentowały jednym
zdaniem wyniki szkolenia.: To by! bardzo rozmawialiśmy powiedziała, że
trudny i bardzo potrzebny moduł. Uzmy- starsze klasy nie przebierają się już
słowił nam, jak ogromne zadanie stoi tak chętnie jak młodsze ... a szkoda.
(tb)
przed radami pedagogicznymi.

10 do 20 zł. Przy jednym głosie wstrzy(pozostali byli za) zdecydowano też o podniesieniu ceny wody
z gminnego wodociągu z 0,70 do 1,00 zł
+ 7% VAT za 1 m3 • Cena wody w gminie
Łyszkowice nie była podnoszona od
1996 roku, gmina na eksploatacji wodociągów nie zarabia, przewidziany w tym
roku wzrost cen energii o 40% skłonił
Radę Gminy do podniesienia ceny wody.
Środki uzyskane w wyniku podwyżki
będą więc przeznaczone na bieżącą eksploatację gminnych wodociągów.
mującym

,,Mój świat - życie bez narkotyków''
Robert Domański z klasy Ile łowickiego LO został kiego Waldemar Matusewicz, a także Barbara Labuda - Sejednym z laureatów konkursu pod nazwą „Mój świat - kretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W części artystycznej wystąpiły z programem baletowym dzieci z Akadeżycie bez narkotyków".

Organizatorami konkursu było Regionalne Centrum Polityki
w Łodzi oraz wydziały: Informacji i Promocji, Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta w Łodzi. Konkurs był
skierowany do uczniów szkół średnich i gimnazjów z terenu
województwa łódzkiego. W konkursie przeważały prace plastyczne, których nadesłano 600, prac literackich młodzież
przygotowała 200.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w piątek,
7 stycznia, w Teatrze Nowym w Łodzi. Zostali na nie zaproszeni uczestnicy konkursu wraz z opiekunami. Rangi konkursowi dodał honorowy patronat władz Sejmiku Samorządo
wego Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Łodzi. Do
Teatru Nowego przybył: m.in. Marszałek Województwa ŁódzSpołecznej

mii Formy i Tańca „Odoriko" z Łodzi oraz zespół Ziemowita
Kosmowskiego wykonujący muzykę młodzieżową.
Wśród nagród były m.in. wycieczki, rower górski, sprzęt
radiowo-magnetofonowy. W każdej z kategorii przyznano
po 10 · wyróżnień, osoby te otrzymały nagrody książkowe.
Robert Domański otrzymał radiomagnetofon firmy SHARP
z odtwarzaczem płyt CD. Jego praca pokazała problem narkotyków w sposób bardzo oryginalny, była to forma dialogu
pomiędzy narkotykami we krwi 14-letniego narkomana. Robert powiedział nam: Moja praca kończy się sceną, kiedy
młody narkoman umiera w szpitalu z powodu przedawkowania, a lekarz, który przykrywa jego ciało mówi, że jego zgon
popsuje mu statystykę.

. . . JEDYNA OKAZJA
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Firma ELEKTROINWEST zaprasza do odwiedzania
HURTOWNI MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH
mieszczącej się w Łowiczu, przy ul. Dworcowej 7 tel.(046) 830-93-47
i wzięcia udziału w jesiennej promocji materiałów elektrycznych.
[lfil(ll~..lfW.
pod hasłem ELEKTROINWESTUJ Z NAMI

ELEKTROINWEST
.

•załącza

energetyczne wg wymogow ZE
•wyłączniki różnicowa-prądowe i nadmiarowe
• kable i przewody
•osprzęt elektroinstalacyjny
• oprawy oświetleniowe i źródła światła
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Głownie,

OGtASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
- sam. Żuk nr rej. SKB 800U rok prod. 1989
- przyczepa HL 8011 nr rej. SKB 424D rok prod. 1979

· ;~

ul. Kopernika 32, tel. (0-42) 719-40-44

,1<~~11au1~ w~,1~11w~óu~ r'-:~th n ·4.1·1~n

wywoławcza
wywoławcza

1.500 zł

cena
- naczepa CN 182 nr rej. SKC 103E rok prod. 1989
- zestaw - sam. ciężarowy Liaz SKB 746U rok prod. 1988
cena
+przyczepa HL 8011 rok prod. 1977
- zestaw - sam. ciężarowy Jelcz 315 rok prod. 1981
+przyczepa GKB nr rej. SKJ 8337 rok prod. 1979 cena

wywoławcza

5.000 zł

wywoławcza

15.000 zł

wywoławcza

15.000 zł

+ W/w pojazdy można oglądać w siedzibie Spółdzielni w Łowiczu, ul. Magazynowa 11.
+ Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej

w kasie

Spółdzielni najpóźniej

w

przeddzień

+ Przetarg odbędzie się w dniu 1.02.2000r. o godz. 10°

0

przetargu.

w siedzibie Spółdzielni

w Łowiczu, ul. Magazynowa 11.
+ STUH nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i braki w wyposażaniu.
+ Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zmiany
cen wywoławczych.

r139

Wymagania:

#

WI"ROB

wykształcenie minimum średnie techniczne,
- prawo jazdy kat. B,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność pracy w zespole.

Oferty z listem motywacyjnym i CV prosimy
ul. Kopernika 32.

1.500 zł

cena
cena

fil

Firma CTM - POLONIA
z siedzibą w

SPÓŁDZIELNIA TECHNICZNO - USŁUGOWO - HANDLOWA „SCH"
w Łowiczu, ul. Magazynowa 11

TANIĄ

~~ INSTALACJ~ ·ELEKTRYCZNĄ

Te elementy, wykonane z miękkiej gąbki, pokryte dermą zostały zakupione
zł przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu ze
środków własnych pod koniec ubiegłego roku. Na zapleczu ośrodka czekały
na bal choinkowy, który odbył się 18 stycznia, w tym tygodniu zostały rozpakowane i umieszone w sali, gdzie znajdują sie inne urządzenia rehabilitacyjne.
Będą służyły dzieciom do zabawy i ćwiczeń sprawnościowych.

za 2,5 tys.

składać

pod adresem: CTM - POLONIA,

PIECZĄTEK
ul. Sikorskiego 100 (pawilon);
~5-015 Głowno,
r143
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~.

Łowicz,

-.,,-~~---~.,.,~

~-

Nowy Rynek 19, tel. 0-601-303-859

Stoisko:

wypożyczalnia

Głowno

kaset
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JAKA PRZYSZtOŚĆ TEJ SPÓtKI?
Czy Rynek Rolny Ziemi Łowickiej ma szanse wyjść z trudności finansowych? Czy obecne kontrakty na dostawy do sieci
hipermarketów są zwiastunem lepszych czasów?
o nad 2,4 miliarda starych złotych
straty zanotowała Spółka Akcyj
na Rynek Rolny Ziemi Łowickiej
w roku 1998. Jakie będą wyniki finansowe spółki za rok 1999, ujawni sprawozdanie Zarządu przedstawione walnemu
zgromadzeniu akcjonariuszy, które musi
się odbyć w pierwszej połowie tego roku.
Nawet prognoz tych wyników nie chciał
podać radnym obecnym na jednej z jesiennych sesji Rady Miejskiej prezes zarządu spółki Robert Roszewski - mimo
że miasto Łowicz jest największym

P

udziałowcem spółki. Skądinąd Zarząd

Miasta dysponuje opinią biegłego, stwierdzającą, że sytuacja spółki jest zła i że
uzasadnione jest stawianie pytań o moż
liwość jej dalszego funkcjonowania.
Złego stanu firmy prezes Roszewski
nie ukrywał w rozmowie z NŁ, ale nie
krył też nadziei, że właśnie końcowe miesiące roku 1999 przynieść mogą zmiany
na lepsze. Spółka, której udziałowcan1i
jest kilkudziesięciu rolników z okolicy,
kilka innych osób prywatnych, ale przede wszystkim większość okolicznych
samorządów lokalnych, gros swego kapitału akcyjnego przeznaczyła na różnego
rodzaju działania promocyjne i organizacyjne - bez widocznego efektu w postaci
kontraktów na sprzedaż posortowanych
i popaczkowanych płodów rolnych - co
miało być jej głównym zadaniem. Prezes
Roszewski uważa, że przyczyną niepowodzeń jest w pierwszym rzędzie brak
dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które choć obiecane w wysokości 900.000 zł
(9 miliardów starych złotych) - ostatecznie do spółki nie dotarło. Dotacja ta zaś
miała stworzyć możliwość zbudowania
na ul. Mał-szyckiej, gdzie - w pomieszczeniach wynajmowanych od „Pszczółki" - spółka ma swoją siedzibę, chłodni z
przechowalnią. Agencja odpowiedziała w
lipcu, że na razie nie je~t w stanie wspomóc spółki kapitałowo.
Od niechybnego upadku uratowała
spółkę darowizna z europejskiego funduszu PHARE: automat do paczkowania w worki foliowe lub siatki oraz linia
do sortowania owoców i pomidorów.
Sprzęt ten, o wartości ponad 460.000
zł, mógł już stanowić zabezpiecznie,
dzięki czemu umożliwił zaciągnięcie
w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowic
kiej kredytu obrotowego w wysokoś
ci 300.000 zł. Po jego uzyskaniu spół
ka zawarła kilka umów na dostawy
owoców i warzyw do takich sieci, jak
„Globi" czy „Carrefour". 6 grudnia
ub.r. RRZŁ podpisał umowę z siecią
METRO na 2000 rok, umowa określa
iloś-ć i asortyment towarów podlegających obrotowi. Od 2 miesięcy RRRŁ
dostarcza towary do 4 hal Makro w

Łodzi,

Bydgoszczy, Gdyni i Gdańsku.
na dzień dzisiejszy towarami podlegającymi obrotowi są
ziemniaki i cebula. Ponieważ rok 1999
był wyjątkowo nieurodzajny dla ziemniaków, spółka kupuje je nawet w okolicach Bielska-Białej. Na połowę stycznia planowana jest kontraktacja, przede
wszystkim umowy będą zawierane
z udziałowcami indywidualnymi, których jest ok. I OO. W sezonie wiosennoletnim RRZŁ będzie konfekcjonował ok.
30 różnych towarów od świeżego koperku: poprzez włoszczyznę, marchew,
pomidory aż do ziemniaków.
Głównymi

PIENIĄDZE POSZŁY NIE TAM

GDZIE POWINNY
Zdaniem Roberta Roszewskiego błę
dem Agencji było dofinansowywanie
budowy wielkich rynków hurtowych
tworzonych wokół wielki~h aglomeracji , kosztem małych rynków, tzw. „rynków pierwotych", które bezpośrednio
skupowałyby towar od rolnika, sortowały go i pakowały zgodnie ze standardami obowiązującymi dziś w handlu.
Łowicka spółka niejest gigantem. Załadunku dokonuje niekiedy sam kierownik zakładu na Małszyckiej Marek
Jednym z takich rynków chciał być Rybusiewicz.
Rynek Rolny Ziemi Łowickiej S.A.
Pieniądze rządowe zainwestowane
1. Budowa dwóch wiat o pow. nego towaru, standaryzacji, ciągłości do- kich cen, to już niedługo będziemy w staw wielkie rynki były istotnie ogromne, 2.500111 2 każda; 2. Budowa dwóch hal staw i odpowiedniego zapakowania. nie płacić im szybko - mówi Raszewski.
szły w setki miliardów starych złotych owocowo-warzywnych, przetworów
Właściwe wykorzystanie powierzchni Sprzedaż w tym roku może sięgać kilku
i więcej. W roku 1999 zostały otwarte mlecznych i rybnych o pow. 7000m 2 rynków burtowych będzie możliwe,
je- miliardów starych złotych miesięcznie nowoczesne rynki hurtowe w sąsiedztwie każda; 3. Budowa hali kwiatowej o pow.
śli uda się odtworzyć rynek pierwotny, jeśli szczęście dopisze.
dwóch największych aglomeracji - War- 8.0001112 ; 4. Budowa chłodni.
Na razie jednak spółka ciągle reguluje
nazywany kiedyś skupem. W latach,
szawy (w Broniszach) i Łodzi (w KsaCałkowity budżet zaplanowany na
gdy istniała kontraktacja prawie na zaległe płatności wobec rolników. Zapywerowie). Na rynku w Ksawerowie jest budowę rynku wynosi 80 mln zł. ·Powszystko, skup płodów był na wsi dob- tany o jej wynik finansowy za rok 1999
200 stanowisk zadaszonych, teren rynku wierzchnia zarezerwowana na realizację
rze zorganizowany, ale przecież zaple- Raszewski mówił ogólnie tylko tyle, że
jest utwardzony, oświetlony i posiada wszystkich etapów wynosi 60 ha, ale
cze magazynowe nadal na wsi istnieje, dzięki otrzymaniu za darmo dużej wartocałodobową ochronę, parkingi oraz ob- obecnie rynek jest właścicielem 28 ha.
najczęściej właścicielem t,akich obiektów ści maszyn, będzie on dodatni, ale sama
sługę bankową na miejscu. Zainstalowa- Spółka Akcyjna Łódzki Rolno-Spożyw
działalność operacyjna nie przynosi jeszno sygnalizację świetlną w celu sprawne- czy Rynek Hurtowy powstała w 1995r„ jest spółdzielczość ogrodniczo-pszczecze zysku. Straty pokryć może planolarska
lub
gminne
spółdzielnie.
go ruchu w okolicach rynku. Realizacja a jej udziałowcami są: Agencja Własno
wane podwyższenie kapitału przez koWydawałoby
się
więc,
że
rynek
pierinwestycji w Ksawerowie została zapla- ści Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Rynnowana na trzy etapy: A 1, A2, A3. ku Rolnego, Wojewoda Łódzki, Gmina wotny ma ciągle szansę powstać. Przy- lejną emisję akcji - o ile chętni do ich zakuPierwszy z nich został już zrealizowany. Pabianice, Giełda Ogrodnicza w Łodzi, kład Rynku Rolnego Ziemi Łowickiej po- pu się znajdą. Szczegółowy bilans spółki
Istnieją następujące obiekty: 1.Hala A - Związek Ogrodniczy w Łodzi, GS SCh kazuje jednak, jak trudne może być to za miniony rok znany będzie jednak doprzeznaczona na art. spożywcze i mlecz- w Pabianicach, PKO BP w Warszawie przedsięwzięcie - i nie zawsze rokujące piero po walnym zgromadzeniu akcjonane, 2.Hala B - do handlu mięsami art. owo- Oddział Regionalny w Łodzi, Bank Prze- nadzieje na sukces. Jeśli rolnicy okażą riuszy.
Mirosława Wolska-Kobierecka,
nam trochę zaufania, będą chcieli tutaj
cowo-warzywnymi, 3.Hala C - kwiaty mysłowy SA Oddział w Łodzi.
Wojciech Waligórski
sztuczne, 4.Hala D - kwiaty żywe.
Podobny rynek powstał w podwar- sprzedawać i nie będą żądać zbyt wysoWszystkie te hale posiadają instala- szawskich Broniszach, przy wjeździe
cję c.o., wentylację mechaniczną z ogrze- do miasta od strony Łowicza. Ten rywaniem powietrza, instalację wodno-ka- nek świeci pustkami, co widać gołym
nalizacyjną, oświetlenie, telefony, sygna- okiem z okien samochodu. Rolnicy wolą
imPlus
lizację przeciwpożarową, nagłośnienio handlować na powstałych oddolnie
wą. Przy każdym z obiektów są dwie przed laty, bardziej prymitywnych, ale
zadaszone wiaty na 48 stanowisk każ jednak rozwijających się, giełdach na
da, przeznaczone do bezpośredniej Okęciu czy na Praskiej Giełdzie Sposprzedaży owoców i warzyw wprost żywczej w Warszawie.
Podobnie jest w Łodzi. Handel proz samochodów. 21 takich stanowisk wykupiła Izba Rolnicza Województwa duktami rolniczymi odbywa się tu przede
Łódzkiego dla rolników i grup produ- wszystkim poprzez Łódzkie Centrum
Handlowe „Zjazdowa", powstałe na bacenckich z naszego województwa.
W etapie A2 i A3 planowane są na- zie istniejącego od lat targowiska. Obecnie powierzchnia tego rynku to 14 ha,
stępujące inwestycje:
na tym terenie istnieją place, na których
średnio dziennie handluje 1OOO rolników
oraz zbudowane niedawno 4 hale o łącz
DOl'ftll YA1'
nej powierzchni 1O.OOO m 2•

99,+

ODTWORZYĆ SKUP
-ŁATWO POWIEDZIEĆ,
TRUDNIEJ WYKONAĆ

...

Giełda na Zjazdowej w Łowdzi: mniej pieniędzy w gigancie w Ksawerowie, za
to więcej życia.

Nowe rynki burtowe więc istnieją, ale
handel na nieb jest niewielki w porównaniu do ich wielkości i oczekiwań rolników. Zostały one stworzone z myślą
o handlu hurtowym, ale czy polski rolnik może być podmiotem na takim rynku? Gdyby był członkiem grupy producenckiej, jego towary wraz z produktami wielu innych producentów, mogły
by na rynek hurtowy trafić. Aby zaistnieć na rynku, producent musi sprostać
coraz większym wymaganiom dotycZ'acym wielkości, jednorodności partii da-

W sieci Plus G~ telefony wraz z aktywacją
tylko za 99 zlotych netto. Zapraszamy!

Łowicz, Stary Rynek 8
tel.lfax (046) 837-42-49,
0-601-318-927
Uc:zba zestawów prome><;)'jJIYCh 0913nlczona_ Telefony dzlala,R ~cznlr z brtf a\t;ywaqjną si«! Plus """-

W

sprzedaży także
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innych miastach lub wyjechała za graCi, którzy po wojnie osiedli w Ło
wiczu tom.in:: Samuel Utrnan - krawiec,
Dawid Wierzbowski - cukiernik, Samuel Krippel - piekarz, Herschek Gawenda
- fryzjer, Dawid Baum - ostatni żyjący
łowicki Żyd - krawiec.
nicę.

świat Zduńskiei

Zaginion.y

***

M

ieszkańcy

getta nie mieli

właściwie żadnych źródeł

utrzymania. Zaledwie kilkuset mężczyzn znalazło zatrudnienie. Z
tego powodu w getcie panowała bieda i
głód. Tętniąca przedtem życiem i pełna
żydowskich sklepików Zduńska umierała
i nikt już nie myślał o tym, jak zachęcić
klienta do kupna towaru, ale o tym jak
przeżyć i czy w ogóle warto ... Polacy pomagali Żydom . Pod bran1ami getta zostawiano żywność i ubrania, ale było to
bardzo ryzykowne, a za pomoc groziły surowe kary, w tym ta najwyższa.
Z getta łowickiego mimo dobrej ochrony niektórzy uciekali, jednak zazwyczaj
próby te kończyły się, prędzej czy póź
niej, fiaskiem. Mimo pomocy Polaków,
którzy dawali nie tylko jedzenie i ubranie, ale często też i schronienie, choć
wiedzieli, co im za to grozi. Uciekinierzy z getta tułali się zazwyczaj od wsi do
wsi, podejmując się prac dorywczych,
zdobyWając jedzenie, niekoniecznie zawsze w uczciwy sposób, i uciekając wciąż
przed schwytaniem przez Niemców. W
taki sposób okupację przetrwały dzieci
grabarza: Regina i Jankiel Smakowscy,
czy Dawid Baum. Ze wspomnień Dawida Bauma wiemy, że uciekł on z getta
jesienią 1940 roku i ukrył się w lasach
nieopodal Łowicza. Zimy przetrwał

mieszkając W'

stogach siana lub

leśnych

ziemiankach.
Jadł to, co wyżebrał, dostał od dobrych
ludzi lub ukradł z pola, czasami, gdy udało mu się osiąść na dłużej w jakiejś wsi,
zarabiał grosze pracując jako krawiec.
Ciągle uciekając zwiedził prawie całe
Mazowsze i Lubelszczyznę. W getcie ło
wickim funkcjonowała żydowska rada Judenrat, powołana z powodu wydania
28 września 1939 r. Zarządzenia o ustanowieniu rad żydowskich w GG, której
głównym zadaniem było wypełnianie
rozkazów i rozporządzeń dotyczących
getta, oprócz tego w gminie funkcjono-.
wał przy Judenracie Urząd Pracy i Ży
dowska Samopomoc Społeczna.
Jak już wcześniej wspomniałyśmy,
Żydom pracującym w przymusowym
obozie pracy zawdzięczamy regulację
koryta Bzury. Prace nad jego regulacją
rozpoczęły się już w lipcu 1940 roku.
Robotnicy pochodzili z łowickiego getta, a kiedy siły roboczej okazało się
za mało, sprowadzono Żydów z Warszawy. Robotnicy ci otrzymywać mieli 3,20
zł dziennie z potrąceniem 0,70 zł na
ubezpieczenie i wyżywienie. Robotnik
otrzymywał do ręki 4 zł tygodniowo.
Ręsztę przekazywać miano rodzinom.
W końcu maja 1940 roku I OO Żydów
z Łowicza wysłano do obozu pracy

w miefscowości Piekło w powiecie sochaczewsko-błońskirn. W końcu lutego
1941 roku według danych Żydowskiej
Samopomocy Społecznej było w Łowi
czu 6050 Żydów, w tym 2300 uchodź
ców i 3750 miejscowych. Wcześniej,już
w końcu stycznia· 1941 roku, rozpoczę
ły się akcje likwidacyjne w okolicznych
gettach: w Bolimowie, Łyszkowicach,
Kiernozi i Głownie, a także w Błoniu,
Sochaczewie, Żyrardowie. Część Ży
dów z tych miasteczek trafiła do Łowi
cza. Opowiadano o brutalności, jaka panowała w czasie wysiedleń. Z tego powodu wśród Żydów łowickich zapanowała panika . Władze Judenratu zwracały się wiele razy do Kreishauptmana
(Starosty Powiatowego) z zapytaniem,
czy Łowicz zostanie wysiedlony. Ten za
każdym razem odpowiadał: Lowitsh
kommt nicht in Betracht, co znaczy Ło
wicz nie jest przeznaczony do wysiedlenia.
Było to wierutne kłamstwo. Już
w sobotę 22 lutego 1941 roku do łowic
kiego Judenratu trafił dokument nakazujący wysiedlenie Żydów z Łowicza.
Żydów łowickich miano przenieść
do getta warszawskiego. Transport odbywał się w ogromnym ścisku, samochodami ciężarowymi.
1O marca przybył do Łowicza oficer

SS, który miał kierować likwidacją getta, a już 19 marca 1941 r. w mieście nie
było prawie żadnego Żyda. Mimo to formalnie wysiedlenie trwało aż do 17
czerwca 1941 r. Wtedy szef dystrylćtu
warszawskiego Ludwig Fischer wydał
rozporządzenie następującej treści:

1. Zakazuję przebywania żydom
w powiecie grójeckim, łowickim, sochaczewska-błońskim oraz w części wiejskiej
powiatu warszawskiego na zachód od
Wisły.

2.

Zakazuję

opuszczania swych miej-

scowości przez żydów bez zezwolenia Sta-

Po zakończeniu wojny Łowicz nie był
już tym samym Łowiczem, a Zduńska tą
samą Zduńską ... Już nigdy, tak jak dawniej nie rozwinęła się w Łowiczu kultura żydowska.
Dziś o Żydach nie pamięta już prawie
nikt... Zapomniano też o SPRAWlEDLIWYCH. Na miejscu dawnej synagogi stoi
pawilon spożywczy. Nowy Rynek i Zduń
ska pełne samochodów, przechodniów i
gwaru miasta, czasem tylko przybierają ponury wyraz, jakby wspominały tamte czasy. Szkoda, że mury kamienic na
Bielawskiej nie umieją mówić, bo na
pewno miałyby nie - jedno do powiedzenia.
Ny żydowskie zaniedbanie i opustoszałe podwórka przy Zduńskiej zaglą
da tylko wiatr, a po Żydach płacze tylko kamienica 29 ...
Łowicz żyje własnym życiem. Jak ła
two zapomnieć.

rosty.
3. Zakazuję udzielania jakiejkolwiek
pomocy zbiegłym· żydom, pod groźbą
udzielania kar.(..)"
.
Po wywiezieniu do Warszawy ci, którym udało się zbiec, przybywali do miasta lub w jego okolice i ukrywali się
w polskich dornach, czy w lasach.
Żydzi łowiccy zostali wywiezieni
z Warszawy w czasie akcji deportacyj1 cheder-żydowska początkowa szkoła
nych w 1943 r. Jedni zginęli w komorach gazowych Oświęcimia i Treblinki. religijna dla chłopców, uczącajęzyka heInni, być może, brali udział w powsta- brajskiego, Biblii i Talmudu;
1
niu w getcie warszawskim. Jedno jest
mykwa - basen w łaźniach żydow
pewne, bardzo niewielu z nich ocalało. skich, służący do 1ytualnych kąpieli;
3
Wojnę przeżyło około 100 łowickich
zachowano 01yginalną ortografię;
Żydów. Część z nich powróciła do miaElżbieta Kosiorek,
sta. Większość jednak zamieszkała w
Magdalena Jakie!

OBYCZAJE TAK INNE OD NASZYCH
Autorki prezentowanego na naszych łamach tekstu próbowały też odnaleźć ślady
po łowickich Żydach w pamięci ludzi starych, którzy spotykali ich w latach swej młodości.
Oto niektóre z tych świadectw, dołączonych do nagrodzonej pracy.
7\ fiewiele już pamiętam z ta'!'tych
i Vczasów, bo i pamięć już nie ta
sama, i były to czasy; któ1ych człowiek
po prostu nie chce pamiętać.
Wiem, że w Łowiczu na ulicy Zduń
skiej i na Nowym Rynku mieszkali Ży
dzi. Żydzi zawsze kojarzyli mi się najpierw z bogactwem, czarnymi ubraniami, handlem, szabasem. Bardzo podobały mi się ich obyczaje, bo były takie
inne od naszych. Podziwia/am ich pobożność, rozwagę, przezorność i tę słyn
ną "handlową żyłkę", a język hebrajski
wydawał mi się nie tyle może śmieszny,
co dziwny i egzotyczny.
Zawsze, kiedy byłam z moim ojcem
(Janem Urbankiem) w Łowiczu
i na Zduńskiej widziałam Żydów, przenosilam się w zupełnie inny świat. U ży
dowskich dzieci podobało mi się ogromne posłuszeństwo i szacunek dla rodziców. Tfydawalo mi się też, że Żydzi są
ogromnie bogaci, a właściwie nigdy nie
widziałam przed wojną Żyda proszące
go o wsparcie. Jednak najlepiej pamię
tam szabas - dzie1i postu. Pamiętam,
że przez cafy dzień nie pracowali,
wszystkie sklepy i zakłady były zamknię
te. Mężczyźni cały ten dzień spędzali na
modlitwie, kobiety piekły macę, a dzieci grupkami spacerowały po ZdU1iskiej.
Pamiętam też, że po naszej wsi jeź
dzili żydowscy handlarze, którzy skupowali najczęściej zboże, kury, jajka,
czasami świnie i cielęta. Pamiętam Żyda
- Haskie/a Szmerlę, on kupował przede
wszystkim zboże. Inny Żyd - Ankiet przyjaźni/ się z moim ojcem i bardzo
często przyjeżdża! razem ze swoją niewidomą żoną do naszej wsi. Przed wojną :Żydzi byli po prostu częścią naszej

uśmiech"

i tylko w razie konieczności
się odzywają. Z Żydem, choćby się go
widziało·pie1wszy

raz w ryciu, można
jak z dobrym znajomym.
Żydówki sprzedające w sklepach potrafiły zachwalać swoje towary. Pamię
tam, że Żydówka zapraszając nas
do sklepu powiedziała: "Znajomka,
chodźcie do mnie. My tu mamy najlepsze towmy ".
Od 1940 roku Żydzi przyjeżdżali coraz rzadziej. Zniknęli jakby z dnia
na dzie1i.
Kiedyś Ouż w czasie wojny) przyszedł do naszej wsi wygłodzony żydowski
chłopiec, mofo dwunastoletni. Chodzi!
po domach prosząc ludzi o jedzenie. Pamiętam, że moja babcia poczęstowała
go obiadem. Nagle przybiegła do nas
sąsiadka z krzykiem, że Niemcy przyjechali do wsi. Przerażony chłopiec wybiegi z chaty i uciekł w stronę łąk. Nie
zdążył uciec daleko. Za stodołą, o kilka domów od nas został złapany. Nie
wiem, nie· chcę nawet myśleć, co się z
nim stało.„
Lucjana Zofia Rybus, lat 79,
zam. Bocheń 75

porozmawiać

***

Pszej wsi jeździli Żydzi. Kupowali

amiętam, że

przed

wojną

po na-

świnie, cielaki, owoce, niektórzy (ci biedniejsi) skupowali stare ubrania i szmaty.
Mówiło się o nich "szmaciarze".
Na Zdwiskiej było mnóstwo sklepów
żydowskich. Żydzi ze Zduńskiej byli to
Żydzi bogaci. Pewien Żyd - Jastrzębski
- miał sklep, jednak z powodu braku
klientów jeździ! po wsiach i sprzedawał
społeczności.
swoje towary. Pamiętam też, że Ż;ydzi
Kiedyś byłam z moją mamą, już ze Zdu1iskiej bardzo często mówili:
po śmierci ojca, na Zdwiskiej na zaku- "Ulice Wasze, ale sklepy i kamienice
pach. Bardzo milo wspominam tamtych nasze. " W tym czasie, jeszcze przed
Żydów-sprzedawców. Oni, jak nikt inny, wojną, Żydzi stanowili bardzo groźną
umieli „podejść" klienta. Dziś ekspe- konkurencję dla miejscowych rzemieśl
dientki mają ten swój „przyklejony ników i handlarzy. Po Zduńskiej cho-

d_ziły

grupki ludzi krzycząc: Nie kupuj
u Żyda, nie kupuj u Żyda!
Latem Żydzi obchodzili Święto Namiotów. Pamiętam Żyda Eliasza, krawca, którego znał mój ojciec. Na te świę
ta przyjeżdża! wraz z rodziną do naszej
wsi i modli! się w ogrodzie mojego ojca.
Chłopcy z naszej wsi bardzo Żydom dokuczali.
Później, już w czasie wojny. bardzo
często widziałam Żydów w Niedźwia
dzie. Polacy, mimo iż b·ali się kar niemieckich, pomagali im, jak mogli. Kiedyś, chyba w 1940 albo w 1941 roku
pewien uciekinier z warszawskiego getta
przybył do naszej wsi. Przez długi czas
ukrywał się. w jakiejś stodole. W czasie
patrolu niemieckiego wystraszony zaczął uciekać w stronę pól. Niemcy go
złapali. Następnie przywiązali za ręce
do konia i kazali Żydowi iść za koniem.
Konia poganiali coraz szybciej i szybciej. Kiedy Żyd już nie miał siły biec,
został zabity.
W pobliskiej wsi (w Mastkach}, z tego
co pamiętam, została zabita cała rodzina Gawr01iskich za udzielanie pomocy
Żydom. Ocalał tylko jeden syn, który
w tym czasie był na froncie.
W naszej wsi ukrywał też Żyda Pelka, ale Niemcy go zabrali i nie wiem,
jaki los go spotka!.
Marianna Kosiorek, I. 75,
zam. Niedźwiada 3

***

Z

/ego co w tej chwili pamiętam, to

Żydzi, których ja znałam, różnili

się od nas. Były to rodziny bardzo ubogie. Zajmowali się handlem, chodzili po
wsiach i skupowali od chłopów żywność.
Kobiety kupowały jajka, masło, ser. Męż
czyźni kupowali zboże na swoje liche
wozy. W naszej wsi Żyd z całą swoją rodziną kupował owoce rosnące jeszcze na
drzewach. Sami zrywali owoce i wywozili.

Ja

pamiętam, że różnili się mową

Kilka tygodni po powstaniu getta
do mojego gospodarza zaczęli przychoczarne ubrania. Na głowach mieli za- dzić Żydzi. Opisywali oni sytuację pawsze jarmułkę - to taki mały, czarny nującą w Łowiczu między Żydami a wojberet. Różnili się mową. Pamiętam, że skami niemieckimi i ludnością. Mówili
na moją mamę zawsze mówili Rucińsko o wielkim głodzie, chorobach, rozpaczy„.
Pewnego dnia do Maurzyc przyszła
wa, a nie Ruciliska. Mieszkania mieli
małe. Rodziny były bardzo liczne. Dzie- dwudziestoletnia kobieta. Tfyglądała
bardzo źle, była wychudzona i zanieci do szkoły nie chodziły.
Byłam w mieszkaniu Berka - był to kra- dbana. Zapukała do drzwi pana Urbanwiec. Tam nie było gdzie stanąć. W ca- ka. Ten dal jej jeść i trochę ubra1i.
Kiedy odchodzi/a, do wsi zajechali
łym mieszkaniu były toboły, nawet tam,
gdzie było jedzenie, też leżały jakieś Niemcy. Ona poszła w kierunku pól. Je'szmaty. Był tego dnia dzień postu. Stara den z nich wysiadając z samochodu zaŻydówka suszyła na cieplej płycie ku- czął ją wołać. Żydówka zaczęła uciechennej macę i to jedli, popijając wodą. kać w kierunku rzeki. Żołnierz nieByło to ciasto z mąki i wody: Robiła z miecki wyciągnął broń i strzelił
tego cienkie paski i suszyła. Cały dzień do niej. Została zabrana przez tych
niczego więcej nie jedli. Taki to był ich Niemców(. . .)
Pan Urbanek nigdy nie odmawiał popost.
Druga rodzina, którą znałam, była mocy. Odwiedzało go bardzo wielu Ży
zamożniejsza. Dzieci, z którymi się spo- dów. Kiedyś do naszej wsi przyszedł
tyka/am, Estera i Moniek, rozmawiali chłopiec może 15-16 - letni. Był bardzo
z nami. Starszy ich kuzyn zawsze się wygłodzony, żona gospodarza podała mu
od nas izolował. Ich babka była dla nas chleb i kiełbasę, a mnie kazała przynidć
nieprzyjemna. Za to ojciec Estery by! wodę święconą.
Kiedy on to usłyszał, p01wal jedzenie
normalny. Brodę miał krótką i ubranie
normalne, tj. takie, jak nosili Polacy. i uciekł. Nigdy go już nie widziałam. Pan
W ich mieszkaniu było przyjemnie, choć Urbanek trudnił się wypiekiem chleba.
sami przeżywali tragedię. W tym czasie Na początku nie wiedziałam dlaczego jest
go tak dużo, ale po kilku tygodniach dojuż wiedzieli, że mają się pakować i
wiedziałam się, że chleb ten jest J4YWOwyjeżdżać do getta. Przeczuwali, że to
żony pod bramę getta. Stamtąd chleb
ich ostatnia droga.
Aniela Czekaj, lat 68, przez różne ukryte miejsca by! rozprozam. Chruślin Nowy 40 wadzany w getcie.
Gospodarz pomagał jak mógł. Żydzi
też potrafili się odwdzięczyć. Za ukrywa***
nie Żyda - krawca, pan Urbanek otrzyl\ Tazywam się Franciszka Panek. ma/piękny strój.
1 V W wieku 9 lat zostałam oddana
Żydzi zdawali sobie sprawę, że jest to
na służbę do pana Urbanka, który bardzo niebezpieczne. Kiedy Żydzi przymieszkał w Maurzycach. Przebywałam chodzili do Polaków, zawsze stosowali
się do jednej zasady: „nie narażać sietam trzy lata (1940-1943).
Pamiętam wielki mur, bardzo potęż bie i ludzi, którzy nam pomagają". Dlany z cze1wonej cegły, który otaczał Trój- tego zawsze, gdy coś otrzymali od Polakątny Rynek i ulicę Zdu1iską. Tam po- ka, to od razu szli w pole, by nie rzucać
wstało getto żydowskie. Było ono ob- podejrze1i na pomagających.
Franciszka Panek, lat 68
stawione żołnierzami niemieckimi.
i ubraniem. Żydzi mieli długie brody,
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Z fiskusem nie na bakier - nowy cykl porad - doradcy podatkowego Anny Leszczyńskiej

PODATKI NA TEN ROK
Wszelkie próby zmiany prawa podatkowego zawsze wywołują wiele emocji.
Chodzi przecież o jedne z najważniej
szych ustaw określających, kto i w jakim
zakresie ma łożyć na utrzymanie pań
stwa. Ustalając podatki, przesądza się
w gruncie rzeczy o budżecie gospodarstw
domowych podatników, a także o budże
cie państwa, z którego wydać można tylko tyle, ile wpływów uda się wcześniej
zgromadzić. Rozstrzyga się tym samym
o zasadach polityki wewnętrznej, od której zależą warunki bytowania milionów
rodzin. Nic więc dziwnego, że w trakcie
debat na temat nowego systemu podatkowego główne obozy polityczne walczą
z wielką determinacją, przekraczając czasem granice prawa. Sytuacja taka miała
miejsce podczas ostatniej walki o poprawę systemu podatkowego w Polsce, zakończonej prezydenckim vetem wobec
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Decyzja prezydenta oznacza,
że opodatkowanie dochodów osobistych
pozostaje bez zmian. Rok 2000 to taki
sam katalog ulg i zwolnień jak w latach
poprzednich oraz takie same reguły korzystania z nich. Nie zmieniły się również stawki podatkowe, zwiększyły się
natomiast ze względu na coroczną waloryzację skali podatkowej jej kwoty graniczne oraz kwota wolna od podatku,
a także wzrosły limity poszczególnych ulg
(w związku ze zmianą skali, wzrostem
najniższego wynagrodzenia i „kwoty bazowej", według której wylicza się ulgi
mieszkaniowe).
Skala podatkowa na rok 2000 przedstawia się następująco:

Podstawa obliczenia podatku w

zł:

od

O do 32 736: podatek 19 % podstawy
obliczenia minus kwota 436 zł 20 gr; od
32 736 do 65 472: podatek 5 783 zł 64
gr+ 30 % nadwyżki ponad 32 736 zł; od
65 472: podatek 15 604 zł 44 gr+ 40 %
nadwyżki ponad 65 472 zł
W roku 2000 zmianie uległy również:
- zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z umów o pracę i pokrewnych,
które wynoszą dla pracujących na jednym
etacie - 81,84 zł miesięcznie ( 982,08 zł
rocznie), dla wieloetatowców - maks.
1.473, 12 zł rocznie, dla pracujących na
jednym etacie poza stałym miejscem zamieszkania nie otrzymujących rozłąko
wego - I 02,30 zł miesięcznie ( 1.227,60
zł rocznie), dla pracujących poza stałym
miejscem zamieszkania wieloetatowców
- maks. 1.841,40 zł rocznie
- kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy, która wynosi w roku
2000 36,35 zł miesięcznie ( 436,20 zł
rocznie)
- kwota dochodu nie powodująca obowiązku płacenia podatku dochodowego,
która w roku 2000 wynosi 2.295, 79 zł.

Duia ulga budowlana
Limit wydatków objętych tą ulgą wynosi w roku 2000 - 154 OOO zł (w 1999 r.
133 OOO zł). Od podatku można odliczyć
19 % faktycznie poniesionych wydatków
(ale nie więcej niż 19 % z tej kwoty, czyli 29 260 zł). Nadal limit tej ulgi dotyczy
całego okresu obowiązywania ustawy.
Nie zmieniły się również cele, na które
należy ponieść wydatki, aby móc skorzystać z tej ulgi.

Działka

datek z racji systematycznego oszczędza
nia na jednym rachunku oszczędnościo
W ramach ulgi na zakup gruntu lub
wo - kredytowym w jednym banku proprawa wieczystego użytkowania działki
wadzącym kasę mieszkaniową (wydatek
pod budowę domu mieszkalnego odliczyć 30.800 zł).
Odliczenie to mieści się
można podobnie jak w roku poprzednim
w limicie dużej ulgi mieszkaniowej.
tylko 19% kwoty przypadającej na 350
Przyrządy, pomoce,
mikw nabytej działki. Jest to limit jednorazowy, na cały okres obowiązywania
literatura fachowa
ustawy, choć może być wykorzystany np.
Zatrudnieni na podstawie stosunku
w dwóch częściach.
pracy i stosunków podobnych mogą poRemont i modernizacia
mniejszyć podatek z tytułu ulgi na kup.
no przyrządów i pomocy naukowych, proW 2000 roku.zaczyna się następny
gramów komputerowych oraz wydawletm okres ~Igi na remont 1 modern1~a- nictw fachowych związanych z wykonyCJę, ~beJmUJąCY lat.a 2000-2002. Mozna wanym zawodem i wykonywaną pracą
będzie pomme1szyc podatek o kwoty: .
o 19% wydatków poniesionych na ten cel,
- 4.620 zł w przypadku remontowama ale nie więcej niż o 381 90 zł (wydatek
i modernizacji budynku mieszkalnego 2.010 zł).
'
oraz z tytułu wpłat na wyodrębniony fim•
dusz remontowy wspólnoty mieszkanioDokształcanie
wej (wydatek 24.315 ,79 zł)
zawodowe podatnika
- 3.850 zł, gdy remontuji: się lub moO 19 % poniesionych wydatków, ale
dernizuje mieszkanie (wydatek nie więcej niż o 381 ,90 zł (wy~atek2.010
20.263, 16 zł)
zł) wolno pomniejszyć podatek z tytułu
- jeżeli jednocześnie remontuje się ulgi na odpłatne dokształcanie i doskoi modernizuje instalację gazową, urządze- nalenie zawodowe. Ulga ta obejmuje
nia eksplozymetryczne łub urządzenia poddanie się egzaminowi na tytuł kwaligazowe i wyczerpie się wskazane limity, fikacyjny, dokształcanie w formach szkolprzysługuje dodatkowe odliczenie od nych i pozaszkolnych oraz naukęjęzyka
podatku w wysokości 770 zł (wydatek obcego w formach zorganizowanych
4.052,63 zł)
przez podmioty prowadzące działalność
W razie jednoczesnego remontu domu w tym zakresie.
i mieszkania kwota odliczeń od podatku
Odpłatna nauka
nie może przekraczać 4.620 zł. Dolny lii doi•azdy dzieci
mit wydatków, który warunkuje możli
Na odpłatne kształcenie dzieci w podwość korzystania z tej ulgi wynosi 462 zł
stawowych, zawodowych i średnich szkow okresie trzyletnim.
łach niepublicznych o uprawnieniach
Kasa mieszkaniowa
szkół publicznych wolno pomniejszyć
O 30 % wydatków, ale nie więcej niż podatek o 19 % wydatków poniesionych
o 9.240 zł można będzie pomniejszyć po- na ten cel, ale nie więcej niż o 982, 08 zł

n:zy- .
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wykonuje

analizy:

Pracujemy na odczynnikach renomowanej
FIRMYHVMAN
posiadającej certyfikat ISO 9001
Zapewniamy niskie ceny, krótkie terminy.

<

•Od 1.10.1999r. umowa z Łódzką Regionalną Kasą Chorych
• KAŻDY pacjent mający SKIEROWANIE przyjmowany jest BEZPŁATNIE.
• Zapraszam w Łowiczu do moich dwóch gabinetów:
1. przy ul. Ułańskiej 2/118 codziennie od 8il!2 do 14il!2
2. przy ul. Starzyńskiego 3/3 w pon. i czwartki od 16il!2 do 18il!2
TEL.(046) 837-60-90
• Na życzenie wizyty domowe. Badania audiometryczne
• Orzeczenia ORL dla kierowców na kat.C,D,E.
• Wnioski na aparaty słuchowe z Kasy Chorych

Godz. przyjęć: codziennie od poniedziałku do piątku
8.00-12.00 i 15.00-18.00 oraz w każdą I i Ili sobotę
miesiąca 9.00-12.00
R-121

Proszę

l~IAG/ PRZEDSIĘBIORSTWO
r1'/1
USŁUGOWO-HANDLOWE

SERWIS ANDRZEJ

i obsługa
legitymacyjna
wag wszystkich typów
R-157

Turystyczna 4, tel. 837-68-79

Łasieczniki
~

LIPIŃSKI

Sprzedaż, naprawa

R-69

• badania kierowców • EKG

LECZNICA DLA ZWIERZĄT

PIOTR CZYZ

KACZOR

o szybką decyzję i składanie deklaracji: Łowicz, ul. Topolowa 30, w godz. 9.00 -18.00

KRYSTYNA
DIEHL-DROBNIK
Łowicz, · ul.

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

Umowa z Kasą Chorych zostanie podpisana po uzyskaniu odpowiedniej ilości deklaracji
od pacjentów.

1900 -2200

PRZYJMUJE CODZIENNIE
W GODZ. 10·12, 15-19

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

informuje, że w dalszym ciągu prowadzi
zapisy chorych do leczenia w swoim gabinecie

Ptuc

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

tel. (0-46) 837-75-63

Dr SŁAWOMIR

Darowizny
Co roku obowiązuje taki sam sposób
wyznaczania limitu odliczeń darowizn na
cele szlachetne. Nie uległ on zmianie
również w 2000 r„ w związku z czym w
zależności od celu darowizny wynosi I O
albo I 5% dochodu podatnika, ale nie
więcej niż 15% jego dochodu.

SPECJALISTYCZNY GABINET

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA
os. Bratkowice 34128 tel.(046) 837-70-74, tel. kom. 0-602-580-567

Ulga ta przysługuje samemu studiują
cemu, jeśli nic przekroczył 35 roku ży
cia, a także podatnikowi, na którego
utrzymaniu pozostaje studiujący do 25
roku życia. Z racji tej ulgi podatek moż
na pomniejszyć o 19% wydatków, ale
nie więcej niż o 670 zł (wydatek
3.526,32 zł).

Tel. (046) 837-70-74

Uwaga! od 01.01.2000
Umowa z Łódzką Okręgową
Kasą Chorych
Pacjenci ze SKIEROWANIEM
przyjmowani są BEZPŁATNIE!

-124

Łowicz,

studia wyisze

Zapisy w godz.

ul. Krakowska 4
tel. 0-603-099-810 tel. dom. 0461837-52-26

Tel. (0-46) 830-22-77

Odpłatne

SPECJALISTA CHORÓB

Łowicz,

•krwi
• moczu
• szeroki zakres badań biochemicznych
• badania hormonalne
• próby ciążowe

Prywatne leczenie
Od podatku odlicza się 19% wydatków
poniesionych na odpłatne świadczenia
zdrowotne udzielane przez niepubliczne
zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy
i dentystów prowadzących praktykę indywidualną. Limit tego odliczenia wynosi 327,36 zł (wydatek 1.722,95 zł) .

LEK. PEDIATRA MAtGORZATA CZAPLA

WITOLD WYPYCH

(naprzeciwko SP nr 4)

na każde dziecko (wydatek 5.168,84 zł).
Na dojazdy dzieci do szkół zamiejscowych (podstawowych, zawodowych,
średnich) odlicza się od podatku 19% faktycznie poniesionych wydatków (nie ma
tu limitu górnego).

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

SPECJALISTA'
NEUROLOG

Laboratorium Analiz Lekarskich

ul.

budowlana

58

•
•
wznawia
swoJą
działalność
LEKARZE PROWADZĄCY:

Lek. wet. Piotr Szpotański
Lek. wet. Rafał Ulanowski
tel. 0-603-756-447, 0-601-946 -292
R-147

SIDING NllNllDYJS/(I
SPRZEDAŻ, DOSTAWA, MONTAŻ
PPHU „ELBO" s.c.
Tel.lfax 046 863-31-74, 0-902-289-972,
R-116

nowy

ŁOWICZANIN
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20.01.2000 r.

CZY TAKIE ROZWIAZANIE WYSTARCZY?
czyli ciqg dalszy ;,lekarskich niesnasek"
Ugodowo

zakończyło się

Od ubiegłego poniedziałku 1O stycznia trwał konflikt dwóch lekarzy z kiernozkiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej: Marcina Gudaja, kierownika placówki i Lecha Pierzchały, dłu
goletniego pracownika tamtejszego oś
rodka. O sporze pisalismy w poprzednim
numerze NŁ.
By spór zakończyć mieszkańcy Kiernozi, a jednocześnie pacjenci tamtejszego NZOZ wspólnie z wójtem zadecydowali o spotkaniu ugodowym, które odbyło się_ we wtorek 18 stycznia w sali OSP
w Kiernozi. Na spotkaniu obecni byli
obok licznie (ok. 400 osób) zgromadzonych mieszkańców: przedstawiciel Łódz
kiej Regionalńej Kasy Chorych oddział
Skierniewice Krzysztof Joniewicz (zastępca dyrektora oddziału do spraw medycznych); wicestarosta Mirosław Karcz,
wójt gminy Zenon Kaźmierczak, jego
zastępca Stanisław Stańczak. Przed zgromadzonymi zasiedli również dr Marcin
Gudaj z żoną i dr Lech Pierzchała.
Prowadzenie spotkania zgromadzeni
powierzyli wójtowi tamtejszej gminy
Zenonowi Kaźmierczakowi. Jako pierwszy zabrał głos kierownik przychodni
Marcin Gudaj, który przedstawił sytuację_
ze swojego punktu widzenia. Twierdził,
że dr Pierzchała nie podpisał umowy
o pracę_ w określonym terminie 7 dni od
czasu jej wygaśnięcia. Doktor Lech Pierzchała zażądał też pracy w godzinach
8.00-16.00 oraz raz w tygodniu możli
wości pracy w innej placówce w szpitalu
- mówi dr Gudaj - co na dzień 6 stycznia
było niemożliwe do zrealizowania - dodaje. Nie ma takiej możliwości, by ktoś
był zatrudniony w danym zakładzie i jednocześnie pracował w innym - podkreśla. W piątek 7 stycznra zgodnie z relacją dr Gudaja mijał ostateczny termin
podpisania umowy, której jednak dr Lech
Pierzchała nie podpisał. W poniedziałek
10 stycznia Lech Pierzchała nie mógł
przyjmować pacjentów - motywuje nieobecność lekarza w przychodni.
Chętnie zatrudnię dr Lecha Pierzcha-
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spotkanie lekarzy z kiernozkiego NZOZ, ale mieszkaf?cy nie

/ę w ramach etatu przewidzianego przez
Kodeks Pracy czyli w 'wymiarze 42 godzin - mówił dalej Marcin Gudaj. Osoby
zapisane do NZOZ muszą mieć zapewnioną opiekę medyczną, a w zwiazku
z nieobecnością dr Pierzchały zmuszony
bylem zatrudnić tymczasowo innego lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny
rodzinnej- dodaje. Doktor Pierzchała odmawia podpisania umo1'1'.)' o pracę pomimo, że proponowałem mu podjęcie
pracy w innym 1'1'.)'miarze godzin, któ1y
mu odpowiada, ale ten odmawia podpisania czegokolwiek - dodaje. W poniedziałek Lech Pierzchała postawił również
warunek, w którym uzależnił podjęcie
pracy od ponownego zatrudnienia w
ośrodku jego żony pediatry Heleny Pierzchałowej. Jak zapewnia Marcin Gudaj
umowa była i ciągle jest do podpisania.
Dr Lech Pierzchała potwierdził to, co
powiedział jego przedmówca. Moja propozycja dotycząca pracy w innym ośrod
ku dotyczyła wyjazdów na 4 godziny do
łowickiego szpitala - motywuje jeden
z postawionych przez siebie warunków
dr Pierzchała. Chcę objąć opieką tych
moich pacjentów, którzy są w szpitalu,
żeby czuli obecność swojego lekarza,
który się nimi zajmuje.
Jeśli chodzi o umowę_ to, jak twierdzi
dr Pierzchała umowa do podpisania została mu podsunieta w piątek 7 stycznia
i zostało postawione ultimatum: albo zostanie podpisana - albo koniec pracy w
ośrodku. W poniedziałek o 8.00 rano
musiałem pożegnać się z gabinetem, powiedziałem to pacjentom czekającym
w poczekalni i poszedłem do wójta przedstawić cale zajście - opowiadał dr Pierzchała.

Dalsza część jego wypowiedzi poświę
cona została początkom i powstaniu niepublicznego ośrodka zdrowia w Kiernozi. Kiedy reforma służby zdrowia zaczę
ła wchodzić w życie i kiernozki ośrodek
zdrowia wraz z nowym podziałem administracyjnym przeszedł pod ZOZ Łowicz,
w Kiernozi pojawił się_ Marcin Gudaj
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usatysfakcjono_wani

człowiek młody, kontaktowy, jak opowiadał

dr Lech

Pierzchała,

który poprosił dr

Pierzchałę_jako dyrektora placówki o pra-

cę_ w ośrodku . Wkrótce też została podpisana umowa spółki cywilnej, od której
jednak dr Pierzchała odstąpił: więc spółka została unieważniona. Jak wynika z
dalszej cześci jego wypowiedzi dotychczasowy wieloletni dyrektor ośrodka
przystapił do jego prywatyzacji. Rozpoczął on starania o otworzenie własnego
NZOZ. Postanowiłem, że go sprywatyzuję - mówił. W tym samym jednak czasie o prywatyzację_ ośrodka wystąpił
Marcin Gudaj. Zastepca dyrektora ZOZ
Waldemar Grabowski zaproponował
kompromis i podział byłego osrodka zdrowia na dwa NZOZ-y. Jeden byłby prowadzony przez dr Pierzchałę, drugi przez
dr Gudaja. Na takie rozwiązanie nie mogłem się zgodzić - mówił dr Lech Pierzchała. Narodziłaby się niezdrowa konkurencja i mogłoby to być niekorzystne dla
pacjentów - motywuj~. Jak twierdzi dr
Pierzchała był to pierwszy kompromis.
Zgodził sie również na pracę_ w godzinach popołudniowych w poniedziałki i
czwartki od I I .OO do 18.00. Wszedłem
w położenie paiistwa Gudajów, zgodziłem się również na pracę w soboty- mówi
dr Pierzchała. Jak wynika z relacji dr Lecha Pierzchały pracował też przez trzy
tygodnie grudnia pod nieobecnosć pań
stwa Gudajów w ośrodku nie otrzymując za to dodatkowych pieniędzy. Na ten
zarzut Marcin Gudaj nie udzielił żadne
go wyjaśnienia.
Podsumowując swoje wystąpienie
Lech Pierzchała powiedział: Moje postę
powanie jest konsekwencją arbitralnego
postawienia spra1'1'.)' przez dr Marcina
Gudaja. Jego wystąpienie zakończone zostało gromkimi brawami zebranych na
sali. W swoim wystapieniu dr Pierzchała zdementował równi ez pogłoski o bijatyce, które to głoszono w całej Kiernozi .
Nie zdarto z niego również fartucha, choć
przyznał, że to byłoby chyba mniej przykre dla niego niż takie kategoryczne sta-
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Być może wkrótce będą w Kiernozi dwie przychodnie. Od lewej dr Marcin ·Gudaj,
jego żona i dr Lech Pierzchała podczas spotkania we wtorek, 18 stycznia.

winie sprawy jak w przypadku podpisania umowy.
Dr Gudajowi zarzucano, że nie ma
specjalności lekarza rodzinnego. Mieszkańcy zarzucali obecnemu kierownikowi, że nie ma pacjentów. W odpowiedzi
usłyszeli, że do dr Pierzchały zapisało się
ok. 2000 osób, państwo Gudajowie mają
w sumie 1700 deklaracji na siebie.
Zebrani ostatecznie chcieli przegłoso
wać wniosek o powrót dr Pierzchały na
stanowisko lekarza i dyrektora tamtejszej
przychodni, co jednak nie jest do zrealizowania, szczególnie jeśli chodzi o przejęcie
kierownictwa w ośrodku, przynajmniej do
końca roku, do kiedy podpisana jest umowa z Łódzką Kasą Chorych.
Ostatecznie jednak pod wpływem namówwszystkich zebranych na sali skierowanych do Lecha Pierzchały, zgodził
się on podpisać umowę o pracę i powrócic do placówki. To czy podpisać
umowę czy nie, jest moim dylematem od
piątku 7 stycznia - mówił Lech Pierzchała Ja chcę pracować, ale obawiam się
manipulacji ze strony dr Marcina Gudaja - dodał po namyśle.
Zebrani nie przestawali jednak nale-
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też można wygrać

Łowicz, 15-16 stycznia. Mimo że na parkiecie łowickie
go OSiR-u w 6. kolejce IV Łowickiej Ligi Piłki Nożnej
Pięcioosobowej, pojawiło się_ tylko czterech zawodników.
„Sobieradek" zainkasował trzy punkty za zwycięstwo. Zespół ten pokonał 1:O Red Power.
Coraz większa przewaga rezerw ZPOW „Agros". Tym
razem „Pulpa" ograła ,jazzmenów - weterynarzy" 4: 1,
a wszystkie gole dla zwycięzców strzelił Jarosław Pęcz
kowski.
7. kolejka III ligi rozgrywana będzie znowu „na raty"
w weekend 22-23 stycznia 2000 roku. W sobotę rywalizacja w hali łowickiego OSiR-u odbywała się_ będzie w godz.
8.20-10.20: godz. 8.20: Red Power - Sojax III Boczki, godz.
9.00: Kwasiki - RKA „Pasiaczek", gódz. 9.40: FC „Korabka" - Sobieradek. Natomiast dokończenie tej kolejki nastą
pi w niedzielę_ w godz. 20.00-22.00: godz. 20.00: Victoria
Ir Bielawy - Kopernik Kiernozia, godz. 20.40: Olimpia II
Chąśno - ZPOW „Agros" II, godz. 21.20: Jazz Wett - Cool
Boy's.
6. kolejka IV ligi:
•COOL BOY'S - FC „KORABKA" 2:4 (1:2); br.:
Rafał Okoniewski i Łukasz Wojda - Piotr Klimkiewicz 2,
Arkadiusz Staszewski i Kamil Pędraszewski.
• SOBIERADEK-RED POWER 1:0 (0:0); br.: Wiktor Antosik.
•KOPERNIK Kiernozia - KWASIKJ 3:3 (1:1); br.:
Tomasz Zawadzki 2 i Wojciech Grzegory- Piotr Rutkowski 3.
• SOJAX III Boczki- VICTORIA II Bielawy 2:3 (0:0);
br.: Łukasz Gładki i Przemysław Plichta - Radosław Leśniak - 2 i Maciej Markowski.

czują się

• ZPOW „Agros" II - JAZZ WET 4:1 (2:0); br.: Jaro4 - Mirosław Mostowski .
• RKA „PASIACZEK" - OLIMPIA II Chąśno 3:6
(2:3); br.: Jarosław Morawski 3 -Artur Kacprowski 4, Mariusz Gać i Waldemar Kotlarski.
1. ZPOW ,,Agros" II (I)
6
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Tenis stołowy- „Liga Szkolna"
kadetów i młodzików

sław Pęczkowski

2. Sobieradek (3)
3. Victoria II Bielawy (4)
4. Sojax ID Boczki (2)
5. Olimpia II Chąśno (5)
6. FC „Korabka" (6)
7. Red Power (7)
8. Kwasiki (8)
9.KopemikK.iemozia(9)
10. Jazz Wet (10)
Il. Cool Boy's (Il)
.
12. RKA „Pasiaczek" (12)

•

gać. Ma pan żywe dowody na to, że ludzie Pana potrzebują, gdybym był na
Pana miejscu, zaryzykował bym - zachę
cał wicestarosta Mirosław Karcz. Ostatecznie dr Pierzchała zgodził się podpisać umowę_. Jeśli Państwo tego żądacie
to zrobię to - motywował swoją decyzję_.
Marcin Gudaj ze swojej strony zapewnił, że pozwoli raz w tygodniu swojemu
pracownikowi odwiedzać pacjentów w
szpitalu. Zapewnił również, że zawsze
chciał zatrudnić dr Pierzchałę_ na pełny
etat zgodnie z prawem i nie od niego zależało jej podpisanie.
Zebrani w sali kiernozkiej OSP nie
zostali jednak w pełni usatysfakcjonowani zakończeniem spotkania, mieli bowiem nadzieje na przywrócenie „swojego" lekarza na stanowisko kierownika.
Sprawa została teoretycznie rozstrzygnieta. Dzisiaj dr Lech Pierzchała ma podpisać umowę_ o pracę_ w kiernozkim NZOZ.
Będzie ona jednak terminowa, na trzy
miesiące, do końca marca. Po tym terminie, jak dowiadujemy się_ nieofijalnie,
prawdopodobnie powstanie drugi NZOZ
w Kiernozi.
Joanna Szymańska

13:6
24: 11
20:12
21: 14
18: 13
16: 14
16:16
14:18
15:27
12:28
8:30

Znowu zmiana w fotelu „króla strzelców" IV ligi. Tym
razem cztery razy na listę_ strzelców wpisał się_ Artur Kacprowski (Olimpia II), który ma już na koncie dwanaście
goli. 1O bramek zdobył Kamil Pędraszewski („Korabka"),
po 9 - Przemysław Plichta (Sojax III), Jarosław Pęczkow
ski (ZPOW II) i Piotr Rutkowski (Kwasiki), po 8 - Mariusz Ochmański (Jazz Wet) i Radosław Leśniak (Victoria U), 6 - Maciej Markowski (Victoria II), 5 - Jerzy Wolski
(Jazz Wet), Tomasz Zawadzki (Kopernik) i Dariusz Nowak (Red Power), a po 4 - Przemysław Grzegory i Jacek
Michalski (obaj Victoria II), Szymon Wiliński (Cool
Boy's), Adam Cicha! (Kopernik) i Emil Wójcik (Kwasiki).
Paweł A. Doliński

Naisilnieiszy zespól
UKS Bednary .
wodniczki i zawodnicy trenujący w UKS
Bednary, Aronii-OSiR, Legionie SkierAronia-OSiR: kadeci - Michał Kalata niewice (UKS 9) i Macovii Maków
2, Daniel Kosiorek 2 i debel: Michał (UKS Słomków).
Kalata - Kosiorek 2:0 (11, 8) oraz mło
W 3. kolejce młodzi pingpongiści ło
dzicy - Maciej Kalata 1, Jakub Parys I i wickiej Aronii-OSiR (trener Roman Jadebel: Maciej Kalata- Parys 2:0 (19, 15). gielski) nie dali szans swoim rywal6m,
. UKS Słomków: kadeci - Rafał Panak choć trzeba pamiętać, że w ekipie LZS
- O i Anna Dziuda - O oraz młodzicy Słomków grały jednak aż trzy dziewczęta.
- Monika Król - 2 i Ewa Maj - O.
I. kolejka: UKS Słomków - UKS 9
Łowicz, 13 stycznia. W hali sporto- Skierniewice 2:8, UKS Bednary - Arowej OSiR w Łowiczu rozegrany został nia-OSiR Łowicz 6:4, 2. kolejka: UKS
kolejny mecz „Ligi Szkolnej", czyli roz- 9 - Aronia-OSiR 4:6, UKS Słomków
grywek prowadzonych na terenie Okrę - UKS Bednary 2:8, 3. kolejka: Aroniagowego Związku Tenisa Stołowego OSiR - UKS Słomków 8:2, mecz: UKS
w Skierniewicach dla kadetów i młodzi Bednary - UKS 9 przełożono.
ków. W zawodach mogą brać udział L UKS Bednary
2
4
14:6
dziewczęta i chłopcy - uczniowie szkół 2. Aronia-OSiR Łowicz 3
4 18:12
podstawowych i gimnazjów, niezależnie 3. UKS 9 Skierniewice 2
12:8
2
od przynależności klubowej, choć 4. UK$ Słomków
3
6:24
w praktyce oznacza to, że grają tu zaPaweł A. Doliński
• ARONIA-OSiR Łowicz - UKS

Słomków8:2
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Halowe Mistrzostwa

Łowicza

ł.OWICZANIN

- 7. kolejka I/I ligi

Decyduiący

gol iui
w drugiei sekundzie

Zespóły „Strażaków"

i Naprzodu

stworzyły

ciekawe widowisko, ale lider

Halowe Mistrzostwa

Łowicza

wygrał

zdecydowanie

- 6. kolejka li ligi

CZOtÓWKA TRZYMA SI~ MOCNO
Łowicz,

16 stycznia. W 6. kolejce
frontu" wygrały swoje spotkania, ale nie zachwyciły skutecznością. „Strażacy" pokonali
Naprzód Jamno 3: 1, a bramki dla lidera
strzelali jego najskuteczniejsi zawodnicy. W drugim spotkaniu wicelider Abex
pokonał w takim samym stosunku Są
siadów.
Trzeci pojedynek pokazał, że Oldboya
stać na wiele. „Starsi panowie" wygrali
z młodą ekipą Zające „Logo" 3: I. Kolejne zwycięstwo odniósł FC „Chinatown" i ma już tylko cztery punkty straty do drugiej pozycji.
Ważne punkty zainkasowała w tym
dniu Chińska „Rarytas;", która pokonała DAX Głowno 5:3.
W ostatnim pojedynku mocno męczył
się Damir, który dzięki bramce Zbignie"".a Ambroziaka nie stracił kontaktu
z czołówką.
W 7. kolejce w niedzielę, 23 stycznia
grają: o 9.00: Damir ze „Strażakami",
o 9.40: Chińska „Rarytas" z Orłem Nieborów, o 10.20: Vagat Domaniewice
z DAX-em Głowno, o 11.00: Oldboy II
z FC „Chinatown", o 11.40: Sąsiedzi
z Zające „Logo" i o 12.20: Naprżód Jamno zAbexem.
Krzysztof Olko
czołowe drużyny „drugiego

6. kolejka Il ligi:
• IPO „STRAŻACY" - NAPRZÓD Jamno 3:1 (1:0); br.: Krzysztof Ambroziak 2 i Leszek Boczek Mariusz Stań .
• ABEX-SĄSIEDZI 3:1 (1:0); br.:
Marcin Mika 2 i Michał Stradza - Mariusz Dymek.
• ZAJĄCE „LOGO" - OLDBOY
II 1:3 (0:1); br.: Mirosław Gielniewski
- Jan Kowalczyk, Sławomir Mularski
i KrzysztofNowogórski.
• FC „CHINATOWN" - VAGAT
Domaniewice 3:2 (3:1); br.: Robert
Markow.ski, Piotr Zrazek i Jacek Zrazek
- samobójcza i Jarosław Truszkowski.
• DAX Głowno - CHIŃSKA „RARYTAS" 3:5 (1:3); br.: Piotr Matusiak,
Dariusz Szymański i Oliwier Opas iński
- Mariusz Stychlerz 2, Mariusz Więcek
2 i Emanuel Gala.
•ORZEŁ Nieborów - DAMIR 0:1
(0:1); br.: Zbigniew Ambroziak.
45:8
18
I. IPO „Strażacy" ( 1) 6
32:13
16
6
2. Abex (2)
33:13
15
6
3. Damir (3)
23:21
I
4. Zające (4)
6
23:23
12
5. FC „Chinatown" (5) 6
14:16
8
6
6. Oldboy II (8)
9:21
7. Naprzód (6)
7
6
21:16
8. Vagat (7)
6
6

16:23
6
9. Chińska Rarytas (9) 6
16:31
3
6
IO. Orzeł(II)
7:22
3
6
11. Sąsiedzi (IO)
13:43
O
12. DAX Głowno (12) 6
W 6. kolejce strzelono 26 bramek, co
daje średnio na mecz 4,33 bramki.
Bramki w tej kolejce strzeliło 21 zawodników.
Krzysztof Olko

NAJSKUTECZNIEJSI
W li LIDZE:
15 - Leszek Boczek („Strażacy" TPO)
i Marcin Mika (Abex); 12- Krzysztof
Ambroziak („Strażacy" IPO) i Łukasz
Kowalik (Damir); 9 - Zbigniew Ambroziak (Damir) i Wiesław Karwat („Strażacy" IPO); 8 - Tomasz Piasecki (Vagat) i Marek Sękalski (Vagat); 7 - Piotr
Matusiak (DAX Głowno) i Hubert Sobolewski (Orzeł); 6 - Dariusz Rosa
(„Strażacy" TPO), Jacek Sochala (Damir) i Jacek Zrazek (FC „Chinatown");
5 '- Piotr Gawlik (Zające), Romuald
Kłosiński (FC „Chinatown") i Piotr Zrazek ( FC „Chinatown"); 4 - Krzysztof
Jędrachowicz (Oldboy Il), Kamil Górski
(Zające), Jan Kowalczyk (Oldboy Il),
Jacek Popowski (Zające), Mariusz Stychlerz (Chińska „Rarytas") i Mariusz
Więcek {Chińska „Rarytas").
Krzysztof Olko

---Pelikan I na trzecim miejscu
Łowicz, 8 stycznia. Po rocznikach 1987 i 1988, przyszła
kolej na zorganizowanie turnieju przez rodziców chłopców
urodzonych w 1985 roku, a których opiekunem jest Artur
Balik.
Łowiczanie wypadli w tym turnieju bardzo dobrze, choć
do pełni szczęścia troszeczkę zabrakło . Po trzech zwycię
stwach w grupie nad PKS Praga Warszawa, OSiR Mazur
Gostynin i Ceramiką Opoczno, w czwartym pierwszy zespół trenera Balika zmierzył się z rówieśnikami z Węgro
wa. I był to pojedynek o pierwsze miejsce w grupie i prawo
gry w finale. Niestety łowiczanie nie sprostali i po wyrównanej grze ulegli 0:2. Jak się póżniej okazało UKS „Jedynka" został tryumfatorem łowickiego turnieju, po zwycię
stwie w meczu finałowym z zespołem Aluminium Konin.
Pozostał więc im mecz pocieszenia, czyli o trzecie miejsce.
Spotkanie to w normalnym czasie zakończyło się bezbramkowym remisem.
Zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne, które lepiej wykonywali łowiczanie i to oni ostatecznie zakończyli turniej
na trzecim miejscu. Oczywiście nie można w tym wypadku
pominąć bardzo dobrze grającego w całym turnieju łowic
kiego golkipera - Łukasza Świątkowskiego, który zasłu
żył na wielkie słowa uznania.
Dużo gorzej wypadł drugi zespół Pelikana. Jednak dla
usprawiedliwienia piłkarzy należy podkreślić, że zgłoszeni
do tu~ieju zostali oni w ostatniej chwili, gdy było już wia-

domo, że do Łowicza nie dojedzie ChKS Łódź. OstateOEnie
zajęli oni 7. miejsce, zwyciężając w ostatnim meczu Mazura Gostynin 2: I.
Nie po raz pierwszy już w tym sezonie rodzice chłopców
uprawiających piłkę nożną w Pelikanie stanęli na wysokości zadania, organizując, wespół z klubem, turniej, który
miał niezłą oprawę. A było to możliwe dzięki sponsorom,
bez których przy tego typu przedsięwzięciach ani rusz. Należy tutaj wspomnieć o kilku z nich: „Bakoma", Syntex,
ZPOW „Agros - Łowicz", hurtownia „S.okół", Sklep Muzyczny „Agata", Urząd Miasta Łowicza, firma „Żagiel",
PPHU „Przyszłość", sklep Adidas, Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Łowiczu, księgarnia Teresy Bednarek i hurtownia zabawek Sandy. Ta liczna grupa sponsorów umożli
wiła organizatorom nagrodzenie pucharami i nagrodami
rzeczowymi zwycięzców tego turnieju, a dokonali tego prezes Pelikana Wiesław Dąbrowski i Józef Woźniak (Przyszłość) .

Prawie wszystkie nagrody indywidualne przypadły
w udziale piłkarzom GKS Bełchatów: najlepszy bramkarz
- Jarosław Błaszczyk, najlepszy strzelec - Dominik Batorowicz i najlepszy zawodnik - Daniel Dymek. I tylko
w jednej kategorii - najmłodszy zawodnik bełchatowianie
oddali nagrodę. Przypadła ona w udziale Tomaszowi Brzezikowi z Węgrowa.
dok. na str. 29

Łowicz, 15 stycznia. Była to najszybsza bramka nie tylko 7. kolejki III Ło
wickiej Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobo
wej, ale chyba całego sezonu, a trzeba
jeszcze dodać, że była to także bramka
decydująca o końcowym zwycięstwie
Victorii Bielawy nad PSS „Społem" 1:O.
„Społemowcy" nie wygrali już od 4
grudnia i z pierwszego miejsca po 2.
kolejce dmżyna Roberta Chojnowskiego „okupuje" wciąż dziewiątą pozycję.
Samodzielnym liderem jest ekipa
Amigo Górki, która jednak musiała się
sporo namęczyć w pojedynku z „Klerykami", wygrywając także tylko 1:O.
Grad bramek w pojedynku na szczycie. Hurt-Metal wygrywał już 3:0, ale
zawodnicy Logo-Victorii Zabostów nie
odpuszczali do końca spotkania. Osta. tecznie w spotkaniu tym padło aż dziesięć goli, a obie drużyny zamieniły się
w tabeli miejscami.
Mecze 8. kolejki rozgrywane będą
w sobotę, 22 stycznia 2000 roku: godz.
10:20: Hurt Metal - FC „Konopnicka",
godz. Ił .OO: ŁSA „Księżak" - Klakson,
godz. 11.40: Lipcoki - MSM „Szare Szeregi", godz. 12.20: Attack Domaniewice- KS „Iskra", godz. 13.00: PSS „Społem" -Zet-Ka, godz. 13.40: WSD ,,Kleryk" - Victoria Bielawy, godz. 14.20:
Logo-Victoria Zabostów - Amigo Górki.
7. kolejka III ligi:
•LOGO-VICTORIA Zabostów HURT-METAL 4:6 (1:3); br.: Jarosław Tatliński, Łukasz Chlebny, Zbigniew Łaziński i Łukasz Wojciechowski - Tomasz Rembowski 2, Łu
kasz Gąsecki, Mariusz Wróbel, Arka-

diusz Stolarczyk i Krzysztof Skoczylas.
• KS „ISKRA" - LIPCOKI 5:2
(2:2); br.: Sylwester Płacheta 2, Radosław Marat 2 i Dariusz Plichta - Krystian Wijatyk 2.
• MŚM „SZARE ~ZEREGI" ŁSA „KSIĘŻAK" 2:2 (1:1); br.: Wiktor Stępień i Piotr Kutkowski - Arkadiusz Wrocławski 2.
• ZET-KA-ATTACK Domaniewice 1:5 (0:1); br.: Paweł Sumiński - Rafał Burzyński 2, Piotr Panak 2 i Dariusz
·
Strugiński .
• KLAKSON - FC „KONOPNICKA" 6: 1 (1: 1); br.: Paweł Trafut 2, Dariusz Pytkowski, Józef Gładki, Zbigniew
Kostrzewa i Marcin Dobrowolski - Artur Kiczuł.
• AMIGO GÓRKI - WSD „KLERYK" 1:0 (1:0); br.: Jacek Kunikowski .
•VICTORIA Bielawy- PSS „SPOŁEM" 1:0 (1:0); br.: Robert Kornacki.
Żółte kartki: Paweł Oswald (Victoria)
i Tomasz Brzózka (PSS „Społem").
7 18 22: IO
I. Amigo Górki (I)
7 16 24:14
2. Hurt-Metal (3)
7 15 28:22
3. Logo-Victoria Zabostów (2)
7 15 17:9
4. Victoria Bielawy (6)
7 13 28:15
5. KS „Iskra" (7)
7 13 20:10
6. MSM „Szare Szeregi" (4)
7 13 21:12
7. ŁSA „Księżak" (5)
7 12 14:11
8. Klakson (8)
7 7 22: 18
9. PSS ,,Społem" (9)
7 6 19:30
IO. Lipcoki (IO)
7 6 12:30
11. FC ,,Konopnicka" (I I)
7 4 12:21
12. WSD,,Kleryk"(l2)
7 4 9:29
13. Zet-Ka ( 13)
7 3. 8:25
14. Attack Domaniewice (14)
dok. na str. 29

Zespól PSS „ Społem zawiódł po raz kolejny... Niedawno
a teraz będą musieli się bronić przed spadkiem.

myśleli

o awansie,

dok. ze str. 19

Jak

się zmieniaią szkoły

ZDUŃSKA DĄBROWA

- NADAL ROLNICZA
ZSR w Zduńskiej Dąbrowie może speuczniów
w kierunkach rolniczych, okołorolniczych
i ekologicznych. Szkoła powinna uczyć
w liceum profilowanym zawodowym rolno-spożywczym i ogólnym w zakresie
przygotowania zawodowego praktycznego dla uczniów, którzy wybiorą konkretny zawód i szybkie podjęcie pracy. Powinna zostać uruchomiona szkoła zawodowa oraz liceum uzupełniające.

łniać rolę szkoły kształcącej

LICEUM EKONOMICYNE
W BOLIMOWIE
Szkoła

ta będzie funkcjonowała i rozzgodnie z reformą. Tworząc

wijała się

program działania tego liceum na najbliższe lata, wykorzystaliśmy propozycje
dyrekcji i Rady Pedagogicznej tej placówki - powiedział NŁ wicestarosta skierniewicki Marian Stasik.
W roku szkolnym 2000/2001 funkcjonowanie placówki nie ulegnie zmianie,
nabór będzie prowadzony do klas o kierunkach: finanse i rachunkowość, rachunkowość i rynek rolny oraz bankowość. W
roku 2002/2003 liceum zostanie przekształcone w technikum i nauka na w/w
kierunkach będzie trwała 5 lat.
Jeżeli będzie takie zainteresowanie,
zo-stanie uruchomiony cykl kształcenia
w systemie zaocznym i wieczorowym,
przewidywane są także kursy uzupełnia
jące i przekwalifikowujące w różnych zawodach.
Anna Jatczak, Tomasz Bartos

...-

nowy

ŁOWICZANIN

SPORT

20.01.2000 r.

•

SPORT

SPORT

•

•

SPORT

29

Judo - MKS „Zryw" Łowicz

Trzynasty w historii
łowickiego iudo
Trener Maciej Sikorski wychował
wielu medalistów, wielu z nich było powoływanych do kadr narodowych w róż
nych kategoriach wiekowych. Teraz kolejny judoka z Międzyszkolnego Klubu
Sportowego „Zryw" znalazł się w kadrze Polski juniorów - jest nim Michał
Garnys, któ~ otrzymał szansę w pierwszym półroczu 2000 roku.
Michał jest trzynastym kadrowiczem
w blisko 27-letniej historii łowickiego
judo. Przed nim ten zaszczyt·spotkał
dwunastu wychowanków mistrza Sikorskiego. W latach. 1979-83 w kadrze sei
niorek walczyły Magda Wideńska
Teresa Szczechówska; w latach 198081 w kadrze juniorów byli: Gabriel Ple·
trzak, Jan Olszewski i Krzysztof Boń
czak, a w latach 1981-82 także w kadrze juniorów znalazł się Marek Maj·
cher. Najdłużej w dżudodze z napisem
„Polska" walczyła Beata Walczak, która najpierw w latach 1989-91 znalazła
się w kadrze juniorek, a potem w la-

Nagroda dla najlepszego strzelca turnieju - Grzegorza Cipi1iskiego
dok. ze str. 28

Pelikan I na trzecim mieiscu
GRUPA „A ":
• PELIKAN I Łowicz - PKS Praga Warszawa 6:0; br. :Norbert Zwierz
3, Grzegorz Cipiński, Błażej Golis
i Michał Kamiński .
• UKS „JEDYNKA" Węgrów OSiR MAZUR Gostynin 2:0.
•CERAMIKA Opoczno - PKS Praga Warszawa 4: I.
• PELIKAN I Łowicz - OSiR
MAZUR Gostynin 2:0; br.: Zwierz,
Golis.
•UKS „JEDYNKA" Węgrów-PKS
Praga Warszawa 3: I
•PELIKAN I Łowicz- CERAMIKA Opoczno 3:0; br. ~ Golis 2, Cipiński.
•PKS Praga Warszawa - OSiR MAZUR Gostynin O: I
• UKS „JEDYNKA" Węgrów - CERAMIKA Opoczno 0:0
• PELIKAN I Łowicz - UKS „JEDYNKA" Węgrów 0:2
• OSiR MAZUR Gost)inin - CERAMfKA Opoczno 0:2
GRUPA „B":
• PELIKAN II Łowicz - ŻYRARDOWIANKA Żyrardów l:l;br.: Rafał Wojciechowski.

PIĄTKA

DOWIANKAŻyrardów3 : 1

•PELIKAN U Łowicz-GÓRNIK
1:4; br.: Wojciechowski.
• GKS Bełchatów - ŻYRARDO~
WIANKA Żyrardów 3:0
• PELIKAN II Łowicz - AL UMINIUM Konin 1:2; br.: Piotr Panek.
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów -

Łęczyca

GÓRNIKŁęczyca0:5

•GKS Bełchatów - ALUMINIUM
Konin O: I
• PELIKAN II Łowicz - GKS
Bełchatów 0:5
•GÓRNIK Łęczyca -ALUMINIUM
Konin 0:0
MECZ O 9. MIEJSCE:
• PXS Praga Warszawa - ŻYRARDO WfANKA Żyrardów I :2
MECZ O 7. MIEJSCE
• OSiR MAZUR Gostynin - PELIKAN II Łowicz 1:2; br.: Arkadiusz
Przyżycki, Tomasz Kacprowski.
MECZ O 5. MIEJSCE:
•CERAMIKA Opoczno-GÓRNIK
Łęczyca 3:2

9. KOLEJKI

Rafał Gospoś (bramkarz ZPOW) już wcześniej bramkarz „Pulpy" miał
. kilka dobrych występów, ale dopiero
teraz trafił do „piątki kolejki". Bardzo dobra postawa i czyste konto
w meczu z Przyszłością- jak najbardziej zasłużone wyróżnienie.
Witold Łon (Olimpia) - dwie ładne
bramki i dobry występ przeciwko
Czarnym, wyróżniony po raz drugi.
Grzegorz Czerbniak (Dagram-AT)Dwie br~mki, które dały remis Da-

PIĄTKA

•GKS Bełchatów-GÓRNIKŁęczyca 3: I
• ALUMTNIUM Konin - ŻYRAR-

gramowi, remis, który oznacza praktycznie, że jego zespół obronił tytuł
m istrzow"ski.
Robert Wojtasiak (Sojax U) - dwie
ładne bramk.i i dobra postawa zawodnika Granexu w zwycięskim meczu
z Gutenowem.
Sławomir Olszewski (Sojax I)- pomocnik Pelikana po raz kolejny wśród
najlepszych, tym razem za wzięcie na
siebie ciężaru gry i dwie bramki.
(Oto)

8. KOLEJKI

Dariusz Chrząszcz (bramkarz Przyszłości) - bramkarze w tej kolejce nie
zachwycili, ale najjaśniejszą postacią
wśród golkiperów był junior łowic
kiego Pelikana, poza tym nie wpuścił
w tym dniu żadnej bramki.
Arkadiusz Koźbiał (Przyszłość) wreszcie dobra postawa podopiecznego Józefa Woźniaka, gol i asysta przy drugiej bramce.
Leszek Warchoł (Oldboy) - hat-trick

zawodnika Unii, a bramki zdobyte
w spotkaniu z Pędzącymi przedniej
marki.
Bartłomiej Klimczyk (Olimpia) jego ważne dwa trafienia utorowały
drogę do zwycięstwa ze Stalą Głowno.
Jarosław Plichta (Dagram-AT) bardzo dobra postawa i kolejny hattrick piłkarza Huragana Bobrowniki
w meczu z Turbo-Carem.
(Oto)

MECZ O 3. MIEJSCE:
• PELIKAN I Łowicz - GKS Belchatów 0:0; w rzutach karnych 4:3
MECZ O I. MIEJSCE:
• UKS „JEDYNKA" Węgrów ALUMTNIUM Konin 2: 1
13 9: 2
I. UKS „Jedynka" Węgrów 5
10 7: 4
5
2. Aluminium Konin
12 11: 2
5
3. Pelikan I Łowicz
Il :2
9
5
4. GKS Bełchatów
IO 9: 6
5
5. Ceramika Opoczno
12:6
7
5
6.GómikŁęczyca
5 :14
4
5
7. Pelikan II Łowicz
2:8
4
8. OSiR Mazur Gostynin 5
4: 13
4
9. Żyrardowianka Żyrardów 5
O 3: IO
5
IO. PKS Praga Warszawa
W drużynie Pelikana I grali: Łukasz
Świątkowski - Michał Kamiński, Andrzej Grzegorek, Błażej Golis, Norbert
Zwierz, Grzegorz Cipiński i Maciej Wyszogrodzki. Natomiast w drużynie Pelikana Ilwystepowali: Łukasz Świątkdwski- Szymon Wójcik, Tomasz Kacprowski, ArkadiuszPrzyżycki, RafałWojciechowski, Łukasz Błażejczyk i Piotr Panek. Trener obydwu zespołów jest Artur Balik.
Sławomir Karmelita

Amatorskie Mistrzostwa
w piłce siatkowej

Łowicza

losowanie iui
iutro o 17.00
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce
rozegrane zostaną Amatorskie Mistrzostwa
Łowicza w piłce siatkowej drużyn mieszanych. Po informacji zamieszczonej przed
tygodniem na naszych łamach wstępny akces do udziału w turnieju wyraziło kilka
drużyn z terenu Łowicza i powiatu łowic
kiego. Na razie można spodziewać się
udziału sześciu drużyn, a zebranie organizacyjne i losowanie odbędzie sięjuż w hali
sportowej OSiR w Łowiczu przy ul. Jana
Pawła U 3 w piątek, 21 stycznia o godz.
17.00.

TKKF „Księżak" Łowicz

Wkrótce walne
zebranie
Zarząd łowickiego

Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Księ
żak" podjął decyzję o zwołaniu Walnego
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
Zebranie to miałoby się odbyć w czwartek, 3 lutego 2000 roku o godz. 18.00
w świetlicy hali sportowej OSiR w Łowi
czu, a drugi termin zebrania planowany jest
kwadrans później.

Halowe Mistrzostwa

była w kadrze seniorek, a
w latach 1996-98 w olimpijskiej kadrze A. W końcu lat mieliśmy jeszcze dwie liczące się zawodniczki. W latach 1989-91 w kadrze juniorek, a potem w latach 1991-92 w kadrze seniorek była Aneta Sejdak, a Mar·
tyna Kędzia otrzymywała powołanie do
kad-ry w latach 1989-90 (juniorki) i w
latach 1990-91 (senioFki). Dziesiątym
łowickim reprezentantem najpierw w
latach 1990-91 w kadrze juniorów, a potem w latach 1994-96 w kadrze seniorów był Artur Brzeziński. W kadrze znalazła się także Magda Baleja (juniorki
1994-95, seniorki 1996-97) i Katarzy·
na Garstka (juniorki - 1995).
Powołanie Michała Garnysa zbiegło
się jednak z bardzo ciężką sytuacją ło
wickiego judo. Trener Sikorski obawia
się, (. ..)że nie wiadomo, czy w obecnej
sytuacji nie będzie trzeba go przekazać
do innej sekcji ...
Paweł A. Doli1iski

tach 1992-98

jednocześnie

Łowicza

.

-8. kolejka I ligi

Emocionuiqca koleika
Łowicz,

15 stycznia. Rozgrywki f ligi
powoli do końca i mecze
łowickiej „ekstraklasy" są coraz bardziej emocjonujące . Po ósmej kolejce
w tabeli żadna z drużyn nie zmieniła
miejsca.
W pierwszym spotkaniu Czarni Bednary ulegli Sojaxowi I Boczki 2:5 i ich
szanse na utrzymanie się w najwyższej
klasie rozgrywkowej drastycznie zmazbliżają się

lały.

meczu „obudziła się"
która wreszcie zagrała na
takim poziomie, na jakim oczekiwał zapewne Józef Woźniak . Zdobywcy Pucharu Burynistrza pokonali rewelacyjW

następnym

Przyszłość,

nie spisującego się dotąd Stefana 2:0.
Trzeci pojedynek był najbardziej zacię
ty. Ekipa Sojaxu II prowadziła z „Pulpą" 2:0 i 3: I, by ostatecznie tylko ·zremisować 3:3.
W następnym spotkaniu Turbo-Car
nie sprostał obrońcom tytułu, mimo iż
prowadził już w I. minucie I :O. Ostatecznie drużyna braci Wyszogrodzkich
pokonała Gutenów 4: I. Przedostatni
mecz to zwycięstwo Oldboya nad wicemistrzowskimi Imadłami 5:3.
W ostatnim pojedynku Olimpia zwyciężyła Stal Resursę Głowno 4:2 i tym
samym oddaliła widmo degradacji.
dok. na str. 30

dok. ze str. 28

Decyduiący

gol iui
w drugiei sekundzie
Klasyfikacja najskuteczniejszych w HI
lidze ma dwóch współliderów: po dziewięć trafień na koncie mają Piotr Jaska
(„Szare Szeregi") i Sylwester Płacheta
(KS „Iskra"). Po osiem goli zdobyli jak
dotąd Jacek Kunikowski (Amigo) i JarosławTafliński (Logo-Victoria), 7 -To·
masz Brzózka (PSS „Społem") i Tomasz Rembowski (Hurt-Metal), 6 Ryszard Krawiński i Robert Chojnow·
ski (obaj PSS „Społem"), Karol Kowalczyk (Amigo), Łukasz Gąsecki (HurtMetal) i Łukasz Chlebny, 5 - Krzysztof
Tafllński i Zbigniew Łaziński (wszyscy

Logo-Victoria), Krystian Wijatyk (Lipcoki), Łukasz Rembowski (Hurt-Metal), Rafał Babicki (WSD „Kleryk"), Radosław Marat („Iskra"), a po 4 -Robert
Marzec, Robert Milas i Robert Kornacki (wszyscy Victoria Bielawy), Mieczysław Kaczmarski, Tomasz Kępka i Ma·
riusz Dziąg (wszyscy „Księżak"), Mariusz Wróbel i Krzysztof Skoczylas
(obaj Hurt-Metal), Marcin Dobrowolski
i Józef Gładki (obaj Klakson), Arka·
diusz Gala („Iskra"), Łukasz Wojciechowski (Logo-Victoria) i Michał Florczak (Lipcoki).

Dart - Grand Prix Łowicza „301"

w·piątek pierwszy turniei
W najbliższy piątek, 21 stycznia
o godz. 18.00 w holu hali sportowej łowickiego OSiR odbędzie się pierwszy
turniej Grand Prix Łowicza w dartsie.
Zawody rozgrywane będą systemem
pucharowym (w zależności od ilości
zawodników do jednej lub dwóch porażek), a wpisowe do turnieju wyniesie
najprawdopodobniej 5 zł, które w całoś-

ci będzie do
(oczywiście

podziału między grających

w odpowiednich proporcjach: I. miejsce: 50 %, 2. - 30 %, 3„ 4.
- I O%, IO%). W całej edycji grand prix
odbędzie się dziesięć turniejów, które
punktowane będą w następujący sposób:
I. miejsce - 16 punktów, 2. - 15, 3. - 14
itd.
(p)
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Informator sportowy

Drużyny Oldboy i Dagram stworzyły
ekipie Grzegorza Durki.

dok. ze st1: 12

Czwartek. 20 stycznia:
• 18.00 - hala sportowa OSiR w Ło
wiczu, ul. Jana Pawła Jl 3; mecz ligi
koszykówki kadetek: UKS „Center-4
Club" Łowicz - MKS Pabianice;
Piątek. 21 stycznia:
• 17.00 - hala sportowa OSiR w Ło
wiczu, ul. Jana Pawła II 3; zebranie organizacyjne Amatorskich Mistrzostw
Łowicza w piłce siatkowej drużyn mieszanych;
• 18.00 - hala sportowa OSiR w Ło
wiczu, ul. Jana Pawła II 3; I. turniej
Grand Prix Łowicza w dartsie;
Sobota, 22 stycznia:
• 8.20-10.20 - hala sportowa OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 7. kolejka IV Łowickiej Ligi Piłki Nożnej
Pięcioosobowej; godz. 8.20: Red Power
- Sojax III Boczki, godz. 9.00: Kwasiki
- RKA „Pasiaczek", godz. 9.40: FC „Korab ka" - Sobieradek;
• I 0.20-15.00 - hala sportowa OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 8. kolejka III Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pię
cioosobowej; godz. I 0:20: Hurt Metal FC „Konopnicka", godz. I I.OO: ŁSA
ciekawe widowisko, ale remis dal już praktycznie drugi z rzędu tytuł mistrzowski „Księżak" - Klakson, godz. l I .40: Lipcok(- MSM „Szare Szeregi", godz.
12.20: Attack Domaniewice - KS
„Iskra", godz. 13.00: PSS „Społem" Zet-Ka, godz. 13.40: WSD „Kleryk" Victoria Bielawy, godz. 14.20: LogoVictoria Zabostów - Amigo Górki; ·
• I 6.00-20.00 - hala sportowa OSiR
9 5 11 :43 I 2 6 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; JO. ko•PĘDZĄCE IMADŁA-STAL RE- 12. Czarni (12)
SURSA Głowno 3:1 (3:0); br.: Krzysz- W 8. kolejc.e strzelono 34 bramki, co da- lejka I Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pię
tof Skowroński 2 i Jarosław Walczak - je średnio 5,66 bramki na mecz. Bramki cioosobowej; godz. 16.00: Czami Bedw 8. kolejce strzeliło 25 zawodników. n'ary- KS „Stefan", godz. 16.40: ZPOW
Rafał Wnuk.
I. Dagram-AT (1) 9 23 41:11 7 2 O Do przerwy strzelono 15 bramek „Agros" - Sojax I Boczki, godz. 17 .20:
9 20 35:18 6 21 (44,11%). W 9. kolejce strzelono tylko Turbo-Car Gutenów - Przyszłość, godz.
2.0ldboy(2)
9 16 25:22 5 1 3 26 bramek, co dało średnią na mecz4,33 I 8.00: Oldboy - Sojax II Boczki, godz.
3. Sojax I (4)
18.40: Stal Resursa Głowno - Dagram·
4.KS„Stefan"(3) -9 15 17:17 5 04 bramki.
9 15 26:22 5 O 4 Bramki w 9. kolejce strzeliło 16 piłka
5. Olimpia (6)
6. ZPOW,,Agroo"(7) 9 13 17:19 3 4 2 rzy. Do przerwy strzelono 14 bramek
dok. ze str. 3 I
9 12 20:22 3 3 3 (53,8%). Po dziewięciu kolejkach w I
7. Sojax II (8)
9 12 24:23 4 O 5 lidze strzelono 281 bramek (śr. 5,20).
8. Przyszłość(5)
9.P~eimadla(IO) 9 IO 22:24 3 I 5 Do przerwy po dziewięciu kolejkach
I O. Stal Resursa (9) 9 7 24:26 2 1 6 strzelono 115 goli (40,92%).
(Olo)
9 6 18:34 2 O 7
Il. Gutenów (Il)

Zwycięski
• DAGRAM-AT - OLDBOY 2:2
(2:1); br.: Grzegorz Czerbniak 2-Jacek
Haczykowski i Dzidosław Żuberek.
• SOJAX Jl Boczki - TURBO-CAR
GUTENÓW 4:2 (2:1); br.: Robert Wojtasiak 2, Tomasz Kowalski i Piotr Kacprowski -Tomasz Małkus 2.
•PRZYSZLOŚĆ-ZPOW „AGROS"
0:2 (0:0); br.: Marcin Grzywacz i Michał Brzózka. Żółta kartka: Michał
Plichta (ZPOW).
• SOJAX 1Boczki-KS„STEFAN"3:1
(1:1); br.: Sławomir Olszewski 2 i Marek Borkowski - Daniel Tryngiel.
Czerwona kartka: Zdzisław RÓżycki (Sojax I).

remis Dagramu

Chąśno

- Pę

dzące Imadła;

Niedziela, 23 stycznia:
• 9.00-13.00 - hala sportowa OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 6. kolejki II Łowickiej Ligi Piłki Noźnej Pię
cioosobowej; godz. 9.00: Damir - IPO
„Strażacy", godz. 9.40: Chińska „Rarytas" - Orzeł Nieborów, godz. I 0.20: Vagat Domaniewice - Dax Głowno, godz.
I I.OO: Oldboy II - FC „Chinatown",
godz. l I .40: Sąsiedzi - Zające „Logo",
godz. 12.20: Naprzód Jamno - Abex;
• 14.00 - hala sportowa OSiR w Ło
wiczu, ul. Jańa Pawła II 3; mecz Jigi
koszykówki kadetów. VOX-OSiR Ło
wicz - Start II Łódź;
• 16.00-20.00 - hala sportowa OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11. kolejka (ostatnia) I Łowickiej Ligi Piłki
Nożnej Pi~cioosobowej; godz. 16.00:
Pędzące Imadła - Czami Bednary, godz.
16.40: Dagram-AT - Olimpia Chąśno,
godz. 17.20: Sojax Jl Boczki - Stal Re• sursa Głowno, godz. 18.00: Przyszłość
- Oldboy, godz. 18.40: Sojax I Boczki Turbo-Car Gutenów, godz. 19.20: KS
„Stefan" - ZPOW „Agros";
• 20.00-22.00 - hala sportowa OSiR
w ŁoWiczu, ul. Jana Pawła IT 3; c.d. 7.
kolejki IV Łowickiej Ligi Piłki Nożnej
Pięcioosobowej; godz. 20.00: Victoria
II Bielawy - Kopernik Kiernozia, godz.
20.40: Olimpia II Chąśno - ZPOW
,,Agros" II, godz. 21.20: Jazz Wett - Cool
Boy's;
Środa. 26 stycznia:
• 17.00 - hala sportowa OSiR w Ło
wiczu, ul. Jana P,awła II 3; ewentualny
trzeci mecz rzutu (półfinału) play off
III ligi koszykówki mężczyzn: VOXOSiR Łowicz - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski.

n

Mistr~owski
tytuł obroniony

W drugiej

Strzelcy l·Ligi
16- Grzegorz Durka (Dagram-AT)
12 - Jarosław Plichta (Dagram-AT)
I O- Dominik Czeczko (KS „Stefan")
9 - Sławomir Olszewski (Sojax I) i Dzidosław Żuberek
(Oldboy)
8 - Leszek Warchoł (Oldboy)
7 - Piotr Kacperski (Sojax IT), Bartłomiej Klimczyk (Olimpia), Dawid Ługowski (Turbo-Car), Krzysztof Skowroński
(Pędzące) i Tomasz Styszko (Dagram-AT)
6 - Michał Adamczyk (Pędzące), Krystian Bolimowski
(Przyszłość), Bogusław Bończak (Oldboy), Marek Borkowski (Sojax I), Witold Łon (Olimpia), Zdzisław Różycki (Sojax
I), Robert Wilk (Oldboy) i Wiktor Wiśniewski (Stal Resursa)
5 - Grzegorz Czerbniak (Dagram-AT), Zbigniew Czerbniak (Przyszłość), Jacek Haczykowski (Oldboy), Jacek Kru lik
(Przyszłość) i Tomasz Małkus (Turbo-Car), Wojciech Masłowski (Olimpia) i Jarosław Walczak (Pędzące)
4 - Michał Brzózka (ZPOW), Piotr Linowiecki (Sojax
II), Bogdan Plichta (ZPOW), Michał Plichta (ZPOW), Marek Wiecha (Stal Resursa), Rafał Wnuk (Stal Resursa) i Robert Wojtasiak (Sojax II)
3 - Przemysław Borkowski (Stal Resursa), Konrad Cytryński (Czami), Krzysztof Durka (Przyszłość), Witold Kunikowski (Olimpia), Piotr Paliwoda (Sojax I), Dariusz Reczulski (Olimpia) i Łukasz Zabost (Czami)
2 - Marcin Kamiński (ZPOW), Tomasz Lenart (Stal Resursa), Arkadiusz Koźbiał (Przyszłość), Ireneusz Łukawski
(Pędzące), Sebastian Machciński (Stal Resursa), Grzegorz
Majchrzak (KS „Stefan"), Marcin Majer (Przyszłość), Zbigniew Petrynowski (Olimpia), Marcin Pińkowski (Turbo-Car),
Pawel Plichta (Sojax II), Marcin Salamon (Czami), Maciej
Sekuła (Sojax II) i Waldemar Szaleniec (KS „Stefar!")

AT, godz. 19.20: Olimpia

1 -Marcin Borcuch (Stefan), Zbigniew Brzeziński (Turbo-Car), Rafał Gala (Czami), Andrzej Grzybowski (Czami),
Marcin Grzywacz (ZPOW), Paweł Kawecki (KS „Stefan"),
Piotr Kowalski (Dagram-AT), Tomasz Kowalski (Sojax II),
Marcin Mikulski (Czami), Marcin Owczarek (Pędzące), Wojciech Piorun (Oldboy), Daniel Płuszka (Turbo-Car), Andrzej
Redo (Stal Resursa), Piotr Sławiński (Stal Resursa), Paweł
Strycharski (Turbo-Car), Daniel Tryngiel (Stefan), Marcin
Urbański (Turbo-Car), Bernard Wudkiewicz (Dagram-AT),
Rafał Wykrętowicz (Stal Resursa) i Piotr Zapisek (Sojax I).
(Olo)
CZERWONE KARTKI:
lukasz Zabost (Czarni Bednary) - 1
Zdzisław Różycki (Sojax l Boczki} - 1
ŻÓŁTE KARTKI:
Krzysztof Borys (Sojax Jl) - 1
Dominik Czeczko (Stefan) - I
Krzysztof Durka (Przyszłość) - I
Tomasz Gorzeń (Stal Resursa) - 1
Marcin Grzywacz (ZPOW) - I
Zbigniew Konieczny (Sojax Jl) - I
Witold Kunikowski (Olimpia Ch4śno) - 1
Dawid Ługowski (Turbo-Car) - 1
Sebastian Machciński (Stal Resursa) - I
Bogdan Plichta (ZPOW) - I
Michał Plichta (ZPOW) - 2
Jarosław Rachubi1iski (Stefan) - 1
Krzysztof Skowr01lski (Pędzące) - 1
Piotr Sławiński (Stal Resursa) - I
Kamil Socha (Oldboy) - !
Maciej Sowiński (Sojax I) - 1
Paweł Strycharski (Czarni) - I

odsłonie

gra

się

bardziej

wyrównała, ale Dagram już na ·począt

wynik. Przez całą
ostra walka, było mnóstwo fauli i przepychanek. Wydawało się,
że Dagram „dowiezie" zwycięstwo do
końca, ale Oldboy ma w swych szeregach nieobliczalnego Dzidosława Żu
berka. Właśnie zawodnik Łl(.S-u wyrównał w 27: minucie stan tego pojedynku i „starsi panowie" uwierzyli, że
mogą w tym dniu pokonać obrońców
tytułu. Zabrakło do tego tzw. zimnej
ku

mógł podwyższyć

połowę trwała

szczęścia.

Na 46 sekund przed
tego spotkania Oldboye
wyszli z szybką kontrą, którą zainicjował Żuberek . Podał on na lewo do
Krzysztofa Olko, ten oddał na trzeci
metr po ziemi do Leszka Warchoła , ale
brakło precyzji i szczęścia, by padł zwycięski gol. Dagram zremisował z Oldboyem 2:2, remis okazał się zwycięski
dla ekipy braci Wyszogrodzkich, gdyż
zachowali oni trzy punkty przewagi nad
najgroźni_ejszym konkurentem.
Krzysztof Olko
krwi i

zakończeniem

dok. ze str. 29

Emocionuiqca koleika
sztof Borys (Sojax II).
8. kolejka I ligi:
•CZARNI Bednary-SOJAX I Bocz- • TURBO-CAR GUTENÓW - DAki 2:5 (2:3); br. : Marcin Salamon i Ma- GRAM-AT 1 :4 (1 :2); br.: Tomasz
riusz Mikulski - Piotr Paliwoda 2, Sła- Małkus - Jarosław Plichta 3 i Tomasz
womir Olszewski , Marek· Borkowski Styszko.
i Zdzisław Różycki . Żółta kartka: Ma- • PĘDZĄCE IMADŁA - OLDBOY
3:5 (1:1); br.: Krzysztof Skowroński,
ciej Sowiński (Sojax I).
• KS „STEFAN" - PRZYSZŁOŚĆ Jarosław Walczak i Michał Adamczyk 0:2 (0:2); br.: Jacek Kru lik i Arkadiusz Leszek Warchoł 3 i Dzidosław Żuberek
2.
Koźbiał.
• ZPOW „A GROS" - SOJAX II •STAL RESURSA Głowno-OLIMc:..
Boczki 3:3 (0:2); br.: Michał Brzózka 2 PIA Chąśno 2:4 (0:1); br.: Wiktor Wiś
i Marcin Kamiński - Piotr Linowiecki, niewski 2 - Bartłomiej Klimczyk 2,
Paweł Plichta i Robert Wojtasiak. Żółte Dariusz Reczulski i Witold Łon.
(O/o)
kartki: Bogdan Plichta (ZPOW) i Krzy-

Nowy Łowiczanin. Tygodnik Ziemi Łowickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem „Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin " . 99-400 Łowicz. ul.Grabowa 2, tel./fax 837-46-57, adres dla korespondencji : skrytka pocztowa 68 . Redakcja w Łowiczu : Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji) . Dziennikarze : Marcin A. Kucharski. Paweł A . Doliński (sport) , Tomasz
Bartos, Anna Jatczak, Joanna Szymańska, Mirosława Wolska-Kobierecka . Stale współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek (kronika policyjna). Renata Piechut (kierownik oddziału w Głownie) . Index: 326097 - dotyczy sieci
„Ruch". Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51) lub osobiście w biurze ogłoszeń , ul.
Podrzeczna 2, codziennie w godz . 7-18, w soboty 8-14 , w Głownie : ul. Swoboda 4, pn. -pt. od 10.00 - 16.00 . OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny .
Druk : Polskapresse sp. z o.o., Łódź, ul.Skorupki .17/19.
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(Sobota, 22.01.2000 r. godz. 16.40)
ZPOV'( Rafał Gospoś - Bogdan Plichta, Marcin Grzywacz, Michał Plichta,
Michał Brzózka i Marcin Kamiński.
Sojax: Maciej Sowiński- Marek Borkowski, Piotr Zapisek, Piotr Paliwoda,
Sławomir Olszewski i Zbigniew Wróbel. Nie zagra Zdzisław Różycki (czerwona kartka).
Będzie to mecz bez obciążeń. Oba
zespoły nie muszą walczyć o utrzymanie ligowego bytu, więc mogą stworzyć
niezłe widowisko. Gra toczyć się będzie
być może o trzecią lokatę. Zagrają naprzeciw siebie dwie drużyny o zupełnie
odmiennych stylach. Sojax to zespół
rutyniarzy, mający za sobą występy na
boiskach III ligi. Ma w swych szeregach
aktualnego i najskuteczniejszego gracza
Pelikana- Sławomira Olszewskiego. W
spotkaniu z „Pulpą" nie wystąpi Zdzi-

sław Różycki, który za ubliżanie sędzie
mu otrzymał w 9. kolejce czerwoną kartkę i musi pauzować jedno spotkanie. Jest
to niewątpliwie duźa strata zespołu z Boczek, gdyż zawodnik z Pabianic miał na
koncie 6 trafień. ZPOW to mloda druży
na składająca się z zawodników łowic
kiego Pelikana, grająca bardzo szybką
i agresywną piłkę. W ostatniej kolejce pokonała ona Przyszłość 2:0. W tym spotkaniu nie ma zdecydowanego faworyta, być
może obie drużyny podzielą się punktami.
W pozostałych spotkaniach I O. kolejki zmierzą się (sobota, 22 stycznia):
16.00 Czarni Bednary - KS „Stefan",
17 .20 Turbo-Car Gutenów - Przyszłość,
l 8.00 Oldboy - Sojax II Boczki, 18.40
Stal Resursa- Dagram-AT i 19 .20 Olimpia Chąśno - Pędzące Imadła.
Krzysztof Olko

Szachy

Koleine starty Orzechowskich
Warszawa, 9 stycznia. Hindus Viswanathan Anand wygrał w Milenijnym Pucharze Świata w szachach bły
skawicznych. Uzyskał ·on 17,5 punktu
w 22 partiach, a dalsze miejsca zajęli Boris Gelfand (Izrael) i Rosjanin Anatolij
Karpow - obaj uzyskali po 16,5 pkt. Na
stołecznym WAT wystartowało blisko
siedmiuset szachistów, w tym 63 arcymistrzów i cała polska czołówka. W tej
doborowej stawce znaleźli się także ło
wiczanie: Zdzisław i Paweł Orzechowscy. Junior Orzechowski uzyskał 11
punktów, a jego ojciec - Zdzisław I O,
co dało im w klasyfikacji końcowej miej-

sca

zbliżone

do

końca

pierwszej setki.

*
Kalisz, 14 stycznia. ŁowiczaninZdzi
sław Orzechowski wziął udział w 5.
Ogólnopolskim Turnieju Oldboyów (zawodnicy powyżej 50 lat) w szachach
piętnastominutowych. Do rywalizacji
stanęło 48 zawodników, którzy stoczyli
dziewięć rund. Najlepszym okazał się
Henryk Kalista (Byczyna, woj. opolskie), który zdobył 7,5 punktu, a kolejne miejsca zajęli Andrzej Sidło (Wrocław) - 7 pkt. i właśnie senior Orzechowski, który wywalczył 6 punktów.
Paweł A. Doliński
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Koszykówka
- play off Ili ligi

Zapowiadamy mecz 10. kolejki

ZPOW „A GROS" -SOJAX I Boczki

e

Wszyscy wygrali
po 2:0 Z drufyn pierwszej czwórki
po rundzie zasadniczej w III lidze koszykówki mężczyzn w I
rundzie play off przegrała jedynie drużyna Ósemki Skierniewice. Podopieczni trenera Krzysztofa Wierciocha niespodziewanie przegrali ze Startem Łódź rywalizację i pozostanie im jedynie walka o miejsca 5-8. We
wszystkich meczach rozgrywanych do dwóch zwycięstw do
rozstrzygnięcia wystarczały wła

f.'

śnie

po dwa spotkania.
W niedzielę obaj nie mieli powodów do radości. Leszek Warchol (z lewej), gra w
W półfinałach play off zagraOldboyach, który jedynie zremisował, a Przyszłość J.!arcina Majera przegrała aż 0:2.
ją: o miejsca 1-4: Metalurgia
Junak - Start, VOX-OSiR UMKS Piotrcovia, o miejsca 5Mecz 9. kolejki
8: Ósemka - Sokół Petrogaz
i ŁKS II - Trójka.
I runda play off III ligi: SOKÓŁ PETROGAZ Nowa
• DAGRAM-AT- OLDBOY 2:2 (2:1); Oldboya. Na pierwszą bramkę kibice czeBrzeźnica - METALURGIA
l :O-Grzegorz Czerbniak (5), l: I -Jacek kali do 5. minuty, choć wcześniej ekipa DaJUNAK Radomsko 95:105; Haczykowski (7), 2: I - Czerbniak (I O), 2:2 gramu miała okazje do uzyskania prowadzepkt.: Ronald Gorzak 29, Łukasz - Dzidosław Żuberek (27)
nia. Na posterunku był jednak zawsze KaCzerwonka 26 i Dominik
Dagram: Bernard Wudkiewicz-Grzegorz mil Socha. Po pięciu minutach skapituloBarszcz 15; stan rywalizacji: Durka, Jarosław Plichta, Tomasz Styszko, wał po raz pierwszy. Na strzał zdecydował
0:2, ŁKS II Łódź - UMKS Piotr Kowalski i Grzegorz Czerbniak.
się Jarosław Pl ich ta, nie trafił czysto w pił
PIOTRCOVIA Piotrków TryOldboy: Kamil Socha - Leszek Warchoł, kę, a ta przypadkowo znalazła się przy Grzebunalski 58:68 (31 :37); stan ry- Dzidosław Żuberek, Jacek Haczykowski, gorzu Czerbniaku, który wepchnął ją niewalizacji: 0:2, START Łódź - Bogusław Bończak, Krzysztof Olko i Woj- mal do pustej bramki. To wcale nie podła
ÓSEMKA Skierniewice 79:67 ciech Piorun.
mało Oldboya. Dwie minuty później po ład
(37:32); pkt.: Koza 19, Oseł
Sędziowali: Cezary Włuczyński i Jerzy nym uderzeniu Jacka Haczykowskiego
kowski 13 i Józefowicz 13 - Cipiński.
„starsi panowie" wyrównali.
Mąkolski 22, Żelisławski 19 i
Z prowadzenia cieszyli się jednak tylko
Spotkanie, które decydowało praktycznie
Fronckiewicz 13; stan rywaliza- o tytule mistrzowskim nie należało do najład 180 sekund, gdyż przy próbie wybicia piłki
cji: 2:0, TRÓJKA Sieradz - niejszych. Przez pół godziny trwała zacięta z własnej połowy piłka trafiła w nogi CzerbVOX-OSiR Łowicz 68:86 walka o każdy metr parkietu. Lepiej to spot- niaka i wpadła do bramki obok zaskoczo(25:34); stan rywalizacji: 0:2.
kanie rozpoczęli obrońcy tytułu, którzy za- nego Sochy.
Paweł A. Doliński
dok. na str. 30
grali pressingiem i to była dobra broń na

Mistrzowski

tytuł

obroniony

PZU Życie S.A. Inspektorat
w Łodzi
informąje

P.T.

Kli~ntów,

że wpłaty składek z tytułu jednostkowych I kontyubezpieczeń na życie można dokonywać

nuowanych

BEZ DODATKOWYCH OPLAT DO DNIA

. 29. l 2.2000r.
w ur.zeclach pocztowych funkGJonających na
terenach byłych województw: 16d.zldego,
piotrkowskiego... słerad.Zldego I s.klernłewlddego.
Wszystkie banki oraz placówki pocztowe z byłych
częstochowskiego, kaliskiego I płockiego
pobierają opłaty począwszy od 01.01.2000r.

województw:

Tennln wpłaty składki m I kwartał 2000r.
~ w ubezpieczeniach kontynuowanych upływa 31.03.ZOOOr.

PRODUCENT

STRA-OKNA
Sp. z o o.
Łowicz,

DECEUNINCK-EUROPEJSKJ SYSTEM

ul. Seminaryjna 6, tel./fax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,
Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel.lfax 832-52-07

„
„ f.11 •

•Gwarancja 10 lat, atest niezapalności.
• Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
• Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.
U
•Ogrody zimowe, witraże.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe
~
ft
.
r ·
• Okna typowe - obniżka ceny
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PROFESJONALNY MONTAŻ,
TRANSPORT GRATIS

Zrobimy każde okno
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ŁOWICZANIN

Halowe Mistrzostwa
-9. kolejka I ligi

Łowicza

Zwycięski

remis Dagramu

Koszykarze VOX-OSiR

Łowicz

...

~

nie mieli problemów w I rundzie play-off /ff ligi koszykówki. Schody

rozpoczną się

dopiero w meczu z UMKS Piotrcovia.

towicz gospodarzem
Mistrzostw Polski

Koszykówka - 2. mecz I rundy play off Ili ligi

tO.WICZANIE W DRUGIEJ
RUNDZIE PLAY OFF
Sieradz, 12 stycznia. Zwycięstwem,
• UKS „TRÓJKA" Sieradz VOX-OSiR Łowicz 68:84 (30:35)
dającym awans do drugiej rundy play
Trójka: Dariusz Rybacki 17 (2x3), off, zakończyło się spotkanie koszykaŁukasz Miłek 16, Adam Karkoszka 12, rzy YOX-OSiR Łowicz nad zespołem
Grzegorz Krzemień 9 i Arkadiusz „Trójki" Sieradz. Teraz przyjdzie się
Świątczak oraz Grzegorz Kołacha 16, zmierzyć z groźnym rywalem z PiotrkoWłodzimierz Raj 7, Jacek Łuczak i wa i sprawa awansu do ścisłego finału
wcalc nie jest przesądzona. PodopieczHubert Pietrzak.
VOX-OSiR: Marcin Lesiak 20 (2x3), nym trenera Cezarego Włuczyńskiego
Andrzej Korejwo 19 (lx3), Adrian El- przyjdzie się mocno „nap9cić", bo ryWard 18 ( 1x3), Robert Kucharek 12 wal naprawdę jest bardzo silny.
Spotkanie w Sieradzu, a zwłaszcza
i Krzysztof Wójcik 4 oraz Piotr Tokarjego
pierwsze minuty, miało podobny
ski 4, Marcin Danych, Daniel Waliprzebieg do pierwszego meczu tych zeszewski, Tomasz Szpil i Dawid Tataj.
Sędziowali: Grzegorz Rajtar i Krzysz- społów, które odbyło się w Łowiczu.
Gospodarze objęli kilkupunktowe protof Adamus (obaj Łódź).

wadzenie, które utrzymywali do 8. minuty. Wtedy to po celnym ttafieniu Andrzeja Korejwo, łowiczanie doprowadzili do remisu. Chwilę później poprawił Adrian El-Ward i Marcin Lesiak za
trzy i podopieczni trenera Włuczyńskie
go objęli prowadzenie, którego nie od· dali do zakończenia spotkania.
Grali spokojnie, cały czas kontrolując przebieg wydarzeń na parkiecie.
Mało rzucali z dystansu, natomiast większość punktów w pierwszej połowie zdobywali spod kosza.
W drugiej części meczu kilkakrotnie
uruchomili szybki atak, czym przypieczętowali swój końcowy sukces. Jednak
nie jest to gra, która zadowoliła w pełni
trenera.
Miejmy nadzieję, że gra w pół-finale
play off z UMKS Piotrcovia zmobilizuje łowiczan do większego zaangażowa
nia w grę .
Sławomir Karmelita

Po zjeździe Klubów Biegacza, który

Gamys :;awodnik sekcji ..Zi)·w" - c::ytaj na str. 29.

odbył

się w Warszawie w dniach 14 -15 stycznia, a na

którym był obecny Mańan Dymek, Łowicz zyskał jeszcze imprezę rangi mistrzostw Polski.
W ramach Łowickiego Półmaratonu Jesieni
będą się odbywały Mistrzostwa Polski Wetera·
nów. Jest to wynik wysokich notowań jakie
zyskały imprezy organizowane w Łowiczu w
latach ubiegłych.
•W dniach 14 -15 stycznia uczestniczył Pan
w naradzie poświęconej organizacji biegów
ulicznych w nadchodzącym roku. Czego łowi
czanie mogą się spodziewać, jakie imprezy
będą organizowane w naszym mieście ?

Chcemy w ten sposób przyciągnąć jak najwięcej kibiców. Jest to duże dla nas wyróż
nienie, z czego bardzo się cieszymy. Stawia
to jednak przed nami co raz to wyższe wymagania. Liczymy jednak, że wzorem lat
ubiegłych wszyscy uczestnicy łowickich za.
wodów będą zadowoleni z wysokiegt> stopnia organizacji.
• A może dla ciekawości czytelników powie Pan kto w dużej mierze zajmuje się organizacją tych zawodów?

Głównymi organizatorami tego rodzaju
imprez
są łowicki Ośrodek Sportu i RekreZe względu na wysokie notowanie imprez organizowanych w Łowiczu zostaliśmy acji oraz Urząd Miejski w Łowiczu. Ale bez
licznej grupy sponsorów nasze imprezy nie
docenieni i powierzono nam organizacje Mimiały by takiego rozmachu. Dlatego też kostrzostw Polski Weteranów, które odbędą
rzystając z okazji chciałbym serdecznie posię 24 września na ulicach naszego miasta.
dziękować wielu firmom i prywatnym osoW wyniku głosowania, któi;e wypadło zdebom za wsparcie, które okazali i jednoczecydowanie na naszą korzyść, a o organizaśnie liczę na dalszą współpracę. Każda dację tej imprezy ubiegały się jeszcze Wrorowana złotówka podnosi rangę imprez orcław i Ustka, będziemy mieli okazję oglą
g~owanych przez nas. Chciałbym rówdać najlepszych długodystansowców -amanież podkreślić zasługę i wielkie zaangażo
torów.
wanie w organiz.ację tych imprez burmistrza
•Czy będzie to jedyna impreza w tym roku? miasta Eugeniusza Furmana i dyrektora
Nie, jak co roku będziemy organizować OSiR-uZbigniewa Kuczyńskiego. Bez nich
zawody cjuathlonowe zaliczane do Pucharu było by o wiele trudniej. Chciałbym, ażeb~
Polski, które odbędą się 14 maja i w cało ta współpraca układała się dalej tak pomyślnil
ści odbywać się będą na. terenie miasta.
Sławomir Karmelita

Przyszłość

Michał

Łowicz, 16 stycznia. Przed rozpoczę
ciem tej kolejki było dużo niewiadomych.
Po tej kolejce wszystko miało się wyjaśnić. Stało się to tylko połowicznie. Praktycznie tytuł mistrzowski obronił Dagram-AT, który w meczu „na szczycie"
zremisował z Oldboyem 2:2. Był to zwy.
cięski remis Dagramu, a Oldboy może
żałować, bo na 45 sekund przed zakoń
czeniem miał okazję do strzelenia zwycięskiej bramki. Nie wiadomo jeszcze.
kto opuści szeregi „ekstraklasy". Najgorszą sytuację ma zespół Czarnych Bednary i Gutenowa, ale również Stali Resursa Głowno.
W pierwszym meczu Olimpia zmniejszyła szanse ekipy Bednar na zdobycie
lokaty uprawniającej do gry w przyszłym
sezonie w ! lidze. Pokonała ona Czarnych
5:1. Swoje mecze wygrały oba zespoły
Sojaxu, ale cenniejszy sukces zanotowała pierwsza drużyna, która zwyciężyła Stefana 3:1.
W kratkę gra Przyszłość. W sobotę
zagrała dobry mecz, a w niedzielę uległa
ZPOW 0:2. Ostatni pojedynek był bardzo ważny dla obu zespołów. Zmierzyły
się w nim drużyny Pędzących Imadeł i
Stali Resursa. Wicemistrzowie pokonali
gości z Głowna 3: I i oddalili widmo spadku z I ligi.
9. kolejka I ligi:
•
OLIMPIA Chąśno - CZARNI
Bednary 5:1 (2:1); br.: Witold Łon 2,
Wojciech Masłowski 2 i Witold Kurnkowski - Marcin Salamon .
dok. na str. 30

„ wyleczyła" Stefana?

• KS „STEFAN" - PRZYSZŁOŚĆ 0:2 (0:2);
O: I - Jacek Kru lik (9), 0:2 - Arkadiusz Koźbiał (I O)
Stefan: Witold Surlit - Jarosław Rachubińki, Waldemar
Szaleniec, Dominik Czeczko, Paweł Kawecki, Daniel Tryngiel i Marcin Borcuch.
Przyszłość: Dariusz Chrząszcz- Marcin Majer, Jacek Krulik, Arkadiusz Koźbiał, Krystian Bolimowski, Krzysztof Durka i Marek Morawski.
Sędziowali: Cezary Wh1czyński i Henryk Plichta.
Mecz kolejki nic przyniósł spodziewanych emocji. Słabo
na tle Przyszłości wypadł Stefan, grał bojaźliwie, bez wia1y
w końcow')' sukces. To jednak zawodnicy ze Starzyńskiego
mogli óbjąć pierwsi prowadzenie. W 2. minucie dokładnego
podania Waldemara Szalcr1ca nie wykorzystał Jarosław Rachubit'1ski. który minimalnie przestrzelił nad poprzeczką W
początkowych minutach „Stefanowcy" grali poprawni(\ W 9.
minucie stracili jednak bran~ę. Indywidualną akcję lewą stro-

nąprzeprowadził Arkadiusz Koźbiał i podał dokładnie

do Jacka Krnlika, który sprytnym strzałem pokonał Witolda Surlita. Po kilkudziesięciu sekundach było już 2:0. Na strzał niemal z połowy boiska zdecydował się Koźbiał i
zaskoczył
nim zasłoniętego bramkarza Stefana. Podopieczni Dariusza
Mroczka i Tomasza Białka próbowali odrobić straty, ale skuteczność w tym dniu nie była ich mocną stroną.
W pierwszych minutach drugiej połowy zaatakowała Przyszłość, ale to ponownie Stefan miał dogodne okazje do strzelenia gola. Najpiem Dominik Czeczko, będąc sam na sam z
Chrząszczem, strzelił obok bramki, a później Rachubir1ski
strzelił z dwóch metrów w słupek. Gdy zawodnicy ze Starzyńskiego się wyszumieli, do pracy wzięła się ekipa Józefa
Wożniaka. Szczęścia w sytuac.1ach podbramkowych brakło zarówno Krystianowi Bolimowskiemu. jak i Jackm:vi Krulikowi i wynik 2:0 utrzyma] się do kolica.
Kr:;ys:;tof Olku
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Rozwiązanie utworzą
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PŁOT

„

7

16

OJCIEC
CHRZESTNY

PTACTWO
DOMOWE

ZWODĄ HA
PUSTYNI

4

BIEDACZKA,
ŻEBRACZ,KA

NOC MA USZY DZlEN MA OCZY

Nagrodę wylosowała: Aleksandra Jaros z Łowicza
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Rozwiązanie krzyżówk'. z nr 1 brzmi:

22

oo

TRAFIANIA W

AIAKSZAŁU

KWAS RYBOHUKlBNOWY

19
kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól.
Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej
środy, 26 stycznia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z
hasłem rozlosujemy nagrodę książkową.
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UUCA, PRZY KTÓREJ MIEŚCI
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Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru (jak
na mapie), liczby górne - temperaturę maksymalną w dzień, liczby dolne - temperaturę minimalną w nocy

Warszawa

Płock

Łódź

Łowicz

piątek

CZAS NA RELAKS

• PONIEDZIAŁEK - ŚRODA
Sporo chmur z przejaśnieniami i opadami śniegu, możliwy deszcz ze
śniegiem. Rano i podczas opadówdrogi bi;,dąśliskie! Wiatr południowo zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temp. min. ok. (-3)- (-4) st. C.
Temp. maks. ok. (-1) - Ost. C. Wzrost ciśnienia.

ciśnienia.

Dość pogodnie, okresami jednak sporo

chmur i lokalnie możliwe słabe
przelotne opady śniegu. Rano i podczas opadów drogi mogą być śliskie!
Wiatr przeważnie wschodni, umiarkowany i dość silny 4 - 9 mis. Temp.
min. ok. (-7) - (-10) st. C. Temp. maks. ok. (-3) - (-2) st. C. Wahania

•NIEDZIELA

•SOBOTA
Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu . Rano i
podczas opadów drogi mogą być śliskie! Wiatr przeważnie zachodni, umiarkowany i dość silny 4- 9 mis. Temp. min. ok. (-8) - (-11) st. C. Temp.
maks. ok. (-4) - (-2) st. C. Wzrost ciśnienia .

Dość pogodnie, okresami jednak sporo

chmur i lokalnie możliwe słabe
przelotne opady śniegu. Rano i podczas opadów drogi mogą być śliskie!
Wiatr północno - zachodni, umiarkowany i dość silny 4 - 9 mis„ okresami
porywisty do 13 mis. Temp. min. ok. (-5)-(-8) st. C. Temp. maks. ok. (-2)
- (-1) st. C. Wzrost ciśnienia.

•PIĄTEK

Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu . Rano i
podczas opadów drogi mogą być śliskie! Wiatr przeważnie zachodni, wniarkowany i dość silny4-9 mis. Temp. min. ok. (-3)-(-S)st. C. Temp. maks.
ok. (-2)- Ost. C. Spadek ciśnienia.

•CZWARTEK

Ogólny opis pogody: Pogodę w regionie będzie kształtował skraj
układu niżowego znad Rosji. Napły>vaĆ będzie chłodna i chwiejna masa
powietrza z północy i północnego - zachodu„

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza - 20.01.2000-26.01.2000

.......

związkowiec

(m.in. ,,Polskie ZOO", ,,ZSYP")

Satyryk Marcin Wolski

Tylko w trzech
wypadkach

!

I

K.

s.

w dodatku „Intermedia-TVN"
krytycznie odniósł się do kampanii informacyjnej wszyst' kich naszych nadawców telewizyjnych na temat operacji
polskich bliźniaczek syjamskich. Napisał: „Na pierwszym
miejscu wiadomość taka ma
· prawo się znaleźć w trzech
wypadkach: a) gdy jest to
pierwszy tego typu zabieg na
świecie, b) są to dzieci prezydenta supermocarstwa, c)
Sejm RP podjął decy,zję o zszyciu braci Kaczyńskich i powierzył to zadanie profesorowi
Relidze .„"

I

1994 roku oraz

uzyskaniu stosownego dokumentu z Urzędu Patentowego,
wytwórnia Polmos z Siedlec
ma wyłączność na wódki Millenium 2000 oraz Chopin-Millenium. Dyrektor wytwórni
Waldemar Durakiewicz - podaje tygodnik „Wprost" - zapowiada wystąpienie na drogę
sądową przeciwko konkurencji łamiącej tę wyłączność.
Tymczasem jednak siedlecki
Polmos ma kłopoty ze zbytem
u siebie, ponieważ władze miasta wprowadziły coś na kształt prohibicji.

gającej jeszcze

Dzięki zapobiegliwości się

Siedlce górą
•d ł
I O em

w warszawskiej Romie . Muzykę napisał Janusz Stokłosa,
a libretto - Jeremi Przybora,
który w przedpremierowych
spotkaniach z dziennikarzami
zwierzył się, że „Piotruś Pan"
był już gotów 5 lat temu, ale
jego wystawieniu sprzeciwił
się teatralny związek zawodowy. „Jedną wiarę ·wyparła
wówczas druga - wiara w destrukcyjną moc polskich
związków zawodowych, w
którą wierzę jak w mało co.
1
Wierzę, że wszystko mogą położyć na łopatki w tyrrikraju„."

Rok 2000 witamy m.in . premierą musicalu „Pio,t;ruś Pan"

•

Piotruś

FAKTY, OPINIE, PLOTKI

•

·'

Szczegóły

na str. 4

pułkownika„.

• Brała pani udział w zdjęciach próbnych do tego serialu, czy może od począt-

Taki jest mój zawód, że stale czerpi<( ze
swojej osobowości, przeżyć , doświadczeń ,
namiętności. Autorzy serialu „Na dobre i
na zie", obsadzając mnie w roli Gabrieli,
musieli zobaczyć w mojej osobie predyspozycje zbliżone do tych, którymi cechuje się grana przeze mnie bohaterka.

• Widzów serialu na pewno interesuje,
czy Emilia Krakowska prywatnie ma coś
wspólnego z Gabrielą?

nieprzypadkowo.
w pani domu telewinietypowym miejscu„.

zadałam

Skąd

taki

pomysł?

Sporo czasu spi;,dzam krzątając się po
domu". Gotuj<;,, sprzątam , piorę, po prostu

•

dość

W korytarzu.

zor stoi w

Czytałam kiedyś, że

• To pytanie

oglądam .

Dlaczego nic? Jestem przecież takim
samym zjadaczem chleba jak wii;,kszość
społeczeństwa i od czasu do czasu seriale

z

L

Moja starsza cór~a studiuje rchabili'.a: 22 stycznia, niedziela
ej<(, a młodsza uczy się w liceum. Zdolnosci godz. 23.20, TVN;
aktorskie, owszem, mają. Nic zastanawiam I PRZECIWNOŚCI
si<;, jednak, czy w przyszłości pójdą w· moje I Chris jest 12-letnim
ślady i zostaną. aktork~mi, czy tez me. Bo chłopcem wychowywato me ode m~i.c zale~y.. ws.zystko w_r~: ~ nym przez matkę.
kach losu. Jesh poczują Jakis impuls, JCSh . Jego ojciec, zmagają
odkryją w sobie powołanie - bo, żeby wy- 1~ cy się z kryzysem
konywać zawód aktora, trzeba być zako- ! nerwowym, wstąpił
chanym w swojej pracy - na nic zdadzą się l do klasztoru. Matka
moje protesty. Zobaczymy, co to bi;,dzic. ! chłopca musi poświędok. na str. 5 · cić wszystko„.

I -~

g

22 stycznia, niedziela
godz. 20.00; TVP2;
!l sPOTKANIE
Z BALLADĄ
Rozmowa aktorką Emilią Krakowską
Po dłuższej nieobec• Lubi pani Gabrysię, swoją bohaterkę ku było wiadomo, że ta rola jest właśnie wykonuji;, te wszystkie czynności, które J ności do Kopydłowa
wraca były weterynarz
dla pani?
należą do obowiązków normalnej kobiety.
z serialu „Na dobre i na złe"?
Nic musiałam przechodzić przez żadne Umieszczenie telewizora w przedpokoju po- I pan Felek. Zmienił
Bardzo! Ja ją wręcz kocham! Bo to jest
zdji;,cia próbne. Po prostu zaproponowa- zwala mi robić kilka rzeczy jednocześnie. ~ zawód i działa teraz
postać - marzenie. Każdy, kto ma dom,
rodzin~ , kto dosyć intensywnie pracuje, no mi roli;, Gabrieli i ja z chi;,cią przysta- Kiedy na przykład pion;, kątem oka zerkam ~ w branży filroowej.
marzy o takiej pani Gabrysi , Karoli czy łam na t<;, ofertę. W moim osobistym od- w ekran, i jeśli akurat jest coś ciekawego, ~ Jako kierownik
innej Józefie, która poświęciłaby sił( dla czuciu scńal „Na dobre i na złe" wart jest chi;,tnic przysiądi;, i to obejrzę. Nic mam na- produkcji chce kręcić
niego . Poświęciła nic w sposób cierpiętni obejrzenia, o czym najlepiej świadczą wy- tomiast czasu na to, żeby wysiadywać godzi- plenery do filmu ·
czy, ale dlatego, że to lubi. Gabrysia jest niki oglądalności. Z tygodnia na tydzień nami w salonie przed telewizorem i oglądać qsensasyjno-historycz~ nego o panowaniu
zdobywamy sobie sympatię coraz wii;,k- wszystko „ciurkiem" jak leci.
wspaniałą gospodynią, która kultywuje
Henryka Walezego„.
·
najlepsze domowe tradycje, a jednocze- szcj liczby widzów.
• Ma pani dwie córki. Czy któraś z nich
Szczegóła na str. 8
śnie - serdecznym człowiekiem.
przejawia zdolności akto rskie?
• A sama lubi pani oglądać seriale?

MUSZ~ DBAĆ O SWÓJ STAN DUCHA

22 stycznia, sobota
godz. 22.05; POLSAT
JOHNNY MNEMONIC
Najbardziej poszukiwany uciekinier XXI
wieku - ma w mózgu
wszczepiony chip,
„Na dobre i na złe " - serial TVP - reż. Ryszard Zatorski, 11yk. Małgorzata Foremniak, Artur Żmijewski, Krzysztof a w nim ukryte tajne
informacje , które
Pieczy1lski (na zdjęciu) i inni: Emisja: nied=iela, 23 stycznia TVP 2, godz. 16.35.
p musi przewieźć z Azji
;;;.i do Ameryki Północnej.
-~-Ściga go bardzo
--niebezpieczna
Telewizor trzyma w... przedpokoju
organizacja„ .

1j

l't

Akcja rozgrywa
się podczas drugiej
wojny światowej
11 w okupowanej Francji.
Komendant
niewielkiego oddziału,
porucznik armii
amerykańskiej Kelly,
bierze do niewoli
niemieckiego

ZUCHWAŁYCH

21 stycznia, piątek
godz. 20.1 O, TVP1;
ZŁOTO DLA

~:

./('(),,~

o dy,_ 26_~tyc_z_nia
cz.!!J~ _gr_udnia do sr_
u, 20 st~_
k_
rt~
Od czw.a__

Mańawitów

Literackie
21.00 Panorama
21.21 Prognoza
·pogody
21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomanla
21AO ZArchiwumX
-serial prod. USA
W Las Vegas odbywa się
właśnie konferencja przemysłu zbrojeniowego. Obrady są ściśle tajne. Tymczasem trzej mężczyźni

Wiadomości

20.25 Telewizyjne

Polskiego Radia
20.00 Badziewiakowie
-serial komediowy

Orkiestrą

z Narodową

Karnawał

17.1'5 Pytania o nowy
system emerytalny
Program lokalny
W sieci
Panorama
Jeden z dziesięciu
Dwójkomanla

17.30
18.20
18.30
18.55
19.20
19.30

wa się w bibliotece, byleby uniknąć spotkania z
nimi. Annie podąża jego
tropem. Nie mogąc oprzeć
się jej urokowi, Bailey
spędza z nią noc.
17.00 Sakramenty
w Kościele
Starokatolickim

21.05 Trudne
pytania

·Wiadomości

18.25 Credo 2000
18.50 Mój ślad
19.00 Wieczorynka:
Zima w wiklinowej
zatoce
19.15 Jutroweekend
19.30 Wiadomości
19.57 Sport + pogoda
20.10 Nash Bridges
-serial prod. USA
Nash Bridg&S i Joe Dominguez tropią sprawcę
serii morderstw. Ślad prowadzi do świata kulturystów i specjalistów od sterydowych ,kuracji".
21.00 Flesz

poznała.

16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
Ridge zaprasza Taylor na
kolację. Zwierza jej się ze
swych rozterek. Jest przekonany, że nie ma prawa
rozbijać małżeństwa swojego ojca. Faith Roberts
jest zafascynowana Ridge'em, którego niedawno

czwartek
Przedmieście

Krakowskie

Giełda

Kawa czy herbata
Sidney-serial

!TIVIPD
6.00
7.40
8.05
8.15

Wiadomości

8.30 Wiadomości
8.45 Wombelki
-serial arimowany
9.05 Mama I ja
~.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Supergrupa
"111.50 Gotowanie na ekranie
11.15 Zwierzęta świata:
Zatopiona kraina
Scilly
11AO Po prostu paragraf:
Separacja
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
1225 Horyzonty
12.45 Klan- telenowela TVP
13.15 Sagażycia:
Lennart Nillson
-serial dokumentalny
1145 Droga do San
Patrgnato - film
prod. kanadyjskiej
14.15 Hallo aus Berlin
14.30 Muzyczna skakanka

15.00

--

15.10 Rynek
15.40 Hany i Hendersonowie
16.05 Muzyczny Serwis
Jedynki

TVP8

13~atków

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Projektantki
-serial prod. USA
9.00 Transmisja obrad
Sejmu
15.0D W labiryncie
-telenowela
Danka prosi Adama o pomoc w odnalezieniu skradzionych przedmiotów. Spotykają się częściej, ich flirt
przekształca się w romans.
!fanka i Adam zostają ko'~hankami. Marek i Dorota
!Zaprzyjaźniają się coraz bardziej. Joanna przyprowadza
do domu Renatę. Okazuje
się, że Renata i Adam Raeewicz znają się.
,15.30 Krzyżówka
16.00 Panorama
-informacje
16.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA
Charlie całkowicie zmienia
swój stosunek do Griffina.
Julia i jej mąż przygotowują
się do prawdziwej uroczystości weselnej, którą Charlie
obiecał im wyprawić. Gdy
· Bailey zwraca się o pomoc
do Sarah, dowiaduje się, że
dziewczyna wybiera się na
randkę. Jej nowym partne• rem jest Elliott. Bailey ukry-

rar+uw:u

2

WOT

Łódź

TV

7.00 Filmy anim. 8.00 Mikser 8.10 Mediator 8.30 Ten
sam świat 8.45 To jest teITTi 9.00 Niezapomniany
10.00 Teleiakupy 10.30 Echa
regionów 11.00 Magazyn tenisowy 11.30 Laboratorium
11.50 Tajniki matematyki
12.05 Jajko Kolumba 12.30
Klub Filipa 13.00 Portrety
miast: Strzegom 13.30 US
Open '99 14.00 Krajobrazy
14.30 Krople miłości 15.00
Prawnik radzi 15.1 Or Podróże Obieżystopki 15.30 Kurier 15.35 Rozmowa dnia
16.00 Małe ojczyzny 16.35
Co, gdzie ... 16.45 Przygody Pana Michała 17.15 Mikser 17.30 Kurier 17.50 Sekrety W-wy 17 .55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Auto
Kurier 18.40 Co... 18.50
Gość WOT 19.00 Krajobrazy 19.30 Bajki 20.00 Niezapomniany 21.00 To jest
temat 21.15 Ten sam świat
21.30 Kurier + Sport 21.40
Rozmowa dnia 22.00 Krople m*ości 22.30 07 zgłoś
się 23.20 Obszary Niemiec
ramówka programu:

7.00 Filmy anim. 8.00 ŁWD
8.05 To już dzień 8.30 Ten
sam świat 8.45 To jest temat
9.00 Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Echa regioróN 11.00 Magazyn tenisoW/ 11.30 Laboratorium 11.50
Tajniki matematyki 12.05 Jajko Kolumba 12.30 Klub Filipa 13.00 Portrety miast 13.30
US Open '99 14.00 Krajobrazy 14.30 Krople miłości 15.00
Prawnik radzi 15.10 Podróże
Obieżystopki 15.35 Kino wokół nas 16.00 Jak w starym
kabarecie 16.40 Vivat Academia 16.55 Małe conieco
17.10 ŁWD 17.15 Mag. motayzacyjny 17.30 Spoko 18.00
ŁWD 18.20 Z kodeksem na
ty 18.45 Bezpieczna Łódż
19.00 Krajobrazy 19.30 Bajki
20.00 Niezapomniany 21.00 To
jest temat 21.15 Ten sam
świat 21.30 Ł\/VÓ 21.45 Reportaż 22.00 Kropie miłości
22.30 07 zgłoś się - serial
sensacyjny produkcji polskiej
23.20 Obszary Niemiec - cykl
dokumentalny 23.50 Program
na jutro

TV Niepokalanów

„Forum

9.05 SbMJ życia 9.15 Wiado- domcści Watykańskie 16.40
mcści Watykańskie 9.40 KaKalendarz Liturgiczny 16.45
17.00 Wędkarskie przygody lendarz Liturgiczny 9.45 Blok Blok programów dla dzieci
programów dla dzieci 10.10 * 17.10 • 19.00 Tydzień w
Rexa Hunta 17 .30 Cieka12.00 Tydzień w Kościele Kościele 19.15 Bajka 19.25
wostki Discovery 18.00 Wy- 12.15 * 15.00 Koronka do Mi- * 20 .30 Różaniec 21.00 Boprawy w czasie: skarby rzy- łosierdzia Bożego 15.15 * gurodzica i Apel 21.50 *
mskich pól 19.00 Niewidzial- 16.05 SbMJ życia 16.15 Wia- •programy muzyczne, literackie ...
ne miejsca: Subtropolis 20.00
Oglądaj nowy program publicystyczny
Szkoła nurkowania 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00
w tv kablowej TVM
Barry Gray 22.00 Akta FBI:
Łowicza"
Wynajęty morderca 23.00
Detektywi sądowi: Natura!- , W czwartek 20 stycznia o godz. 18.00
ny świadek O.OO Pola bitew:
gośćmi
Artura Michalaka będą:
Bitwa o Ren 1.00 Wielcy egiMałgorzata Janicka, Wojciech
pcjanie 2.00 Ciekawostki DiWaligórski, Grzegorz Michalak,
·scovery 2.30 Kraina samoRobert Stępniewski
chodów 3,00 Zakończenie

Discovery

• Programy pogrubione-niekodowane
7.00 Diabelski Mtyn 7.45
Aktualności filmowe - prowadzi Agnieszka Egeman
7.50 Łapu capu 7.55 Świat
dzikich zwierząt 8.00 Bobry w akcji 8.25 Nareszcie
miłość 10.10 Shadrach film
obycz. 11.35 Deser: Dzień
Matki 11.55 t;lziwna para 2
13.30 Boskie stworzenia z
Celebesu 14.30 Bracia Flub
15.00 Dama w betonie - film
kryminalny 16.30 Deser: Mała
wpadka 16.55 Z wiatrem przeminęło 18.30 Bobry w akcji
18.55 Świat dzkich zwierząt serial anim. 19.00 Diabelski
Młyn 19.20 Nie przegap
19.25 Diabelski Młyn 19.50
Aktualności filmowe 19.55
Łapu capu - chochliki te·
lewizyjne 20.00 John Wayne - amerykańska legenda
21.35 Złoto Alaski - western
23.35 Requiem dla Browna film kryminalny 1.20 Pasja dramat 3.00 Przypadek Pekosińskiego - paradokument
4.30 Aleks i cyganka - melodramat 6.1 O Świat przyrody: Niebezpieczne kwiaty

20 stycznia 2000 r.

Wiadomości

21.55 Tygodnik polityczny
Jedynki
2245 Monitor

reż.WalterHin,

23.15 Sport
23.20 Fronda
2155 Dziki Bill
-westemprod. USA,
wyk. Jeff Bridges,
Ellen Barl<ln i inni
Dziki Bill (Jeff Bridges),
zwiadowca armii Północy w
czasie wojny secesyjnej,
przewodnik karawan pionierskich, konwojent dyliżan
sów pocztowych, zostaje w
końcu strzelcem wyborowym w rewiach Dzikiego
Zachodu. Potem przez kolejne lata pełni funkcję szeryfa w kilku awanturniczych
miastach w Dakocie. Jest
z natury samotnikiem. Ma
tylko jednego oddańego
przyjaciela, Anglika Charleya Prince'a (John Hurt),
który pełni rolę doradcy i
powiernika. W swoim krótkim życiu kochał dwie kobiety - matkę i długoletnią
przyjaciółkę Calamity Jane
(Ellen Barkin).
1.30 Szl<I'· "dom (powt.)
1.45 Mój ślad
1.55 Zakończenie

złoto

prowadzą rozmowy w hotelowym pokoju. Planują oni
podstępem przeniknąć do
środowiska, by zapoznać
się ze szczegółami spotkania. Zwabiają agentkę Danę
Scully za pomocą zsyntetyzowanego głosu Muldera.
Okazuje się, że w konferencji uczestniczy Suzanne Modeski (znana z jednego z poprzednich odcinków).
Jeden z mężczyzn, Byers,
rozpoznaje dawną sympatię. Próbuje nawiązać z nią
kontakt.
22.30 997 ·magazyn
kryminalny
23.05 Ekstradycja 2
-sena! prod. polskiej
0.05 Hulki
·Laskowskiego
-film dokumentalny
0.35 Olimpijskie

-film fab. prod. USA,
reż. Don Taylor,
wyk. Anthony Edwards,
Jean-MarcBarri inni

2.05 Zakończenie

1f!J@ll.$3~"ii

15
'"
6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
-serial komediowy
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Karate Kot
-serial animowany
8.00 Czarodziejka
z Księżyca
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
-serial komediowy
9.00 Simon
-serial komediowy
931 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Maria - serial
11.30 Renegat
-serial sensacyjny
12.30 Disco Relax
13.30 Graczykowie
14.00 Gospodarz
-gra-zabawa
14.30 Motowiadomości

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

1VPOLONIA
6.00
7.45
8.10
8.15

Przedmieście

Zaproszenie

Krzyżówka szczęścia

Portrety
Klan -telenowela
Mówi się„.

Wiadomości

8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.45 Ludzie listy piszą
9.05 Klan - serial
9.30 AlalAs-pr.dladzieci
9.55 Mój ślad
Bank nie z tej ziemi
Forum Polonijne
10.00
11.00
12.00
12.15
12.45
13.10
1331
13.55

pOL.()H"'

<1>
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5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film animowany dla
dzieci 8.15 Top Shop 12.15
Zbuntowana - telenowela
prod. argentyńskiej 13.15 Top
Shop 17.55 Przysmaki życia
- program prowadzony przez
Małgorzatę Potocką 18.55
Zbuntowana - telenowela argentyńska 20.00 Top Shop
21.15 Stellina - telenowela
prod. argentyńskiej 2220 Top
Shop 0.10 Playboy - magazyn erotyczny

„„„„...
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8.30 Wyścigi samochodów na
lodzie 9.00 Tenis: Australian
Open 19.30 Piłka nożna 21.30
Soki narciarskie: Zawody Pucharu Świata 23.00 Tenis: Australian Open.O.OO Snowboard: Zawody Pucharu Świata
w Gstaad 0.30 Akrobacje
spadochronowe: Mistrzostwa
1.30 Zakończenie programu

Świata w Carowa, Australia

Wiadomości

Wieści polonijne
Oto Polska

Uczmy się polskiego
Poradnik
bałaganiarza

O.OO Monitor

Panorama
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
AlaiAs
Mój ślad
Gry olimpijskie
Magazyn turystyczny
Teledyski
GośćJedynki

0.35 Powtórki programów

6.00 Przytul mnie 7.OO Junior - program rozrywkowy
7.30 Dżana 8.00 TV 'Market
8.30 Tajemniczy ogród 9.00
Pill<a w grze 9.30 Kapitan Power - serial dla dzieci 10.00
Skrzydła - serial komediowy
10.30 Słoneczny patrol - serial przygodowy 11.25 Dziedziczna nienawiść 12.20 Prawo do miłości 13.20 Tajemnice piasków 13.20 Festiwal
Muzyki Filmowej - Maurice
Jarre 15.00 Piosenka na ży
czenie 16.00 Prawo do m~o
ści 16.30 Tajemnice piasków
17.05 Informacje 17.15 Tajemniczy ogród - serial 17.40
Garfield - serial anim. 18.05
Słoneczny patrol 19.00 Piosenka na życzenie 20.00
Super Express TV 20.15 Lisa
-. dramat kraminalny 22.00
M.A.S.H - serial komediowy
22.30 Wyścig po złoto: Historia Silken Laumann 0.15
Przytul mnie 1.15 Piosenka na życzenie

PaT

Wiadomości

Klan-telenowela
Dobranocka

19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda + sport
20.00 Kuchnia polska
- serial prod. polskiej
21.00 Forum Polonijne:
Odpowiedzl
na pytania
21.15 Piosenki
z autografem: Jan
Ptaszyn Wróblewski
22.15 Przegląd Prasy
Polonijnej
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Forum
23A5 Pegaz tygodnia

ta, złotej· Quigley. Następnie
15.00 Karate Kot
broni się w domu - twierdzy,
15.30 lnfonnacje
podobnie jak ,Kevin sam w
15.55 Powrót Supennana
domu".
-serial przygodowy
·20.50 Losowanie LOTTO
16.45 Alvaro -serial
I Szczęśliwego
17A5 Luz Maria
Nu1119rka
18.40 Super Express TV
2215 Przyjaciele
18.55 Informacje
-serial komediowy
19.00 Prognoza pogody
2245 Wyniki losowania
19,05 Posłaniec
LOTTO
szczęścia
22.50 Informacje
20.00 Rodzina zastępcza
-serial komediowy
• I biznes Informacje
23.05 Prognoza pogody
20.30 Milioner
wspodenkach
23.10 Polityczne graffiti
-film fabularny prod. USA, • 2325 . ŚWlat według
Kiepskich
reż. Rupert Wainwrigh,
-serial komediowy
wyk Brian Bonsai!,
23.55 Super Express TV
Karen Duffy i inni
0.10 Róża-film fabularny
Preston Waters, lat 11, reali225 Muzyka na bis
zuje czek na milion dolarów,
5.00 Pożegnanie
o czym nie wie >Maścicie! kon-

14.15
14.30
15.00
15.10
15AO
16.00
16.10
16.15
16.20
17.00
17.15
17AO
17.45
18.10
18.30
18AO
18.50
19.15

n;;(!)
6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Perła 7.10 Sunset Beach - serial 7.55 Z ust do
ust - serial dla młodzieży
8.20 Odjazdowe kreskówki
9.05 Moje drugie ja - serial
prod. USA 9.30 Zagubiony
w czasie - serial fantastyczno-naukowy 10.20 Wzywam
dr Brucknera - serial medyczny 11.1 O Sunset Beach 11.55 Trzy razy Zofia
12.40 Teleshopping 13.15
Perła - telenowela 14.00 Katalina i Sebastian 14.45 Od1
jazdowe kreskówki 15.50
Czy boisz się ciemności serial 16.20 Zagubiony w
czasie 17.10 MANTIS - serial s-f 18.00 Sunset Beach - serial 18.50 7 minut 1
informacje 19.00 Zoom magazyn sensacji 19.30 Moje drugie ja 20.00 Seksualne propozycje - dramat obyczajowy 21.40 Wzywam dr
Brucknera 22.50 7 minut
23.20 Sexplbzja 0.35 Quincy - serial 1.00 Powtórki

no·

•

,
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ŁOWICZANIN

Na mieszkania i samochody

POZYCZAMY

serial animowany 14.45 Super Pig - serial anim. 15.15
Szkoła złamanych serc - serial dla młodzieży 15.45 W
naszym kręgu - serial 16.15
Pełna chata - serial komediowy 16.45 Multikino - magazyn filmowy 17.15 TVN
Fakty Regionalne 17.35 Wizjer TVN 18.05 Kamila - serial 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Cristina - serial obyczajowy
20.30 Beverly Hills 90210 serial obyczajowy 21.30 Melrose Place - serial obyczajowy; Jane jest w szoku dowiedziawszy się, że była ad-

sualne propozycje - dramat
obyczajowy; Paula Pratt je5'
szczęśliwą mężatką, realizującą się również zawodowo na
kierowniczym stanowisku w
dużej firmie. Pewnego dnia,
gdy wraz ze swoim kolegą
Jackiem Frenchem pracuje
nad bardzo ważnym kontraktem ... 21.40 Wzywam dr
Brucknera - serial medyczny prod. niemieckiej 22.35
Dziennik 22.50 WiP - wydarzenia i plotki 23.05 Czarownik 0.30 Idziemy na ryby
1.00 Życie jak poker 1.30
Muzyczna poczta - progrrfl
muzyczny 2.30 Zakończenie

optowanym dzieckiem. Postanawia za wszelką cenę odnaleźć swoją bilogiczną matkę. Sydney oferuje jej pomoc, zapewniając, że zawsze
będzie traktować ją jak prawdziwą siostrę. Jane dowiaduje się, że jej biologiczna matka była grającą w niskoby,dżetowych filmach aktorką
22.30 Nie do wiary - opowieści niesamowite 23.00 TVN
Fakty - infomracje 23.05 Kr;_
pka nad i - program publicystyczny 23.27 Pogoda 23.39
KomandQsi O.OO Drew Carey
Show - serial 0.30 Wizjer TVN
1.00 Granie na zawołanie

Jacek Markiewicz

nica - serial animowany
15.58 77 sekund 16.00 Antonella 16.50 Na południe serial kanadyjski 17.45 WiP
17.58 77 sekund 18.05 Kapitan Jastrząb - serial 18.30
Życie jak poker 18.58 77 sekund 19.00 Zoom - magazyn sensacji i rozrywki 19.30
Moje drugie ja - serial science-fiction; Przeciętny nastolatek - Andrew przez przypadek zostaje poddany działa
niu eksperymentalnej aparatury zbudowanej przez ekscentrycznego naukowca. Od
tej pory odkrywa w sobie tamoc 20.00 Sek-

społeczeństw.

wzrost lokat, wydatków na zakup papierów wartościowych o jeden punkt
procentowy powoduje zwiC<kszcnie
produktu krajowego brutto o O, 13
proc. Krajowe oszcz«dności pozwalają na finansowanie inwestycji bez konieczności sprowadzania kapitału z zagranicy i pogarszania w ten sposób
bilansu obrotów bieżących,
Aby zaspokoić swoje potrzeby materialne, około 12 procent rodzin zamierza w najbliższym czasie zaciągnąć
kredyty; to dwakroć wyższy wskaź
nik „gotowości" od francuskiego. Na~
wiąksza cząść pożyczek przeznaczana jest na zakup mieszkań, na drugim
miejscu znalazł si« zakup samocho,dów. Zaledwie 19 procent ankietowanych Polaków wybiera oszczędzanie
jako sposób na zaspokojenie potrzeb
konsumpcyjnych , podczas gdy na
przykład wiC<kszość Belgów i prawic
polowa Francuzów stawia tC< formą
przed kredytem. Dla Polaka, jak wynika z badań, najważniejsza kwestia
to minimum formalności związanych
z uzyskaniem pożyczki, podczas gdy
na przykład Niemcy przede wszystkim rachują koszty.
Takie nastawienie wynika, zdaniem
ekspertów, z ogromnych różnic w poziomic zasobności porównywanych

OSZCZ~DZAMY.~

Tylko niewielka CZC<ŚĆ społeczeń
stwa może systematycznie oszczC<dzać.
Natomiast Polacy chC<tnie biorą kredyty. Takie wnioski wynikają z badań
przeprowadzonych ostatnio przez
CBOS, GUS, Centrum Analiz Społecz
no-Ekonomicznych i Rescarch International.
Eksperckie analizy potwierdziły
prawd« oczywistą: najwiC<ccj odkłada
ją ci, którzy mają najwiąkszc dochody. Zaledwie sześciu na stu wspólobywatc li jest w stanic systematycznie
oszczC<dzać. Dwie trzecie ankietowanych stwierdza, że w ogóle nic ma z
czego odkładać na „czarną godzinę'
czy też na remont mieszkania bądź
zakup samochodu . Ci, którzy osiągają
odpowiednie dochody, odkładają w cią
gu kwartału po ponad dwa tysiące zło
tych; to 116 cząść społeczeństwa. Jeśli
podzielić polskie rodziny na dziesiąć
grup, w zależności od poziomu ich
dochodu, to najbogatsza wnosi aż 60
proc. oszczC<dności. Najwiąkszy procent swoich dochodów odkładają ludzie z wyższym wykształceniem, zazwyczaj trzydziestoletni lub z grupy
wiekowej 50-54 lata, zarabiający dwa
razy wiącej niż wynosi przeciątna krajowa. Jak wynika z wyliczeń Centrum
Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
poziom oszcządzania ma ogromne
znacznie dla dochodu narodowego;

6.45 Kropka nad i 7.15 Trzy
małe duszki 7.45 Przygody
Animków - serial animowany 8.1 O Super Pig - serial
anim. 8.35 Laboratorium Dextera - serial anim. 9.00 Kamila - serial obyczajowy 9.50
Maria - telenowela 10.40 Anna - telenowela 11.30 Telesklep 12.00 Cristina - serial
obyrzipNy 12.55 Pepsi chart
- program rozrywkowy 13.25
Automaniak 13.55 Trzy małe
duszki - serial animowany
14.20 Przygody Animków -

jemniczą

••

7.00 Muzyczna poczta - program muzyczny 8.00 Życie
jak poker 8.30 Telezakupy
9.05 Na południe - serial kanadyjski 10.05 Kapitan Jastrząb - serial anim , 10.30
Sally czarownica - serial
anim. 11.00 Idziemy na ryby
11.30 Telezakupy 12.00 Ka-.
lambury 12.30 Życie jak
poker - telenowela 13.00
Antonella 14.00 Muzyczna
poczta - program muzyczny
14.58 77 sekund 15.00 Kalambury 15.30 Sally czarow-

0

Przedmieście

8

nierze są uroczyście witani
na $1ąsku. Odbywają się za.
ręczyny trzech par.
10.00 Chłopiec i pelikan
·film przygodowy
prod. australijskiej
Bohater filmu mieszka ze
swolri ojcem rybakiem w
dzikich okolicach, na często
nawiedzanym przez sztormy
południowym wybrzeżu Australii. Nie zna innego świa·
ta. Pewnego dnia odkrył, że
na sąsiedniej dzikiej plaży
żyją inni ludzie. Jego nowy
przyjaciel Bill jest aborygenem, uczy chłopca wielu ciekawych i nowych rzeczy o
morzu, okolicy i mieszkań·
cach tych terenów oraz od·
powiedzialności za żyjące
tutaj zwierzęta.
11.30 Na pełnym morzu
• seńal prod. szwedzkiej
12.15 Bisza ·próba ognia
13.10 Porzucone zabawki

wczętami. Zwycięscy żoł·

7.30
7.50
8.00
8.30
9.00

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Projektantki
Czterej pancerni
i pies- serial prod. USA
Nadchodzą pierwsze dni pokoju. Załoga .Rudego" wraca do Polski wraz z 3 dzie·

10.45

9.20
9.25
9.40
10.00

9.05

- serial kanadyjski
Teleferta
dla najmłodszych •
Ulepianki Misia
IMargolci
Teleferta dla dzieci
Papierowy teatrzyk
Festiwale, Festiwale.„
Miasto na luzie
·serial prod. USA
Mamy dziecko

a45 Gwiezdna Farma

pogody

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza

a

0brażona matka panny mło
dej nie chce uczestniczyć w
uroczystości. Susan próbuje przekonać ją, by zmieniła
zdanie. Wreszcie nadchodzi
ważny w życiu każdego moment. Przed ołtarzem stają
dwie pary • Vicki i Ben oraz
Hank i Pete. $1ubu udziela
Im rabin. Stawili się w kom·
plecie wszyscy zaproszeni
goście: znajomi, przyjacie·
le, są również rodzice Vicki.
Maddy spotyka dawnego
ukochanego, który jak się
okazuje zmienił płeć.
8.05 Giełda
15 Krakowskie

Zbliża się dzień ślubu Vicki.

• serial komedowy

6.00 Kawa czy herbata
7.45 A teraz Susan

ttlVIPD

czyli

Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress

RowerBłażeja

Jedynki

15.30 Tele-Milenium
·teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
Nadchodzi Boże Narodze·
nie. Aby oderwać się od
problemów, Charlie wybiera się, za radą lekarza, na
długą wycieczkę samochodową. W podróży ma towarzyszyć mu Kirsten. Julia
przyjmuje posadę pakowaczki w supermarkecie.
Wstydzi się swego zajęcia
i stara się ukryć prawdę
przed Justinem. Bailey pró·

dziećmi.

Adam Racewicz przygoto·
wuje się do rozprawy habili·
tacyjnej. Cała rodzina żyje
tym wydarzeniem. Adam
jest bardzo zdenerwowany,
bo jeden z profesorów •
członków komisji • wyraźnie
go nie lubi. Kryśka wyjeżdża
na letnisko ze swą przyja·
ciółką Aśką Btażyńską i

prod.pdskiej

-telenowela

14.55 W labiryncie

Schabów

studio
14.05 Koncert urodzinowy
Formacji Nieżywych

13.40 Truskawkowe

16.10
16.15
16.20
17.00

16.o5

I Handersonowie
·serial prod. USA
Muzyczny Serwis

15.40 Hany

15.30 Euroexpress

Samorządowa

15.00 Wiadomości
15.10 Rzeczpospolita

widzów

13.40 Wędrowcy
• czyli podróże
małe i duże
13.45 SmaklAfryki
·serial prod. australijskiej
14.10 Wędrowiec„.
14.15 Program edukacyjny
14.30 Don Kichot
• program dla młodych

i wulkanów

podróże małe i duże
13.15 Wśród mlgieł

12.25

Samo życie
12.45 Klan
-telenowela
13.10 Wędrowiec

pieniądze

11.0S Kino/ez
·film dokumentalny
11.40 Z Polski rodem
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12..20 Kontrasty
• świat, ludzie,

Środa

...,,.

v.ieklJ

Sport
Rozmowy na koniec

Wiadomości

Alfredo jest namiętnym ha·
zardzistą, ale szczęście mu
nie sprzyja i ciągle tonie w
długach. Uciekając przed
wierzycielem, groźnym mafioso zwanym Wujkiem lub
Cukiereczkiem, opuszcza
potajemnie hotel, w którym
dotąd mieszkał i usHuje znaleźć jakieś locum w odle·
głej dzielnicy miasta.
23.15 Studio sport
1.10 Światowapiłka
1.35 Zakończenie
programu

-komedia

W:iJsr./

17.30 Program lokalny
18.20 W sieci
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
19.20 Dwójkomania
19.30 Album Chopinowski
·telewizyjne wyda nie dziel
wszystiOCt1 Chopina
20.00 Magazyn ekspresu
reporterów
21.00 Panorama
2121 Prognoza pogody
21.25 Sport· telegram
21.30 ·Dwójkomania
21.40 Orzełczyrzeka

buje podtrzymać na duchu
Annie, załamaną z powodu
utraty pracy.
17.00 Polaków portret

2.05 Mój ślad
2.15 Zakończenie

0.05 W biały dzień

22.20
23.25

21.50 Debata
22.50 Monitor

·Wiadomości

19.30 Wiadomości
19.56 Sport i pogoda
20.10 Okruchyżycia:
Witaj w domku
dla lalek
·film fabularny prod. USA,
reż. Todd Solondz,
wyk. Heather Matarozzo,
Mathew Faber,
Daria Kafinina i inni
21.46 Flesz

Bolka i Lolka

Przygody

17.25 Klan
-telenowela
17.50 GośćJedynkl
18.00 Moda na sukces
·serial prod. USA
18.25 Wideo Party
18.55 Mój ślad
19.00 Wieczorynka:

.
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Skrzydła przyszłości

1.00 Zderzenie 2.00 Cieka·
wostki Discovery 2.30 Wojenne opowieści

O.OO

Discovery

TV

Łódź

7.00 Czas, czy nie czas?
7.30 Bajki 8.00 ŁWD 8.30
Bywaj zdrów 8.45 To jest
temat 9.00 Niezapomniany
10.00 Telezakupy 10.30 Od·
kryj nowy świat 11.00 Ma·
gazyn kulturalny 11.30 Sensacje XX wieku 11.55 Szkoły
integracyjne 12.20 Jak znaleźć dobrą pracę 12.30 Zaczarowany świat 13.00 Spotkanie z taaaką rybą 13.15
Magazyn 13.30To jest... 14.00
Hobby 14.30 Krople miło
ści 15.00 Klub Filipa 15.35
Mag. regionalny 16.00 ŁWP
+ Sport 17.10 ŁWD 17.15
Zagadki historii 17.30 Wi·
tryna sztuki 18.00 ŁWD
18.20 Obracanie groszem
18.35 Wtasrie M 18.50 Reportaż 19.00 Echa regio·
nów 19.30 Pomysłowy Do·
bromir 19.40 Mały pingwin
Pik Pok 19.50 Pomysłowy
Dobromir 20.00 Niezapomniany 21.00 To jest temat
21.30 ŁWD 22.00 Krople
mfości 22.30 Me cz koszy·
kówki 23.40 Siła ognia

WOT
7.00 Czas czy nie czas?
7 .30 Kot Billy 8.00 Mikser
8.10 Wiarus 8.30 Bywaj
zdrów 8.45 To jest temat
9.00 Niezapomniany 10.30
Odkryj nowy świat 11.00
Mag. kulturalny 11.30 Sen·
sacje XX wieku 11.55 Szkoły integracyjne 12.20 Jak
znaleźć„. 12.30 Za czaro·
wany świat 13.00 Spotka·
nia z taaaką rybą 13.1 O Fifa
magazine 13.30 To jest te·
mat 14.00 Hobby 14.30 Krople miłości 15.00 Klub Fili·
pa 15.30 Kuriera 15.35 Rozmowa dnia 15.55 Ble·
giem„. 16.35 Co, gdzie„.
16.45 Przygody„. 17.15 Mi·
kser 17.30 Kurier 17.SO Sekrety... 18.00 Kurier 18.20
Obok nas 18.40 Na zdrowie 19.00 Echa 19.30 Baj·
ki 20.00 Niezapomniany
21.00 To jest temat 21.10
Bywaj zdrów 21.30 Kurier +
Sport 21.40 Rozmowa dnia
22.30 Czerwony karzeł 23.00
Raport 23.40 Siła ognia

TVM

ZAPRASZA

KABLOWA

TELEWIZJA

7.00 Diabelski Młyn 7.45
Aktualności filmowe • prowadzi Agnieszka Egeman
7.50 Łapu capu 7.55 Świat
dzikich zwierząt 8.00 Bo·
bry w akcji 825 Złoto Alaski ·
western 10.25 Johna Wayne
· amerykańska legenda 11.55
Shadrach · film obyczajowy
13.30 Dzika przyroda lndo·
nezji · film dokumentalny
14.30 Bracia Flub · seńal ani·
mowany 15.00 Przypadek Pekosińskiego · paradokument
16.30 Peacemaker • film sen·
sacyjny 18.30 Bobry w akcji 18.55 Świat dzikich zwierząt 19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski Młyn 19.50 Aktu·
alności filmowe 19.55 Łapu
capu • chochliki telewizyj·
ne 20.00 Trujący bluszcz 3
· thriller 21.35 Beavis and
Butt-Heat · serial anim. 21.55
Manga 22.25 Departament
spraw wewnętrznych • film
sensacyjny 0.20 Nareszcie
miłość · film muzyczny 2.05
Deser: Terapia grupowa 2.20
TV Niepokalanów ramówka programu:
Deser. Herbata 225 Morder·
cza rozgrywka · thriller 4.20 9.05 Słowo życia 9.15 Wia· 16.15 Wiadomości Watykań·
skie 16.40 Kalendarz Litur·
domości Watykańskie 9.40
Pasja · dramat 6.00 Arysło·
· Kalendarz Liturgiczny 9.4$ giczny 16.45 Blok programów
kraci ulicy
Blok programów dla dzieci dla dzieci 17.10 • 19.00 Ty10.10 • 12.00 Tydzień w dzień w Kościele 19.15 Bajka
Kościele 12.15•1s.oo Koron19.25 • 20.30 Różaniec 21.00
ka do Miłosierdzia Bożego Apel Jasnogórski
17.00 Wędkarskie przygo- 15.15 • 16.05 Słowo życia • programy różne
dy Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki Discovery 18.00
Wyprawy w czasie 19.00
Ferrari 20.00 Kraina samochodów 20.30 Ciekawostki
Discovery 21.00 Skrajnoś·
ci 22.00 Pogrzebani żyw
TVMŁOWICZ
cem 23.00 Umysł śmiałka

Programy pogrubione - nie kodowane

[tfill!JQ

Okruchy życia - „ Witaj w domku dla lalek" ·.film fabulanry prod. USA.
Todd Solondz, wyk. Daria Kalinina, Brendan Sex/on j1:, Heqther Matarazzo i inni. Emisja: środa, 26 stycznia, TVP I, godz. 20. I O.

reż.

26 stycznia 2000 r.
.

Przedmieście

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

Wiadomości

8.30 Rajd Paryż-Dakar-Kair
2000 9.00 Bobsleje 9.15 Bia·
thlon 10.30 Tenis 19.30 Pił·
ka nożna: Truniej Gazi-Cup
21.30 Boks 22.30 Rajd Pa·
ryż-Dakar-Kair 2000 23.00
Rajdowe Mistrzostwa $wiata 23.15 Tenis 0.15 Sanecz·
karstwo: Zawody Pucharu
$wiata na torze naturalnym
w Garmisch Partenkiren
0.45 Rajd Paryż-Dakar-Kair
2000 1.15 Rajdowe Mistrzostwa Świata: Rajd Monte
Carlo 1.30 Zakończenie pro·
gram u

ll!IJl!ISPORT
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5.30 Top Shop 7 .40 Przy·
jaciele · film animowany dla
dzieci 8.15 Top Shop 12.15
Zbuntowana • telenowela
13.15 Top Shop 17.55 Przy·
smaki życia 18.55 Zbunło·
wana 20.00 Top Shop 21.15
Stellina • telenowela 22.20
Top Shop 0.10 Playboy

l'Ol.aAA

~

10.00 Kuchnia polska
·serial prod. polskiej
11.00 Linia specjalna
12.00 Wiadomości
12.15 MdM

Władca gwiazd

8.45 Rozmowy Jerzego
Markuszewskiego
z K. Brandysem
9.00 Złotopolscy
9.20 Mój świat
9.30 Quasimodo:

8.30

8.25 Giełda

6.00
7.45
8.10
8.15

10.30 Luz Maria
11.30 Powrót Supennana
·film przygodowy
12.30 Disco Polo Live
13.30 Rodzina zastępcza
• serial komediowy
14.00 Dyżurny Satyryk
Kraju

•telenowela

8.30 Miasteczko
Evening Shade
9.00 Hotel „Pod Sosnami"
9.30 Posłaniec szczęścia

z Księżyca

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Szaleję
za tobą
• serial komediowy
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Projekt Geeker
8.00 Czarodziejka

W UD©ll$&.li'

~

3

Kalambury dla dzieci
Karate kot
lnfonnacje
Renegat
• seńal sensacyjny
Alvaro
Luz Maria
Super Express TV
lnfonnacje
Prognoza pogody

·telenowela

reż.

J. F. Lśwton

·film prod. USA,

V.l.P.

Złotopolscy

~

Zaproszenie
Magazyn olimpijski
Magazyn turystyczny
Mickiewiczowskie

Panorama
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Quasimodo

-reportaż

serial 7.55 Z ust do ust 8.20
Odjazdowe kreskówki 9.05
Moje drugie ja 9.30 Zagu·
biony w czasie 10.20 Wzy·
wam dr Brucknera 11.1 O
Sunset Beach · serial 11.55
Trzy razy Zofia 12.40 Teleshopping 13.15 Perla · telenowela 14.00 Katalina i
Sebastian 14.45 Odjazdowe
kreskówki 15.50 Czy boisz
się ciemności • serial 16.20
Zagubiony w czasie · serial
17.10 MANTIS 18.00 San·
suet Beach · serial 18.50
7 minut • wydarzenia dnia
19.00 Zoom 19.30 Moje drugie ja 20.00 Columbo 21.45
Cobra · oddzial specjalny
22.50 7 minut 23.05 Sexplozja 23.20 Dzikie koty ·
horror 0.50 Sprawa dla Wycliffe · serial sensacyjny
1.40 Columbo 3.15 Zabój·
cza ciekawość (powt.) 4.35
Teleshopping

6.00 Miłość i dyplomacja ·
serial 6.25 Perła . teleno·
wela 7.10 Sunset Beach .

Ułlłf~

16.00
16.10
16.15
16.20
17.00
17.15

Barbary Wachowicz
14.30 Ich miłość
·film dokumentalny
15.00 Wiadomości
15.10 Karnawał po polsku
15.30 Tatrzańskie muzeum

12.45
13.10
13.30
13.55
14.15

20.50 Losowanie LOTIO
I Szczęśliwego
Numerka
21.00 Ostry dyżur
·serial obyczajowy
21.55 System
·serial prod. USA

20.00

16.45
17A5
18.40
18.55
19.00
19.05 Posłaniec szczęścia

14.30
15.00
15.30
15.55

Pogoda+sport

Wiadomości

Dobranocka

Złotopolscy

Mój ślad
Krzyżówka szczęścia
Credo 2000
Gość Jedynki

Wiadomości

.
6.00 Przytul mnie 7.00 Ma·
kakofonia 7.30 Szok-blok.
magazyn muzyczny 8.00
TV Market 8.30 Tajemniczy
ogród · serial 9.00 Garfield
· serial' 9.30 Super Stones ·
serial 10.00 MAS.H • se·
rial 10.30 Słoneczny patrol
11.30 Dziedziczna nienawiść
12.30 Prawo do miłości •
serial 13.00 Tajemnice pia·
sków 13.30 Soundtrack 14.00
Dżana 14.30 Program polski 15.00 Piosenka na ży·
czenie 16.00 Prawo do mi·
!ości · serial 16.30 Tajem·
nice piasków 17.05 lnfor·
macje 17.15 Tajemniczy
ogród 17 .40 Piłka w grze
18.05 Słoneczny patrol ·
serial 19.00 Piosenka na
życzenie 20.00 Super Express TV 20.15 Wyścig po
złoto: Historia Silken Laumann 22.00 Skrzydła 22.30
Ochrona absolutna 23.25
Przybysz 0.20 Przytul mnie
1.20 Piosenka na życzenie

PaT

0.30 Powtórki programów

O.OO

22.50
23.00

22.30

21.35
21.55
22.15

Don Kichot
Abecadło kina
Rok Bachowski
Wieści polonijne
Panorama
Sport-telegram
Linia specjalna
Monitor

20.00 TeatrTelewizji:

17.35
17.45
1&10
18.40
1&50
19.15
19.30
19.55

O.OO Super Express TV
0.20 Frederic Forsyth
przedstawia: Ofiara
wojny. film prod. USA
2.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

komed™Y

Serial akcji stanowiący kon·
tynuację wielkiego przeboju
kinowego pod tym samym
tytułem, którego gwiazdą była Sandra Bullok. W serialu
jej miejsce zajęla Brooke
Langton.
22.50 Wyniki losowania
LOTTO
22.55 Informacje I biznes
informacje
23.10 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
23.30 13 posterunek
-polski serial

i Wic.$Ci

ŁOWICZANIN

nego naukowca, dr. Benjamina Jeffcoate'a. Od tej pory
odkrywa w sobie tajemniczą
moc„. 20.00 Columbo • se1
rial kryminalny; Colombo ~
pozornie niudacznik nie po·
trafiący zliczyć do dziesię·
ciu, zawsze ubrany w stary,
podniszczony płaszcz, oka·
zuje się najlepszym oficerem
dochodzeniowym wydziału
zabójstw 21.45 Cobra • od·
dział specjalny 22.40 Dziennik 2255 WIP • wydarzenia i
plotki 23. to Jeden z naszych
1.30 Życie jak poker • tele·
nowela 2.00 Hit Mix 3.00
Zakończenie programu

cmttf@

rownica • serial animowany
15.58 77 sekund 16.00 An·
tonella • serial 16.50 Na po7.00 Hit Mix • program mu- łudnie · serial 16.58 77 se·
zyczny 8.00 Życie jak po·' kund 17.45 WIP · wydarza·
ker · telenowela 8.30 Teleza- nia i plotki 17.58 77 sekund
kupy 9.05 Na południe · se- 18.00 Kapitan Jastrząb • seńal 10.05 Kapitan Jastrząb · rial animowany 18.30 Życie
serial animowany 10.30 Sal· jak pokł!r · telenowela 18.58
ly Czarownica · serial ani- 77 sekund 19.00 Zoom · ma·
mowany 11.00 Techno par- gazyn sensacji i rozrywki
ty 11.30 Telezakupy 12.00 19.30 Moje drugie ja · se·
Kalambury · program roz· rial science-fiction; Przecięł·
rywkowy 12.30 Życie jak ny nastolatek, Andrew Cle·
poker • telenowela 13.00 ments, przez przypadek zo·
Antonella • serial 14.00 Hit staje poddany działaniu eks·
Mix 14.58 77 sekund 15.00 perymentalnej aparatury zbu·
Kalambury 15.30 Sally cza- dawanej przez ekscentrycz-

6.45 Kropka nad i • pr~ publicystyczny 7.15 Trzy małe
duszki 7.45 Przygody Animków 8.1 O Super Pig • serial
anim. 8.35 Laboratorium Dextera · serial anim. 9.00 Ka·
mila · seńal obyczajowy 9.50
Maria de Nadie · telenowela
10.40 Anna· telenowela 11.30
Telesklep 12.00 Cristina · se·
rial obyczajowy 1255 Nie do
wiary • opowieści niesamowite
13.25 Komandosi • magazyn
wojskowy 13.55 Trzy małe

· film obyczajowy prod. USA;
reż. David Lowell Rich, wyk.
George C. Scott, Jacqueli·
ne Bisset, Melissa Gilbert i
inni; Dziewiętnastoletnia Ter·
ry musi podjąć decyzję, czy
chce urodzić dziecko chło·
paka, z którym właśnie się
rozstała. Decyduje się na
aborcję mimo stanowczego
sprzeciwu ojca, który wy·
znaje bardzo surowe zasady
moralne... 22.20 lbisekcja
23.05 TVN Fakty 23.1 O Kropka nad i 23.30 Pogodę
23.35 Multikino O.OS Drew
Carey Show 0.35 Wizjer TVN
1.05 Granie na zawołanie
ków · serial anim. 14.45 Super Pig • serial anim. 15.15
Szkoła złamanych serc • serial dla mlodzieży 15.45 W
naszym kręgu • serial dla
młodzieży 16.15 Pełna cha·
ta • serial komediowy 16.45
Maraton uśmiechu · liga
dowcipów 17.15 TVN Fakty
Regionalne 17.35 Wizjer TVN
· magazyn sensacji i rozrywki 18.05 Kamila · seńal obyczajowy 19.00 TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Pogoda
19.35 Cristina · serial oby·
czajowy prod. meksykań·
skiej 20.30 Trudne decyzje

•

Podstawa prawna: art. 188 Kodeksu pracy.

innej osoby i przysługuje nawet w
przypadku, gdy jedno z rodziców lub
opiekunów nic pracuje, sprawując
opieki( nad dzieckiem. Wynika to
bezpośrednio z art. I 88 Kodeksu pracy, który jako warunek skorzystania
ze zwolnienia przewiduje wychowywanie przynajmniej jednego dziecka
do lat 14 (a nic niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem przez
inną osobl().
D~i te, w przypadku ich niewykorzystania, nie mogą być wykorzystane w roku nastl(pnym, nic przysługu
je również z tego tytułu żaden ekwiwalent. Za czas omawianego zwolnienia pracownica zachowuje prawo
do wynagrodzenia.
W opisanej sytuacji pracodawca ma
wi<(c obowiązek udzielić zwolnienia
od pracy, z tym że w wymiarze 2 dni,
a nic 6; jak żąda pracownica. Nieudzielenie tego zwolnienia na wnio·
sek pracownicy, jako naruszenie prz~
pisów o ochronie pracy kobiet, st.a·
nowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagr.ożonc karą
grzywny od 10-5000 zł.

duszki 14.20 Przygody Anim-

Prawo dó tego zwolnienia nic jest
w żadnym wypadku zależne od tego,
czy dziecko ma zapewnioną opieki(

pracowni.r~. ~ .~

ale jego wymiar bQdzic niższy niż
wskazany przez pracownic<(. Tak zwane zwolnienie na opiek<( na dzieckiem
przysługuje każdej pracownicy wychowującej dziecko do lat 14, od dnia
podj<(cia pracy lub też od dnia urodzenia dziecka, bez wzgl<(du na rodzaj
umowy o pracę i długość jej trwania.
Omawiane zwolnienie od pracy
przysługuje w wymiarze dwóch dni w
roku kalendarzowym, niezależnie od
tego, ile dzieci w wicku do lat 14 jest
wychowywanych przez pracownicę.
Dni te mogą być wykorzystane łąc;z
nic lub oddzielnie, zależnie od decyzji

może odmówić udzielenia zwolnienia,

W opisanej sytuacji pracodawca nic

Pracownica zatrudniona na
czas określony jednego miesiąca domaga się, żebym udzie·
lił jej sześciu dnli zwolnienia na
opiekę nad dziećmi (ma ich troje). Dziećmi zajmuje się jej niepracujący mąż. Czy mogę odmówić udzielenia jej zwolnie·
ni a?

Z·WOLNIENIE NA OPIEK~
NAD DZIECKIEM

no~

Gość.Jedynki

Niezwykła 7-mka

-teleturniej
Kolejny odcinek serii turniejów młodzieżowych,w których rywalizują siedmioosobowe zespoły z'różnych
organizacji i stowarzyszeń
zainteresowanych survivalem, sportami obronnymi.
Tym razem zespoły rywa·
lizują w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. gdzie
rozgrywają konkurencje
sportowe. Turniej w części
historycznej poświęcony

17.00

tywa. Zauważa u niej orygi·
nalny breloczek do kluczyków.
15.30 Szalone liczby
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
W przededniu ślubu Julią
targają coraz większe wąt
pliwości. Zaczyna poważnie
zastanawiać się czy jej mal·
żeństwo z Griffinem ma przy·
szłość. Tymczasem Bailey
staje się zazdrosny o Sa·
rah. Postanawia zerwać
znajomość z Annie. Nie
chce nawet, by towarzyszyła mu na ślubie siostry,
chociaż już wcześniej ją za.
prosij. Gdy jednak okazuje
się, że Sarah przychodzi
ze swoim nowym chłopa
kiem, zmienia zdanie.

19.$ Sport+ pogoda
:!l.10 Zloto dla zuchwalych
-komedia wojenna
prod. USA, reż.Brian G.
Hutton, wyk. Clint
Eastwood i inni
Akcja rozgrywa się pod·
czas drugiej wojny świato
wej w okupowanej Francji.
Komendant niewielkiego oddziału, porucznik armii amerykańskiej Kelly, bierze do
niewoli niemieckiego pul·

18A5 KamawałwJedynce
18Sl Mój ślad
19.00 Wieczorynka
19.Jl Wiadomości

motoryzacyjny MOC

18.ll Magazyn

18.0S Modanasukces
·serial prod. USA

16.10
16.15
16.20
17.00
17.25
17SI

i Hendersonowie
16.00 Muzyczny
Serwis Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Jaka to melodia?

15.35 Hcrty

z Europą

14.20 Więcej czy lepiej
14.30 Do góry nogami
15.00 Wiadomości
15.10 Twarzą wtwarz

Piqtek
ITIVIPD

Krakowskie

Giełda

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Na szczytach wladzy
-serial komediCMY

8.05

a15

Prze<*nieścle
83) Wiadomości

8.42 Prognoza pogody
8.45 Przygody Misia
Paddingtona
-serial animowany
9.10 Mama lja

9.25 Domowe
przedszkole
o dzieciach

9.50 Porozmawiajmy

-film dokumentalny

10.00 Supergrupa
10.55 Domosfera
11.10 Sekta
11.40 Czasnakomputer
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

1225 Wielkie sprzątanie
12.45 Klan -telenowela TVP
1115 Świattatuażu
-film dokumentalny
13A5 Nowa szkoła
14.00 Historie sekretne

TVP§
7.30 Dziennik
krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Projektantki
Zbliża się Święto Dziękczy

nienia. Projektantki z firmy
Sugarbakers zamierzają spę
dzić ten uroczysty dzień na
plaży. Chcą, by było miło i
romantycznie. Wspaniałe pia·
ny przyjaciółek krzyżuje nie·
spodziewanie piękna Ursu·
la. Mężczyźni zafascynowani jej jest zgrabną sylwetką i
urodą przez cały czas nie
odrywają od niej oczu.
9.00 Transmisja
obrad

Sejmu
14.55 W labiryncie
·telenowela TVP
Joanna nie chce powiedzieć
mężowi, że chodzi na mi·
tyngi anonimowych alkoho·
lików. Adam zdaje sobie
sprawę, że żona nie jest z
nim szczera, podejrzewa ją
o romans. Piotrek i Staszek
postanawiają oddać kasety i kopertę Meyerowi, licząc na nagrodę. Maciek
Derbich podrabia podpis
Duraja w indeksie. Adam
towarzyszy Dance podczas
wizyty u prywatnego detek-

Programy pogrubione· nie kodowane

r-t:rcr;rs il
7 .OO Diabelski Młyn - serial animowany 7.45 Ak·
tualności filmowe 7.50 Ła
pu capu 7.55 Świat dzl·
kich zwierząt 8.00 Bobry
w akcji - serial anim. 8.25
Zdrowie - satyra polityczna
10.05 Żywioł lamparta morskiego 10.35 Mniejsze zło dramat obyczajowy 12.10
Deser 12.25 Chrupki w
kształcie zwierząt - komedia 14.00 Mistrzowie w świe
cie przyrody li 14.30 Bra·
cia Flub - 15.00 Pożyczał·
scy - film familijny 16.25
Cybernet • magazyn 18.20
Deser: Kot domowy 18.55
Świat dzikich zwierząt 19.00
Diabelski młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
młyn 19.50 Aktualności
filmowe 19.55 Łapu capu
20.00 Dzień zagłady •
science-fiction 22.CO Titanic 1912 22.1 O Titanic • film
akcji 1.20 Miejsce zwane
prawdą - film erotyczny 3.05
Blues Brothers 2000 • komedia 5.05 Mordercza rozgrywka • thriller

Discovery
17.00 Wędkarskie przygo·
dy Rexa Hunta 17 .30 Ciekawostki Discovery 18.00
Wyprawy w czasie 19.00
Żądza prędkości 20.00 Pasjonaci z wyboru 20.30 Cie·
kawostki Discovery 21.00
Podróż ludzkości: Kreatyna ekspozja 22.00 Łowca
krokodyli: Legandy z wysp
Galapagos 23.00 Spotka·
nia z grizzly O.OO Niesa·
mowite maszyny: Pojazdy
ra-tunkowe 1.00 Detektywi
sądowi 2.00 Ciekawostki Discovery 2.30 Szkoła nurkowania 3.00 Zakończenie

4

!ości

7.00 Bajki 7.25 Pr. eduka·
cyjne 8.00 Mikser 8.10 Wwa znana„. 8.30 Relacje
9.00 Niezapomniany 10.30
Doktor Ewa 11.15 Europejskie ZOO 11.30 Od Platona. „ 11.55 Harmonijka
ustna i„. 12.05 Edukacja
nowego wieku 12.30 Obie·
żystopka 13.00 Mag. przyrodniczy 13.30 Jeszcze
najlepsi 13.45 MŚ w akrobacji szybowcowej 14.00
U siebie 14.30 Krople mi·
!ości 15.00 Drynda 15.30
Kurier 15.33 Sekrety.„ 15.35
Rozmowa dnia 16.00 Halo
gmina 16.15 Super cena
16.35 Co „. 16.45 Przygody Pana Michała 17.15
Mikser 17 .30 Kurier 17 .50
Sekrety W-wy 17 .55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Wie·
ści... 18.40 Co„. 18.50 Gość
WOT 19.00 U siebie 19.30
Bajki 20.00 Niezapomniany
21.00 Mag. tenisowy 21.15
Spotkania„. 21.30 Kurier
21.35 Sport 21.40 Rozmo·
wa dnia 22.00 Krople mi·

WOT

portaż

nowy program publicystyczny
w tv kablowej TVM

Łowicza"
W piątek 21 stycznia o godz. 18.00
gośćmi Artura Michalaka będą:
Małgorzata Janicka, Wojciech
Waligórski, Grzegorz Michalak,
Robert Stępniewski

„Forum

Oglądaj

TV Niepokalanów ramówka programu:
9.05 Słowo życia 9.15 Wia- domości Watykańskie 16.4Ó
domości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok programów dla dzieci
Blok programów dla dzieci 17.10* 19.00 Tydzień w Koś10.10* 12.00 Tydzień w Koś- ciele 19.15 Bajka 19.25*
ciele 12.15* 15.00 Koronka 20.30 Różaniec 21.00 Bo·
do Miłosierdzia Bożego 15.15" gurodzica i Apel 21.50*
16.05 Słowo życia 16.15 W.a- •programy muzyczne, literackie„.

ści

TV Łódź
7.00 Wyspa Noego 7.25 Fizyka na wesoło 7 .40 Okiem
naukowca 8.00 ŁWD 8.05
To już dzień 8.30 Relacje
9.00 Niezapomniany 10.00
Telezakupy 10.30 Doktor
Ewa 11.15 Europejskie Ogrody Zoologiczne 11.30 Od
Platona do Newtona 11.55
Harmonijka ustna i blues
12.05 Edukacja nowego wieku 12.30 Podróże Obieży·
stopki 13.00 Magazyn przyrodniczy 13.30 Jeszcze najlepsi 13.45 Mistrzowie świata
w akrobacji szybowcowej
14.00 U siebie 14.30 Krople
m~ości 15.00 Drynda 15.35
Z kodeksem na ty 16.00 Wla·
sne M 16.15 Miska ryżu
16.40 Magazyn motoryzacyjny 16.55 ŁWD 17.00 Z
historią na ty 17.20 Od A do
Z 17.30 Antrakt 18.00 ŁWD
18.20 Powiatów portret wła
sny: Kutno 19.00 U siebie
19.30 Bajki 20.00 Niezapomniany 21.00 Mag. tenisa·
wy 21.30 ŁWD 21.45 Re22.00 Krople miło·
22.30 Seksmisja

„ Na tropie Wilby 'ego" - film fab. prod. USA - reż. Ralph Nelson, wyk.
Michael Caine, Sidney Poitier, Nico[ Williamson i inni. Emisja: piątek,
2lstycznia, TVP 2, godz. 0.50.

21 stycznia 2000 r.

kownika. Próbuje wydobyć
od przesłuchiwanego jeńca
informacje o domach pu·
blicznych i składach mono·
polowych, z których korzy·
stają niemieccy oficerowie.
Rewidując pułkownika, odkrywa dwie sztabki złota.
Okazuje się, Że reszta cennego kruszcu wartości 16
milionów dolarów znajduje
się w jednym z banków
w pobliskim niewielkim mia·
steczku w Lotaryngii.

22.30 Flesz - Wiadomości
22.35 Galeria Karewicza
Wiadomości

22A5 Monitor

nawiedzają mieszkańców

23.15 Sport
23.25 życie moje
0.15 Tominokerzy
-film fab. prod. USA
Tominokerzy to tajemnicze
istoty z zaświatów, które
amerykańskiego miastecz·
ka. Nieopodal Maine jest
takie miejsce, nazywane dawno temu przez Indian Pio·
nącym Lasem, gdzie dziatajemne mace.

3.10 Gatlca

łają

zwany małpą
·film argentyński

5.25 Mój ślad
5.35 Zakończenie

17 .30

programu

Zakończenie

Program
lokalny
Wsieci
Panorama
Jeden z dziesięciu
-teleturniej
Dwójkomanla
Jeden na jeden
2000 z Dwójką
·Sylwester
w Warszawie
Panorama
Prognoza
pogody
Sport-telegram
Dwójkomania
Patrz i sądź:
Phoenix
-dramat prod. USA,
reż. DannyCannon,
wyk. Ray Liotta,
Angelica Huston i inni
Katastrofy
na żywo
-film dokumenlalny
Szwagierl<olaska
Na tropie
Wilby'ego-filmfab.
prod. USĄ reż. Ralph
Nelson, wyk. Midlael
Caileiinni

będzie walkom I i li Armii
Wojska Polskiego, a szcze·
gólnie walkom o Wał Pomor·
ski.

18.20
18.30
18.55
19.20
19.30
20.00
21.00
2121
21.25
21.30
21.40

23.40
0.10
0.50

2.30

Posłaniec szczęścia

Piosenka
na życzenie
Szaleję za tobą
Polityczne graffiti
Karate Kot
Czarodziejka
z Księżyca
Miasteczko
Evening Shade
Hotelik
„Pod Sosnami"

[fll@~~"jj

13

9
6.00
7.00
7.30
7.35
8.00
8.30

9.00

9.30
10.30

Luz Marla
• serial przygodowy

satyryk kraju

11.30 Powrót Supermana
12.30 Idź na całość
13.Jl Dyźuny
14.00 Oskar
14.Jl 4x4
1500

Karate Kot
·serial animowany

15.30 Informacje

Graczykowie

Posłaniec szczęścia

15.55 Renegat
-serial sensacyjny
16.45 Alvaro- serial sens.
17A5 Luz Maria
• serial sensacyjny
Super Express TV
Informacje
Prognoza pogody
18.40
18.55
19.00
19.05
20.00

12.15 Magazyn teatralny
12.45 Klan- telenowela
13.10 Czybibllajestjedna?

-serial komediowy
20.30 FILM TYGODNIA:
Tequila Sunńse
·film prod. USA,
reż. Robert Towne,
wyk. Mel Gibson,
Kurt Russel i inni
Dwaj przyjaciele ze studiów
stają po dwóch stronach
barykady. Nick jest poli·
cjantem, Dale natomiast
handlarzem narkotyków. Na
domiar złego obaj „.

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

-reportaż

Przedmieście

gawędy„.

~

Współcześni

15.25

15.10 Twarzą wtwarz
z Europą
Prognoza pogody
Pegaz tygodnia
Klan - serial

15.45 Mickiewiczowskie
Panorama
Polska -świat 2000
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Dwa światy- serial

un1;.!)

16.00
16.10
16.30
16.35
17.00
17.15

Mój ślad
Dwaświaty

Giełda
Wiadomości

13.30 Sportowy tydzleń
14.30 Magazyn Polonijny
15.00 Wiadomości

i;:v POLONIA
6.00
7.45
8.10
8.15
8.25
8.30
8.42
8.45
9.00
9.20
9.30

Wiadomości

-serial prod.
polsko-australijskiej
10.00 Polonica: Wstręt
• film prod. angielskiej
11A5 Mój Kraków
·Droga królewska

12.00

f'ClCNĄ

ą)

,. ......„...

6.00 Miłość i dyplomacja
5.30 Top Shop 7.40 Filmy 6.25 Perła • telenowela 7 .1 O
animowane dla dzieci 8.15 Sunset Beach - serial 7.55
Top Shop 12.15 ZbuntoZ
ust do ust - serial dla
wana - telenowela 13.15 Top
młodzieży 8.20 Odjazdowe
Shop 17.55 Przysmaki ży
kreskówki 9.05 Moje drugie
cia ·talk-show 18.55 Zbuntoja 9.30 Zagubiony w czasie
wana - telenowela 20.00
Top Shop 21.15 Stellina - ' 10.20 Kobieta zwana Jactelenowela prod. argentyń kie 11.10 Sunset Beach
skiej 22.20 Top Shop 0.1 O 11.55 Trzy razy Zofia 12.40
Playboy - magazyn ero- Teleshopping 13.15 Perła
14.00 Katalina i Sebastian
tyczny
- telenowela 14.45 Odjaz·
dowe kreskówki 15.50 Czy
l/!IJl!/SPOHT
*...„„ *
boisz się ciemności - se·
8.30 Snowboard: Zawody rial dla młodzieży 16.20
Boardercrossowe w Aspen Zagubiony w czasie - serial
9.00 Tenis: Australian Open, , fantastyczno-naukowy 17.10
Melbourne 13.30 Tenis 19.30 MANTIS - serial 18.00 SunPiłka nożna: Puchar Afryki
set Beach - serial 18.50 7
w Nigerii i Ghanie 21.30 ' minut • wydarzenia dnia
Skoki narciarskie: Zawody 19.00 Zoom 19.30 Moje druPucharu Świata 23.00 Te· gie ja - serial 20.00 Bez
nis: Australian Open, Mel- skrzydeł - film obycz. 21.40
bourne O.OO Lekka atlety- Wzywam dr Brucknera •
ka: Mityng halowy w Sindel· serial medyczny 22.50 7
fingen 1.00 Triathlon: Za· minut 23.05 Sexplozja 23.20
woo.; X Terra w Maui Island Hallowen Ili - horror O.OO
1.30 Zakończenie programu Zakończenie programu

20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka

Wiadomości

Zaproszenie
Gość Jedynki
Klan -telenowela
Dobranocka

Krzyżówka szczęścia

Mój ślad

Pożegnanie

. magazyn kryminalny
Wyniki losowania
LOTTO
Informacje
i biznes
informacje
Prognoza
pogody
Polityczne
graffiti
Bumerang
Super Express TV
Ludzie
naszej epoki
·serial dokumentalny
Muzyka
na bis

Śledcze

22.40 Telewizyjne Biuro

23.10

23.15

23.30

,

23.35

23.50
0.20
0.40

1.30

5.00

17.40
17A5
18.10
18.40
18.50
19.15
19.30
19.55
20.00

21.00

22.00
22.15
22.30
22.50
23.00

Pogoda+ sport
Bank nie z tej ziemi
-serial prod. polskiej
Forum Polonijne
Salon lwowski
Wieści polonijne
Panorama
Sport-telegram
Ze sztuką na ty:
Twórcy naszej
tradycji

O.OO Powtórl<iprogramów

PDT

6.00 Przytul mnie 7.00 Superstar 7.30 Szok-blok 8.00
TV Market 8.30 Tajemniczy
ogród - serial dla dzieci 9.00
Garfield 9.30 Kapitan Power - serial dla dzieci 10.00
M.A.S.H. - serial komediowy 10.30 Słoneczny patrol
11.30 Dziedziczna niena·
wiść 12.30 Prawo do milo·
ści 13.00 Tajemnice piasków
13.30 Junior - pr. rozrywkowy 14.00 Dżana 14.30 Program polski 15.00 Piosenka
na życzenie 16.00 Prawo do
miłości - telenowela 16.30
Tajemnice piasków 17.05
Informacje 17.15 Tajemni·
czy ogród 17 .40 Piłka w grze
18 .05 Słoneczny patrol •
serial przygod. 19.00 Piosenka na życzenie 20.00 Super Express TV 20.15 Noc·
ny patrol 21.05 Komisarz
Rex 22.00 Skrzydła • serial
komediowy 22.30 Lisa - film
prod. USA 0.10 Przytul mnie
2.00 Zakończenie programu

•

dok. ze s//: 9

ciała

nowy

Dla

dok. ze sll: 9

ŁOWICZANIN
WicSŚCi

i ducha

chce być piękny

W NASZYM DOMU

KOLORY

6.45 Kropka nad i 7.15 Trzy
małe duszki - film anim.
7.45 Przygody Animków serial anim 8.1 O Super Pig
- serial anim 8.35 Laboratorium Dextera - serial
anim. 9.00 Kamila - serial
Dobór odpowiednich (dla nas oczywiście) barw
obycz. 9.50 Maria 10.40
to
tylko połowa sukcesu. Należy bowiem bacznie
Anna - telenowela 11.30 Teprzyjrzeć si<;_ swemu mieszkaniu. Gdy pokoje są nielesklep 12.00 Cristina - sezbyt duże i niskie pami<;_tać trzeba o tym, że świctli·
rial obyczajowy 12.55 Fakstc i śmialc kolory, takie jak czerwień, żółć i jaskraty, ludzie, pieniądze 13.25
Wprost TV - magazyn 13.55 we odcienie niebieskiego pomniejszają pozornie
Trzy małe duszki - serial powierzchnie. 1 nawet gdybyśmy marzyli o pomaanim. 14.20 Przygody Anim- lowaniu ścian na jeden z tych kolorów, to lepiej z
ków 14.45 Super Pig 15.15 tego zrezygnować. Ulubione odcienie lepiej wykorzystać w umeblowaniu czy w akcentach kolorySzkoła złamanych serc serial dla młodzieży 15.45 stycznych. Tutaj sensowniej byłoby użyć jasnych,
Magazyn NBA 16.15 Peł pastelowych barw, które powi<;.kszają i rozjaśniają
na chata 16.45 Zwariowana przestrzeń.
forsa - pr. rozrywkowy 17 .15
Nad barwami należy zastanowić si<;. także wtedy,
TVN Fakty regionalne 17.35 gdy nasze mieszkanie jest zimne. Chłodne barwy,
Wizjer TVN 18.05 Kamila - takie jak niebieski, fiolet czy szary, obniżają temserial obyczajowy 19.00 TVN
peratur<;_.
Zbyt wiele np. bł<;.kitu spowoduje, że b<;.Fakty - informacje 19.25
dzicmy marzli i stale chodzili po domu w swetrze.
Sport 19.35 Cristina • seNatomiast cieple barwy (czerwona, pomarańczo
rial obycz. 20.30 Goldfin·
wa, żółta i brąz) akumulują ciepło i dają wyższą
ger • film sensacyjny 22.35
Cela nr„. - reportaż 23.05 temperatur<;. w pomieszczeniu.
Kontrowersyjna jest modna ostatnio bici. Jeżeli
TVN Fakty 23.10 Kropka
nad i 23.35 Automaniak 0.05 b<;.dzic ona dommować w całym domu, zwłaszcza w
Drew Qarey Show - serial zestawieniu z czarnymi meblami.wywoła wrażenie
komediowy 0.35 Wizjer TVN całkowitej samotności. Nic jest wi<;_c polecana oso- mag. sensacji 1.05 Gra- bom mieszkającym samotnic.
nie na zawołanie

Mężczyzna

ZGRABNE tYDKI,
MAtE BRZUCHY

7.00 Hit M1x - program
muzyczny 8.00 Życie jak
poker · 8.30 Telezakupy 9.05
Na południe - serial kanadyjski 10.05 Kapitan Jastrząb • serial animowany
Wynika to z faktu, że dobrze uposażonym eman10.30 Sally Czarownica serial anim. 11.00 Telejaz- cypantkom nic jest już potrzebny łysy brzuchacz,
da 11.30 Telezakupy 12.00 którego jedyny atut stanowi stan konta. AtrakcyjKalambury 12.30 Życie jak ne kobiety rozglądają si<;. za atrakcyjnymi m<;.żczy
poker • telenowela 13.00 znami. A obie picie chcą zgodnie jak najbardziej
Antonella - serial 14.00 przedłużyć czas swojej atrakcyjności.
Muzyczny poczta • program
Dlatego amerykańskie gazety pełną są ogłoszeń
muzyczny 15.00 Kalambu·
gabinetów kosmetycznych i zakładów chirurgii plary 15.30 Sally czarownica
stycznej, świadczących usługi dla m<;.żczyzn. Szcze15.58 77 sekund 16.00 An·
tonella 16.50 Na południe - gólnym wzi<;.cicm cieszą si<;. przeszczepy skóry
serial 16.58 77 sekund mające maskować łysienie • co akurat nic wszyst17 .45 WiP - wydarzenia i kim paniom aż tak przeszkadza, oraz liftingi skóry
plotki 17.58 77 sekund i zabiegi odsysania tłuszczu (liposukcja). Z badań
18.00 Kapitan Jastrząb • socjologicznych wynika, że m<;.żczyźni wchodzą w
seria anim. 18.30 Życie jak okres, który kobiety mają już za sobą - powi<;_kszapoker • telenowela 18.58 77 nia zcwn<;.trznych organów płciowych. Panie jeszsekund 19.00 Zoom 19.30 cze niedawno wypychały piersi silikonem, teraz
Moje drugie ja - serial panowie chcieliby na gwałt zwi<;.kszać rozmiary
science-fiction. Przeciętny penisów. Nic powstrzymują ich przed tym nawet
nastolatek przez przypadek ostrzeżenia urologów o ryzyku niebezpiecznych
zostaje poddany działaniu
powikłań. Najnowszym hitem stały się silikonowe
aparatury zbudowanej przez
implanty do mi<;.śni klatki piersiowej i„. łydek. Jak
ekscentrycznego naukowwidać, zgrabne nogi stały si<;. obiektem pożądania
ca. Zaczynają się dziać dziwne rzeczy.. 20.00 Bez obu płci. W pogoni za nienaganną sylwetką m<;.ż
czyźni sp<;_dzają coraz wi<;_cej czasu na siłowniach;
skrzydeł - film obyczaje·
wy prod. USA 21.40 Wzy- · faszerują si<;. rozmaitymi' preparatami - od witamin
wam dr Brucknera 22.35 po sterydy; malują, farbują, smarują. Psycholodzy
Dziennik 22.50 WiP - wyda- odnotowują pierwsze przypadki bulimii, anoreksji
rzenia i plotki 23.05 Za oraz ci<;.żkich deprcsj i wynikających z niemożności
drzwiami 0.40 Telezjazda
zaakceptowania swego wyglądu.

Złotopolscy

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

we Transbaltic i zemścić się
na Elisabeth. Sofie, myśląc, że działa w dobrej wierze, zostaje przypadkowo
wciągnięta w sprawę przerzutów do Szwecji nielegalnych uchodźców.
12.20 Familiada
-teleturniej
1245 Szpital
Dzieciątka Jezus
-film dokumentalny
13.15 Porzuconezabawki

przedsiębiorstwo żeglugo

stanawiają założyć własne

11.35 Na pełnym morzu
-serial prod. szwedzkiej
Rolf odchodzi z firmy Mega
Line i zawiązuje spółkę z
Henrikiem Bfurhedem, którego Elisabeth Lehrwacht
wyrzuciła z pracy. Obaj po-

~

Czterej pancerni
i pies
• seńal prod. polskiej
10.05 Gdzieś w wieczności
• seńal prod. USA

7.30
7.50
8.00
8.30
9.05

m8

1255 TaksówkaJedynki
13.15 UwolnlćKeiko
·film dok. prod. USA
13.50 Laboratorium

Fec:b'cMi;z.a

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Alf
-film animowany
9.10 Teleferie
dla najmłodszych
9.30 Teleferie
dla dzieci: Narty,
szalik, lyi:wy, sanki
9.35 Papierowy teatrzyk
9.50 Festiwal,
Festiwale„. Kielce '99.
10.00 Miasto na luzie
-serial prod. USA
10.50 Róg Wojskiego
11.15 Najszybszy
samochód świata
11.40 Europa regionów
12.00 Wiadomości
1210 Agrobiznes
12.20 Uderzy
1235 To kupię
1245 Dziennik telewizyjny
-program Jacka

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Frasier
·serial prod. USA
8.05 Giełda
8.15 Krakowskie

ttIVJPD

'·

15.30 Krzyżówka szczęścia
-teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
17.00 Kościół i świat
17.10 W okolice Stwórcy
W programie trży felietony poświęcone problemom
patologii w rodzinie. Pierwszy przedstawia historię rodzi ny, która rozpadła się
wskutek wzajemnej nienawiści i przemocy. Dwa następne pokażą, jak można
pomóc chorym rodzinom jaką rolę w tej dziedzinie
odgrywa duszpasterstwo
rodzin, jak organizować w
parafiach pomoc dla rodzin
zagrożonych zjawiskami
patologicznymi, jak uchronić d<:ieci przed alkoholizmem i przemocą, a także
jak korzystać z doświad
czeń ekspertów i organizacji pozarządowych.
17.30 Program lokalny
18.20 W sieci
18.30 Panorama
18.55 Va banque
19.20 Dwójkomania
19.30 WrNyi.
20.00 Raport

-telenowela

13.40 Bądź mistrzem
14.05 Warszawa wita
2000rok
15.00 W labiryncie

15.35 Harry
I Hendersonowie
-serial prod. USA
15.55 MuzycznySerwis
Jedynki
16.05 Raj
16.30 Teleexpress Junior
16.35 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Klan
-telenowela TVP
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
·serial prod. USA
1825 Program
kulturalny
18.40 Pegaz-magazyn
pubficystyany
18.55 Mój ślad
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Prognoza
pogody
20.10 J.A.G. Wojskowe
Biuro Śledcze
Sarah MacKenzie dowiaduje się, że jej ojciec przeby-

środowisko

14.15 Hallo aus Berlin
14.30 Don Chichot
-program
dla młodych w.crziNł
15.00 Wiadomości
15.10 Po pierwsze

Wtorek

poborowego

ścieżka

Panorama
Prognoza pogody
Sport-telegram
Dwójkomania
Kawaleria
powietrzna:
Wcielenie czyli

•

cia, bezrobotnych, bez perspektyw, żyjących z dnia
na dzień. Pomysł filmu
zaczął się kształtować jesienią 1992 r„ kiedy w jednym z paryskich komisariatów policjant zakatował
na śmierć bez widocznego
powodu czarnoskórego 18latka. Zdarzenie to wywołało serię ulicznych zamieszek.
0.40 Wieczór artystyczny
1.40 Zakończenie

mieszkańców przedmieś

·film fabula my
"Nienawiść" to zapis zakoń
czonych tragicznie 24 godzin z życia kilku młodych

Nienawiść

2210 Wieczór
z Jagielskim
23.00 Kocham kino:

21.00
2121
2125
21.30
21.40

23.15 Sport
2325 Rewizja
nadzwyczajna
23.55 Dzieci łajdaka
·film fabularny
prod. belgijsko-francuskiej
1.35 Wszystko o działce
I ogrodzie
200 Saga Rodu
Ganzegal -nauka
jęZ'y1\a niemieckiego
2.30 Mój ślad
235 Zakończenie
programu

Wiadomości

psa· film dokumentalny
prod. kanadyjskiej
2200 Forum
2245 Monitor

Spowiedź wściekłego

wający w hospicjum jest
w stanie krytycznym. Postanawia go odwiedzić.
Rozmowa z księdzem skła
nia ją do refleksji na temat
życia. Duchowny prosi
Mac, by wybaczyła ojcu
wszystkie krzywdy, które
jej wyrządził. Harm decyduje się w końcu na operację. Tylko dzięki zabiegowi
chirurgicznemu może pozbyć się kurzej ślepoty.
21.00 Flesz· Wiadomości
21.0S Czas na dokument:

12

Łódź

7.OO Pug i zero 7.30 Zagajnik
8.00 ŁWD 8.05 To już dzień
8.30 Magazyn 8.45 To jest
temat 9.00 Niezapomniany
10.00 Telezakupy 10.30 Kosmiczna wyspa 11.15 Mały
Berlin 11.50 Kuchnia 12.10
Rapp na drodze 12.25 Dzieje
jednego wyMazku 12.35 Rzą
dy dzieci 13.00 Piano Express
13.30 Podsumowanie sportowe w regionach 14.00 Sekrety kobiet 14.30 Krople
miłości 15.00 Zaczarowany
śMlt 15.30 Moja pasja 15.55
Powiatów portret l'Aasny 16.35
Niewiarygodne sporty 16.55
Gawędy ziemiańskie 17.10
Forszpan ŁWD 17.15 Bezpieczna Łódź 17.30 Mag. regionalny 18.00 ŁWD 18.20
ŁWP 19.00 Odkryj nr:YW'f świat
19.30 Przygrywka 20.00 Niezapomniany 21.00 To jest tema 21.15 Spotkania z. .. 21.30
ŁWD 21.45 Reportaż 22.00
Krople miłości 22.30 Życio
rysy„. 22.50 Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy

TV
WOT
7.00 Film anim. 8.00 Mikser
8.10 Tak czy inaczej 8.30
Sp'.lrt 8.45 To jest temat 9.00
Nieznajomy 10.00 Telezaku·
py 10.30 Kosmiczna wyspa
11.15 TEM 11.30 Taki pe)·
zaż 11.50 Kuchnia 12.1 O
Rapp na drodze 12.25 Dzieje jednego wynalazku 12.35
Dzieci - dzieciom 13.00 Piano Exp-ess 13.30 Aikido sztu..
ka samoobrony 14.00 Sekrety kobiet 14.30 Krople miJości 15.00 Zaczarowany
świat 15.30 Kurier 15.35 Rozmowa dnia 15.55 Chłopi serial fab. 16.45 Przygody
Pana Michała 17.15 Mikser
17.30 Kurier 17.55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Mediator
18.40 Co, gdzie, kiedy 18.50
Gość WOT 19.00 Odkryj nowy świat 19.30 P~ygrywka
20.00 Niezapomniany 21.00
To jest temat 21.15 Spotkania z taaką rybą 21.30 Kurier 21.35 Sport 21.40 Rozmowa dnia 22.00 Krople miłości 22.30 Zapraszam„.

Discovery

TVM

ZAPRASZA

KABLOWA

TELEWIZJA

7.00 Diabelski młyn • serial anim. 7.45 Aktualno·
ści filmowe 7.50 Łapu Ca·
pu - chochliki telewizyjne
7.55 Świat dzikich zwierząt
8.00 Bobry w akcji - serial
anim. 8.25 Droga do kariery
- film obyczajowy 1O.OO
Dziewczyna żołnierza - dramat wojenny 11.50 Deser
12.00 Księżniczki z Bevery
Hills • komedia prod. USA
13.30 Szeroki horyzont· reportaż 14.30 Bracia Flub serial anim. 15.00 Joanna
D'Arc - dramat 16.35 Cybemet - magazyn komputerowy 17.05 Dranie do wynajęcia · komedia 18.30 Bobry
w akcji - serial anim. 18.55
Świat dzikich zwierząt 19.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
młyn 19.50 Aktualności filmowe 19.55 Łapu Capu
20.00 Szkoła zmysłów - film
obycz. 21.40 Dzień zagłady
- film science-fiction 23.40
Podróż na wschód - film polTV Niepokalanów ramówka programu:
ski 1.1 O Droga przez piekło •
Słowo życia 9.15 Wia9.05
skie 16.40 Kalendarz Liturthriller 3.10 Miejsce zwane'
giczny 16.45 Blok progradomości Watyl<.ańskie 9.40 Kaprawdą 4.55 Fatalne zaurolendarz Liturgiczny 9.45 Blok mów dla dzieci 17.10* 19.00
czenie · thriller 6.50 Deser
programów dla dzieci 10.10* Tydzień w Kościele 19.15 Baj12.00 Tydzień w Kościele 12;15* ka na dobranoc 19.25*
15.00 Koronka do Miłosierdzia 20.30 Różaniec 21.00 Apel
Bożego 15.15*16.0S Słowo życia
Jasnogórski 21.05*
17.00 Wędkarskie przygody 16.15 WiadomośGi Watykań- • programy różne
Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki
Discovery 18.00 Wyprawy w
czasie 19.00 Ludzie Hitlera
20.00 Wojenne opowieści:
Ian Bell - Łowca Nazistów
20.30 Ciekawostki Discovery 21.00 Przetrwanie 22.00
Urazówka 23.00 Zderzenie
TVMŁOWICZ
O.OO Czołgi 1.00 W poszukiwaniu zaginionych cywilizacji 2.00 Ciekawostki Discovery 2.30 Lotnicze szalegstwo 3.00 Zakończenie

Programy pogrubione-niekodowane

[!J!l'MSi~

„Dzieci łajdaka" - film fabularny prod.francusko-belgijskiej - reż. Tonie
Marshall, 11yk. Anemone Nathalie Baye, Francois Cluzet, Molly Ringwald
i inni. Emisja: wtorek, 25 stycznia, TVP 1, godz. 23.55.

25 stycznia 2000 r.

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

Polska ·Świat 2000

Domowe

Złotopolscy
Mójślad

8.30 Rajd Paryż-Dakar-Kair
2000 9.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata 9.15 Biathlon
10.30 Narciarstwo alpejskie
12.00 Tenis 15.00 Narciarstwo alpejskie 16.00 Bobsleje 17.00 Tenis 19.30 Plika
nożna 21.30 Boks: Walki mię
dzynarodowe 22.30 Rajd Paryż-Dakar-Kair 2000 23.00 Wiadomości 23.15 Rajdowe Mistrzostwa Świata 23.30 Tenis 0.45 Rajd Paryż-Dakar
Kair 2000 1.15 Rajdowe Mistrzostwa Świata 1.30 Zakończenie programu
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5.30 Top Shop 7.40 Filmy animowane dla dzieci 8.15 Top
Shop 12.15 Zbunto.vana - telenowela 13.15 Top Shop
17.55 Przysmaki życia 18.55
Zbuntowana 20.00 Top Shop
21.15 Stełlina 22.20 Top Shop
22.50 Koszykówka 0.40 Playboy • magazyn erotyczny

""""""'

ą>

10.50 Tygodnik polityczny
Jedynki
11.45 Przegląd Prasy
Polonijnej
1200 Wiadomości

pieniądze świata

przedszkole
10.00 Wszystkie

8.45
9.00
925
9.30

Przedmieście
825 Giełda
8.30 Wiadomości

6.00
7.45
8.10
8.15

8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
• seńal komedowy
9.00 Simon
·film prod. USA
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Marla
11.30 Renegat
·serial sensacyjny
12.30 Nikita
. serial sensacyjny
13.30 13 Posterunek
14.00 Sekrety rodzinne

zksiężyca

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
• seńal kome<iowy
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Karate Kot
-serial animowany
8.00 Czarodziejka

g~~~'T

5

Zablokowani

dookoła ciała

Róg Wojskiego
360 stopni

Wiadomości

Creda 2000
Magazyn Polonijny

Krzyżówka szczęścia
Wieści polonijne

Ludzie listy piszą

Złotopolscy

Panorama
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Teleprzygoda

6.00 Miłość i dyplomacja 6.25
Perla - telenowela 7.10 Sunset Beach 7.55 Z ust do ust
• serial dla młodzieży 8.20
Odjazdowe kreskówki 9.05
Moje drugie ja - serial 9.30
Zagubiony w czasie 10.20
Cobra - oddział specjalny
11.10 Sunset Beach· serial
USA 11.55 Trzy razy Zofia telenowela 12.40 Teleshopping 13.15 Perla • telenowela 14.00 Katalina i Sebastian
15.45 Odjazdowe kreskówki
15.50 Czy boisz się ciemności 16.20 Zagubiony w czasie 17.10 MANTIS · serial
18.00 Sunset Beach 18.50
7 minut 19.00 Zoom 19.30
Moje drugie ja - serial 20.00
W imię ojca - dramat Wielka
Brytania 22.20 Medicopter
117 • serial sensacyfny 23.15
7 minut 23.30 Sexplozja ·
mag. dla dorosłych 23.45
Ciemnia - film sensacyjnoobyczajowy 1.25 Amerykań
ski horror - serial grozy 2.10
Klaun 3.00 Powtórki filmów

Oiil~

16.00
16.10
16.15
16.20
17.00
17.15

Alcabon

15.50 Akademia wiersza:

1215
1245
13.10
13.30
13.55
14.05
14.30
15.00
15.10
15.30

14.30 Talent za talent
15.00 Karate Kot
-serial animowany
dla dzieci
15.30 Informacje
15.55 Powrót
Supermana
·serial przygodcM'y
16.45 Alvaro
17.45 Luz Maria
18.40 Super
Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec
szczęścia- telenowela
prod. meksykański
20.00 13 Posterunek
20.35 Kup i sprzedaj
·film prod. USA
20.50 Losowanie
LOTTO

-serial prod. polskiej
MdM
Tygodnik polityczny
Jedynki
Panorama
Sport· telegram
Spojrzenia na Polskę
Porozmawiajmy
Monitor

pieniądze świata

Prognoza + Sport
Wszystkie

Wiadomości

Dobranocka

Złotopolscy

Hltysatelity
Magazyn teatralny
Mój ślad
Gość Jedynki

6.00 Przytul mnie 7.00 Soundtrack 7.30 Dżana 8.00 TV
Market 8.30 Tajemniczy ogród • serial anim. 9.00 Piłka
w grze 9.30 Super Stories
1O.OO SKrzydla 10.30 Sło
neczny patrol 11.30 Dziedziczna nienawiść 12.30 Prawo do miłości 13.00 Tajemnice piasków 13.30 Aficionado 14.00 Szok blok 14.30
Na topie 15.00 Piosenka na
życzenie 16.00 Prawo do miłości 16.30 Tajemnice piasków - telenowela 17.05 Informacje 17.15 Tajemniczy
ogród - telenowela 17.40 Garfield 18.05 Słoneczny patrol
19.00 Piosenka na życzenie
20.00 Biznes tydzień 20.15
Jednostka "Delta" 21.05 Ochrona absolutna - serial sensacyjny 22.00 Przybysz • serial s-f 22.55 Port lotniczy •
film prod. USA 1.15 Highscholl - film prod. USA 2.55
Przytul mnie 3.55 Piosenka
na życzenie

PaT

O.OO

2230
2250
23.00
23.15

21.00
21.30

17.45
18.05
18.35
18.40
18.50
19.15
19.30
19.55
20.00

22.45 Ogłoszenie
wyników LOTTO
2250 Informacje
i biznes informacje
23.05 Prognoza
pogody
23.10 Polityczne graffiti
2325 Różowa
landrynka
23.55 Super Express TV
0.10 Krwaweskrzydła
·film prod. USA,
Reż. Jeff Burr,
wyk. Andrew Robinson,
AmiDolnez,
SoleH Monn Frye i inni
1.40 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

Zżycia wzięte

2220 Real TV:

7.00 Hit Mix - program muzyczny 8.00 Życie jak poker - telenowela prod. polskiej 8.30 Telezakupy 9.05
Na południe - serial kanadyjski 10.05 Kapitan Jastrząb • seria~ animowany
10.30 Sally czarownica
11.00 Muzyczny regal program muzyczny 11.30
Telezakupy 12.00 Kalambury
12.30 Życie jak poker - telenowela 13.00 Antonella
14.00 Hit Mix - program
muzyczny 14.58 77 sekund
15.00 Kalambury 15.30 Sally czarownica - serial 15.58
77 sekund 16.00 Antonella
16.50 Na południe • serial
kanadyjski 16.58 77 sekund
17.45 WIP - wydarzenia i
plotki 17.58 77 sekund 18.00
Kapitan Jastrząb • serial
animowany 18.30 Życie jak
poker · telenowela TVP
18.58 77 sekund 19.00 Zoom
19.30 Moje drugie ja 20.00
W imię ojca - dramat 22.20
Medicopter 117 • serial sensacyjny prod. niemieckiej
23.15 Dziennik 23.30 WIP
- wydarzenia i plotki 23.30
Uomo di Rispetto - film fa.
bularny 1.25 Muzyczny regal - pr. muzyczny 1.55 Ży
cie jak poker - serial 2.25
Hit Mix 3.25 Zakończenie

~

6.45 Kropka nad i 7.15 Trzy
małe duszki - serial 7.45 Przygody Animków · serial anim.
8.10 Super Pig 8.35 Labolatorium Dextera · serial anim.
9.00 Kamila • serial obyczaPN'Y 9.50 Maria - telenowela
10.40 Anna • telenowela 11.30
Telesklep 12.00 Cristina - serial obycz. 12.55 Gotuj z Kuroniem 13.25 Multikino 13.55
Trzy male duszki • serial
anim. 14.25 Przygody Animków · serial anim. 14.45 Super Pig 15.15 Szkoła złama
nych serc • serial dla mło
dzieży 15.45 W naszym krę
gu 16.15 Pełna chata - serial
komediowy 16.45 Nie do wiary 17.15 TVN Fakty regionalne 17.35 Wizjer TVN - magazyn 18.05 Kamila - serial
oo~ 19.00 TVN Fakty
19.25 Sport 19.30 Pogoda
19.35 Cristina • telenowela
20.30 Milionerzy - teleturniej
21.20 Droga bez powrotu •
film sens. 23.15 Piątka walecznych - film sens. 1.10
Wizjer TVN 1.40 Niebezpieczne poC'!lunki 3.15 Granie
na zawołanie

•
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wyżył...

się

nazywa

kobiecość.

Uważa się

pani za

opfymistkę?

najważniejsze

w pani zawodzie?
z wi-

Rozmawia/a: Anna Wiejowska

Przyjemność jego uprawiania. No, i kontakt
dzem. Lubię wiedzieć, co widzowie sobie myślą.

• A co jest

I to jak! Sztaudynger powiadał„ że być poważną
potrafi każda krowa. Mam jeszcze w sobie na tyle
radości, żeby się trochę pobawić i pośmiać, niekiedy z
samej siebie. Znalazłam też bratnie dusze w postaci
moich koleżanek (m. in. Ewy Kuklińskiej i Zofii Czernickiej • przyp. A. W.), z którymi łączy mnie podobne
spojrzenie na świat i zbliżońc poczucie humoru. Wspólnie postanowiłyśmy stworzyć kabaret, z którym jeź
dzimy po całej Polsce. Teksty piszą nam różni autorzy, m. in. Maria Czubaszek. Przy czym program, z
którym występujemy, stale się zmienia. Dzięki temu
same też możemy się dobrze bawić. Poza tym lubimy
się wzajemnie • i to jest najważniejsze.

żartować?

• Poza grą w serialu „Na dobre i na złe" występuje
pani obecnie w kabarecie Old Spice Girls. Lubi pani

Tak. Ale wypracowaną. Wychodzę z założenia, że
człowiek nieustannie powinien nad sobą pracować i
walczyć ze swoimi słabościami. Kiedy na przykład jestem smutna, nic wychodzę nigdzie z domu, żeby nie
narzucać się innym ze swoim złym humorem

•

Ja to widzę inaczej: jestem zakochana sama w
sobie, i to z wzajemnością. Po prostu muszę dbać o mój
stan ducha. Ładne otoczenie dobrze mi robi. Jestem
wtedy uśmiechnięta, radosna i mogę służyć sobą otoczeniu.

• To

• Kiedyś powiedziała pani, że na nowoczesnym
meblu nie sposób elegancko usiąść,
.Podtrzymuję to zdanie, chociaż zdążyłam się przekonać, że czasem zdarzają się wspaniale meble nowoczesne. Na przykład niedawno sprawiłam córce nowoczesny fotel. Jest bardzo wygodny. Nic da się jednak
ukryć, że architektura mebla narzuca nasze zachowanie. Sama pochodzę z mieszczańskiego domu, gdzie
były tylko tak zwane solidne meble. I to zostało mi już
do dziś. Nic wyobrażam sobie na przykład domu bez
stołu i wysokich krzeseł. Poza tym lubię otaczać się
ładnymi przedmiotami. Nawet kiedy jadę gdzieś autem, wybieram trasę, która mi się podoba. W ogóle
przywiązuję wagę do fonny.

• Słyszałam, że ma pani słabość do antyków.
To prawda. Generalnie jednak lubię dobre meble.

• Wspomniała pani, że profesja aktorska wymaga
od tego, kto ją uprawia, niespożytych sił psychicz·
nych. Proszę powiedzieć, jak je pani regeneruje?
Dla mnie najlepszym sposobem na wszelkie stresy
jest... mycie naczyń. Naprawdę! I właśnie z tego powodu do tej pory nic kupiłam sobie maszyny do zmywania. Gdybym posiadała taką maszynę, nic miałabym
jak rozładowywać stresów. Mówię to zupełnie Serio i
bez kokieterii.

dawny miliard by nic

wiążą„. Widzi panr, i tak źle, i tak niedobrze. Dla jednego trzysta złotych na życic to mało, a inny i za

Za to kolejarz zastanawia si«, czy mu PKP nic roz-

myśleć

• To prawda. Ale kolejarz po pracy nie musi już
o pociągach, a pani nieustannie żyje swoimi
rolami.

Trudny, bo spala człowieka. Wymaga od niego niespożytej siły psychicznej. Sztuka to jest zazdrosna pani.
Domaga si«, żeby oddać się jej bez reszty. Jednak nie
demonizowałabym mojego zawodu. Kolejarzom też
jest ciężko.

• Zawód aktora uchodzi jednak za szczególnie
trudny.

A tak w ogóle, to uważam, że każdą pracę trzeba
kochać. Jeżeli nic, powinno się szukać innego zajęcia.
Inna rzecz, że wszystkie zawody są trudne, wymagają
od człowieka konieczności dokonywania różnych
wyborów i poświęcenia, niekiedy bezgranicznego.

MUSZ~
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Doktor Sydney Hansen dowiaduje się o ucieczce kilkunastoletniej mieszkanki
domu opieki społecznej.
Postanawia pomóc Lilly i
coraz bardziej angażuje się
w jej życie osobiste. Interesy Joanie idą coraz le·
piej. Musi podjąć życiową
decyzję, gdy Brady umoż·
liwia jej sprzedaż zupy ma·
łżowej do Japonii. Najmło·
dszy z rodzeństwa Hansenów, Robbie, popada w tarapaty.•Wypożycza' z lecznicy ojca psa, sprzedając
go do roli w filmie. Taka sytuacja nie podoba się wła·
ścicielowi zwierzaka. Dochodzi między nimi do konfliktu.
17.15 Arena
· program sportowy
18.00 Program
lokalny
18.30 Panorama
18.55 Duety do mety
• teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Magazyn piłkarski
„Gol"
20.00 Kamawa/2000
czyli .,Czadu Maryla"
20.50 Slowo na niedzielę
21.00 Panorama
2121 Prognoza
pogody
2125 Sport-telegram

ciepłego, słe-

19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza
pogody
20.05 Państwo Glupkowte
· komeda prod. USA
reż. .kJtn L<rdis,
w;il. Tom Arnold,
Jessica Lundy, Bug Hal
Głupkowie • to zwyczajna
czteroosobowa amerykań
ska rodzina mieszkająca
na przedmieściach. Przeżywają swoje codzienne
radości i troski, a ich największym zmartwieniem
jest to, że traktują wszystkie sprawy zbyt dosłow
nie. Pewnego

Mapeciątka

17.00 Teleexpress
17.20 Jaka to melodia
17.50 Moda na sukces
Ridge zapewnia ojca, że
rozumie jego sytuację i
zgadza się, żeby zamieszkał z Brooke. Thorne wyznaje Macy miłość. Prosi
ją, żeby do niego wróciła.
Faith postanawia zdobyć
Ridge'a.
18.15 MdM
18.50 Dziennik
telewizyjny
19.00 Wieczorynka:

Sobota
IT1VIPD

• serial szwedzki

Karlsson z dachu

wojownicy

6.30 Wszystko o działce
I ogrodzie
6.55 Agrollnia
7.40 Współcześni

>8.00
8.30 Wiadomości
8.45 Ziarno
9.10 5-10-15
• program dla
dzieci i młodzieży

przedstawia: 101

9.35 Walt Disney
Delmatyńczyków

Z kamerą wśród
zwierząt
Kwadrans na kawę
Reportaż Jedynki
Wiadomości
Wewłasnymdomu

pmdstawta:
Zorro

10.00 Walt Disney

10.55
11.15
11.35
12.00
12.10
12.30
1100
13.30
14.00
14.40
15.40
16.05
16.30

świat po prostu
Mllłard w rozumie
Antrakty u żuka
Studio sport: I figa
koszykówki mężczyzn
To jest Telewizja
Jeśli nie Oxford,
to co?
Kwadrat
Spotkanie
zMuppetami

m8

·serial prod. USA

7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysaml
8.00 Program lokalny
9.00 Wydarzenia
tygodnia
9.30 Auto
9.51} Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
10.15 Jazda kulturalna
11.05 Nasz Charlie
·serial prod. niemied<iej
12.00 Kino bez ródzlców:
Fllnstonowie
12.30 Kino bez rodziców:
Cudowne lata
13.00 Niewiarygodna
podróż w głąb
ludzkiego ciała
14.00 Arka Noego
14.30 Famllfada
-teleturniej
15.00 Złotopolscy
·telenowela lVP
Weronika zwierza się Julii
ze swoich problemów z
Waldkiem. Julia zachęca,
żeby nie rezygnowała z wła·
snych pragnień i ambicji.
W rezultacie Weronika wyjeżdża na plener fotogra. liczny, zabierając dzieci.
Twierdzi, źe jej sztuka jest
równie ważna jak małżeń
stwo.
15.30 Wielka gra
-teleturniej
16.30 Providence
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TV Łódź

WOT

oo

Programy pogNbione ·nie kodowane

r.r:;rmrs il

domości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10 • 19.00 Tydzień w Koś
ciele 19.15 Bajka 19.25 •
20.30 Różaniec 21.00 Bo·
gurodzica i Apel 21.50 •

•programy muzyczne, literackie ...

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

9.05 SbMl żyda 9.15 Wiader
mości Watykańskie 9.40 Kalendarz Liturgiczny 9A5 Blok
programów dla dzieci 10.10 •
12.00 Tydzień w Kościele
12.15 • 15.00 Koronka do Mi15.15 •
16.15 Wiażycia

TVM

16.05 SbMl

łosierdzia Bożego

TV Niepokalanów ramówl<a programu:

7.00 Bajki 8.00 lnf9rmator kulturalny 8.20 Co,
gdzie, kiedy 8.25 Halo gmina 8.40 Super cena 9.00
Taxi 9.40 Ogrody bez granic 10.10 Przekładaniec
10.45 Europejskie Ogrody
Zoologiczne 11.05 Wiek XX
- stulecie odkryć 11.30 Nie·
zwykle wyścigi 12.00 Se·
krety kobiet 12.30 Wielkie epoki sztuki europejskiej 13.30 Drogi wodne
14.05 Podróże bez biletu
14.30 Mag. snowboardowy
14.45 Zaproszenie 15.05
Sanktuarium przyrody 15.30
Przygrywka 16.00 Raport
z koncertu 16.30 Budujemy mosty 17.00 Program
muzyczny 18.00Kurier18.20
Wierzę, wątpię, szukam
18.40 Są takie miejsca
19.00 Sport 19.30 Piano
express 20.00 Taxi 20.35
Rytmy buszu 21.00 Sław
ni i bogaci 21.30 Kurier
21.35 Sport w WOT 22.00
Na pełnym morzu 23.25
Mannon Lescaut • opera

17.00 świat broni 18.00 Broń,
która nie zabija 19.00 Niesamowite maszyny: Inteligentna broń 20.00 Kompania ,P' · film dokumentalny 21.00 Wysypisko: Pod
wodą 22.00 Morski drapacz
chmur 23.00 Urazówka O.OO
Detektywi 1.00 Broń, która
nie zabija 2.00 Niesamowite maszyny

Discovery

7.00 Szczepan i Irenka:
Duchy • serial anim. 7.05
Łapu capu • chochliki telewizyjne 7.15 Diabelski
młyn • filmy anim. 8.00 Teletubbies • serial anim.
8.25 Świat dzikich zwie·
rząt • serial anim. 8.30 Cybernet · magazyn komputerowy 9.00 Podróż na
wschód · film psychologiczny 10.30 Deser: Kot domowy
10.40 Kimberly · komedia
romantyczna 12.30 Rozkodowany Bugs Sunny • fil.
my animowane 13.30 Kroniki Seinfelda • serial 13.55
Szczepan i Irenka - serial anim. 14.00 13 Poste·
runek 2 • serial komediowy 14.30 Dzika przyroda
Indonezji 15.25 Przygody
szwajcarskich Robinsonów
17.05 Dzień zagłady - film
science - fiction 19:05 Koncert R.E.M. 20.00 Odlotaowy
sekstet - film obycz. 22.05
Mniejsze zło - dramat 23.40
Wystarczył jeden dolar ·
western prod. USA 1.15
Miejsce zwane prawdą - film
erotyczny 3.00 Z wiatrem
przeminęło - film obycz. 4.35
Przypadek Pekosińskiego •
film dok. 6.05 W towarzystwie kruków • film dok.

7.00 Bajkowe trojaczki 7.30
Hej, Arnold 8.10 Czarodziejska podróż 8.30 Rodzinne
dzień dobry 9.00 Taxi 9.40
Ogrody bez granic 10.05
Kino objazdowe 11.00 Wiek
dwudziesty • stulecie odkryć
11.30 Niezwykłe wyścigi
12.00 Sekrety kobiet 12.30
Europejskie rodowody 13.15
Zawody zwykłe i niezwykłe
13.30 Drogi wodne 14.05
Podróże bez biletu 14.30
Sport 14.40 Zaproszenie
15.05 Sanktuaria przyrody
15.30 Finał konkursu bliskie spotkania 15.35 Przygrywka 16.05 Reportaż z ...
16.25 Finał konkursu bliskie spotkania 16.30 Budujemy mosty 17.00 Sposób
na życie 17.25 Ssaki, ptaki i. .. 17.45 Katolickj tygodnik informacyjny 18.00
ŁWD 18.30 Mag. kulturalny 19.00 Sport 19.30 Piano express 20.00 Taxi 20.35
Rytmy buszu 21.45 Małe ...
22.00 Droga ku wolności
23.40 Powiedź to głośno

22 stycznia 2000 r.

zuchwałych złodziejaszków.

necznego poranka, Stanley Głupek (Tom Arnold)
odkrywa, że nieznani sprawcy znowu ukradli ich ...
śmieci. Zbulwersowany pan
domu postanawia odnaleźć
21A5 Drozda
show-5how
22.30 TaksówkaJedynkl:
Duch dobrych
obyczajów
22.50 Sportowa sobota
23.10 Papież Greenwich
Village. film fabularny
prod.USA

3.45 Zakończenie
programu

21.30
21.40

23.15 Dzieci Hollywoodu:
Dzieci bogatych

i sławnych
• serial prod. angielskiej
0.10 Kabaret
Koń Polski
1.05 Czarna lista
·film fabularny
prod. kanadyjskiej
Sędzia sądu apelacyjnego
w Montrealu, Emile Tardif,
zostaje przyłapany przez
policję na mijosnych igraszkach z luksusową prostytutką Gabrielle Angers. Tardif zostaje zawieszony w
czynnościach, a Gabrielle
oskarżona o nagabywanie
mężczyzn. Jej sprawę prowadzi znany i ceniony prawnik Jacques Savard, mianowany właśnie sędzią Są
du Najwyższego. W trakcie rozprawy Gabrielle nieoczekiwanie oświadcza ...
2.30 Zakończenie
pro gam u

11
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6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
-serial komediowy
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Karate Kot
-serial animowany
8.00 Czarodziejka
z Księżyca
·serial animowany
8.30 Miasteczko
Evening Shade
· serial komediowy
9.00 Simon
·film prod. USA
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Marla
11.30 Powrót
Supermana
12.30 Idź na całość
13.30 Macie co chcecie
14.00 Miłośćodplerwszego
wejrzenia
14.30 Twój lekarz

~PO~ONIA
6.00 Kawa czy herbata
7.45 Dziennik krajowy
8.10 Sport-telegram
8.15 Krakowskie
Przedmieście

14.45
15.00
15.30
15.55
16A5
17.45
18.40
18.55
19.00
19.05
20.00
20.50
21.50

22A5

22.50

Wystarczy chcieć
Karate Kot
·serial animowany
lnfonnacje
Powrót Supennana
-serial przygodowy
Alvaro
Luz Maria
Super Express TV
lnfonnacje
Prognoza pogody
Posłaniec szczęścia

-telenowela
Nico
• film prod. USA
LosowanleLOTTO
i Numerka
Nikita
·serial sensacyjny
Wyniki
losowania LOTTO
lnfonnacje
i biznes informacje

12.00 Wiadomośc;I
12.15 7 dni świat
12.45 Klan
13.10 Spojrzenie na Polskę
13.30 Elżbieta
·Królowa Anglii
15.00 Wiadomości
15.10 Ojczyzna
• polszczyzna
1525 Poezja czytana
Inaczej
15A5 Dzieje jednego
wynalmu
Panorama
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rowef Błażeja
Teleexpress
Male miusicale
16.00
16.10
16.15
16.20
17.00
17.15

825 Giełda
8.30 Wiadomości
8.45 Czas.i
9.00 Klan
9.20 Mój ślad
9.30 Domowe
przedszkole
10.00 Alfabet Gwiazd:
Sekret- film fabularny
1120 „Pan Tadeusz"
wAmsterdamie
- reportaż
11.40 Dziennik telewizyjny
11.50 Teledyski na życzenie

6.00 Miłość i dyplomacja 6.25
Perty 7.10 Sunset Beach· serial USA 8.00 Siódme niebo ·
serial familijny 9.30 Po co
raperom czapki • komedia
prod. USA 11.10 Sunset
Beach • serial USA 11.55
Trzy razy Zofia - telenowela
12.40 Teleshopping 13.15
Perla • telenowela 14.00
Katalina i Sebastian - telenowela 14.45 Odjazdowe
kreskówki 15.50 Czy boisz
się ciemności 16.20 Zagubiony w czasie 17.10 Mantis - serial fantystyczno-naukowy 18.00 Sunset Beach • serial 18.50 7 minut •
wydarzenia dnia 19.00 Zoom
· mag. sensacji i rozrywki
19.30 Moje drugie ja - serial prod. USA 20.00 Biały
pałac · melodram;it 21.50
Kobieta zwana Jackie 22.50
7 minut 23.05 Sexplozja 23.20
Twarz z lustra 1.00 Czynnik PSI 1.45 Biały pałac·
melodramat 3.20 Amityville
· horror

v1'
l';l'"I
f'OLONIĄ

ą>
5.30 Top Shop 7 .40 Filmy
animowane dla dzieci 8.15
Top Shop 12.15 Zbuntowana ·telenowela 13.15 Top
Shop 17.55 Przysmaki ży
cia - talk-show, prowadzi
Małgorzata Potocka 18.55
Zbuntowana ·· telenowela
20.00 Top Shop 21.15 Stellina - telenowela brazylijska
22.20 Top Shop 0.10 Playboy - mag. erotyczny
,,..***,,..
*... ;...**
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8.30 Saneczkarstwo 9.00
Tenis 13.30 Tenis 19.30 Pił
ka nożna: Turniej ,Gazi Cup'
21.30 Rajdowe Mistrzostwa
Świata: Rajd Monako 22.30
Tenis 23.00 Piłka nożna:
Magazyn Eurogoals 0.30
Wyścigi samochodów na
lodzie 1.00 Saneczkarstwo:
Zawody Pucharu Świata na
torze naturalnym w Gar:
misch 1.30 Zakończenie

Miś Kudłatek

Klan-telenowela
Dobranocka:

GośćJedynkl

Sportowy tydzień
Mój ślad

23.05 Prognoza pogody
23.10 Polityczne
graffiti
23.15· Graczykowie
• serial komediowy
23A5 Super
Express TV
0.05 Koktail Mołotowa
·film francuski
Komediowa i nostalgiczna
zarazem kronika burzliwego roku 1968, widzianego
oczyma trójki nastolatków
żarliwie uczestniczących w
ma11ifestacjach i .akcjach
bezpośrednich' i nie podejrzewających nawet, przez
kogo i jak bardzo są manipulowani.
1.45 Muzyka
na bis
5.00. Pożegnanie
z widzami Polsatu

17A5
18.35
18.40
18.50
19.15

Pogoda i sport
Polonica: Wstręt
·film dokumentalny
Biografie:
Znak pokoju
Panorama
Sport· telegram
Dialogi
z przeszłością
Chopin jakiego
nie znamy
Monitor

19.30 Wiadomości
19.55
20.00

21.30

22.30
22.50

23.00

23.30

O.OO

PaT

6.00 Przytul mnie 7.00 Aficionado 7.30 Szok blok 8.00
TV Market 8.30 Tajemniczy
ogród - serial dla dzieci 9.00
Garfield - serial anim. 9.30
Super Stories · serial dla
dzieci 10.00 Bill Cosby i
straszne dzieciaki 10.30
Słoneczny patrol · serial
przygodowy 11.25 Dziedziczna nienawiść · film prod.
brazylijskiej 12.30 Disco Relax 13.30 Festiwal Muzyki
Filmowej · Robert Janson
15.00 Piosenka na życze
nie 16.00 Prawo do miłości
16.30 Tajemnice piasków telenowela 17.05 lnforma,
cje 17.15 Tajemniczy ogród
17.40 Garfield· serial anim.
18.05 Słoneczny patrol ·
serial 19.00 Piosenka na ży
czenie 20.00 Super Express TV 20.15 Ośmiorni·
ca - serial sensacyjny 22.15
M.A.s.H. 22.45 Fałszywy
cel 0.25 Przytul mnie

'-I

no-,
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NBA 16.15 Pełna chata serial komediowy 16.45
Maraton uśmiechu • wydanie specjalne 17.15 TVN
Fakty Regionalne 17.35
Wizjer TVN 18.05 Kamila·
serial obyczajowy 19.00
TVN Fakty 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Cristina - serial obyczajowy
20.30 Milionerzy · teleturniej 21.20 Potępieniec ·
seria sensacyjny prod.
USA; Po • uciekinier z piekła powraca na Ziemię,
gdzie popełnia morderstwo.
Jego ofiarą pada młoda
i piękna Chinka. Stone dowiaduje się, że Po żył na
tym świecie ponad tysiąc
lat temu i należał do chiń·

Max Baron jest młodym,
bardzo dobrze sytuowanym dyrektorem działu reklamy w dużej firmie. Przystojny menadżer stanowi
obiekt zainteresowania .„
21.50 Kobieta zwana Jackie - serial biograficzny
22.45 Dziennik 23.00 WiP
· wydarzenia i plotki 23.00
Dzikie konie • film obyczajowy 0.45 Gilette sport •
magazyn sportowy 1.15
Życie jak poker - telenowela prod. polskiej 1.45 Hit
Mix - program muzyczny
2.45 Zakończenie

skiej dynastii Tang. Znalazł się w piekle za zabicie
chińskiej księżniczki 22.20
Supergliny 23.00 TVN Fakty 23.05 Kropka nad i • pr.
publicystyczny 23 .27 Pogoda 23.30 Fakty, ludzie,
pieniądze - magazyn ekonomiczny O.OO Drew Carey Show - serial komediowy prod. USA 0.30 Wizjer TVN 1.00 Hello Dolly • musical prod. USA;
Wdowa Dolly wyrusza wla·
śnie w podróż, aby zająć
się kolejnym nieszczęśli·
wym przypadkiem. Jest
ona obrotną kobietą, która załatwi wszystkie trudne do rozwiązania sprawy
matrymonialne.

Podstawa prawna: art.6 ust. 8
ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podał·
ku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50
ze zm.); par. 6 ust. 1 pkt 4 rozporzą
dzenia Ministra Finansów z 15 grud·
nia 1997 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156,
poz. 1024 ze zm.).

porządzenia Ministra Finansów z 15
grudnia 1997 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz.
I 024 ze zm.). Powyższy przepis stanowi, że z tytułu świadczenia w kraju
usług najmu obowiązek podatkowy w
podatku od towarów i usług powstaje z
chwilą otrzymania całości lub cz<;ści
zapłaty, nic póżnicj jednak niż z upły
wem terminu płatności.
Jedynie sytuacja, gdy w umowie
określono wartość całej usługi najmu i
zadatek stanowi 50 proc. ceny tej usłu
gi, powstanie obowiązek z chwilą przyj((cia przez wynajmującego takiego
zadatku. Mówi o tym art.6 ust. 8 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

OBOWIĄZEK PODATKOWY
PRZY UStUDZE NAJMU

najmującego środki podlegają

Grupa przyszłych najemców dokonała na rzecz wynajmującego
(właściciela lokali) wpłat na poczet
czynszu w formie zadatku. Właści
ciel zobowiązał się do remontu lokali za otrzymane środki przed roz·
poczęciem ustalonego w umowach terminu wynajmu. Czy w ta·
kiej sytuacji otrzymane przez wy-

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , skoro stanowią część
za usługę najmu?

zapłaty

Otrzymane przez wynajmującego
środki finansowe w formie zadatku,
przeznaczone na remonty lokali udost<;pnianych najemcom, nic· stanowią
uisz,czoncj z góry zapłaty za usług<;
najmu. Wniesione przez najemców
wpłaty zostaną zaliczone na poczet
rat z tytułu najmu, co b<;dzic przejawem spłaty zobowiązania ciążącego na
wynajmującym. Oznacza to, że otrzymane środki finansowe nic spowodują
powstania obowiązku podatkowego z
chwilą ich otrzymania przez stron<;
umowy , lecz dopiero z chwilą , gdy
wynajmujący rozpocznie świadczenie
usług najmu w terminach , w których
zgodnie z zawartą umową b<;dą one
zal iczanc przez wynajmującego na
poczet płaconego przez najcmc<; czynszu, zgodnie z par. 6 ust. 1 pkt 4 roz-

6.45 Pod napięciem • talk·
show 7.15 Trzy małe duszki
7 .45 Przygody Animków ·
serial dla dzieci 8.1 O Super Pig • serial dla dzieci
8.35 Laboratorium Dextera • serial dla dzieci 9.00
Kamila · serial obyczajowy 9.50 Maria - telenowela
10.40 Anna - telenowela
11.30 Telesklep 12.00 Cristina - serial obyczajowy
12.55 lbisekcja 13.55 Trzy
małe duszki - serial dla dzieci 14.20 Przygody Animków 14.45 Super Pig • serial dla dzieci 15.15 Mecz

muzyczny 15.00 Kalambury • program rozrywkowy
15.30 Sally czarownica serial anim. 16.00 Antonella 16.50 Na południe - serial kanadyjski 16.58 77
sekund 17.45 WiP 17.58
77 sekund 18.00 Kapitan
Jastrząb • serial animowany dla dzieci 18.30 Życie jak
poker - telenowela prod.
polskiej 18.58 77 sekund
19.00 Zoom • magazyn sensacji i rozrywki 19.30 Moje
drugie ja - serial sciencefiction 20.00 Biały pałac
· melodramat prod. USA.

•

7.00 Hit Mix - program
muzyczny 8.00 Życie jak
poker · telenowela prod.
polskiej 8.30 Telezakupy
9.05 Na południe - serial
kanadyjski 10.05 Kapitan
Jastrząb · serial animowany 10:30 Sally czarownica
11.00 Gilette sport · magazyn sportowy 11.30 Telezakupy 12.00 Kalambury 12.30 Życie jak poker telenowela 13.00 Antonella 14.00 Hit Mix - program

zrezygnować

szczęścia

z wykonywania zawodu
stewardesy, zostaje asystentką Dawida. Joanna
chodzi na spotkania anonimowych alkoholików. Tam
zaprzyjaźnia się z Renatą.
15.30 Krzyżówka

musiała

Krystyna Durajowa, która

inkasują pokaźną nagrodę.

11.ll Nadobreinazłe
12.25 Familiada
-teleturniej
12.!n Arka Noego
- film animowany
13.15 Teatr dla dzieci:
Kornelia
14.05 Koc ·Komiczny
Odcinek Cykliczny
14.45 Ojczyzna-polszczyzna
15.00 W labiryncie
-telenC7Nela
Piotrek Racewicz i jego
kolega Staszek oddają Dawidowi Meyerowi kasety i

10.0S

-serial prod. polskiej
Próba miłości
·film przygodowy
prod. US<\

i pies

7.ll Dziennikkrajowy
7.50 Studio urody
-magazyn dla kobiet
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
- telenowela
prod. polskiej
9.00 Czterej pancerni

TVP8

pomników

11.10 Zakazany owoc
- film dok.
prod. angielskiej
11 .40 Tylko dla dorosłych
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
·12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo
na świecie
12A5 Plerwszykrzyk
13.15 Prawdziwa historia
niechcianych

doskonała

8.42 Prognoza pogody
8.45 Opowieści
poszuklwaCZ'f skarbu
9.15 Teleferie
dla najmłodszych
9.30 Teleferie dla dzieci
9.35 Papierowy teatrzyk:
KrólowaSnieżka
9.50 Festiwale, Festiwale„.
Kielce'99
10.00 Miasto na luzie
·serial prod. USA
10.50 Rodzina prawie

Przedmieście
8.30 Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Kocham tylko
Ciebie· serial
8.05 Giełda
8.15 Krakowskie

fTJV[PD

Bylemżolnierzem

Wehnnachtu

Wdz.ów

Don Chichot
- program dla młodych

16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
- serial prod. USA
Charlie postanawia odkryć
przed rodziną prawdę o trawiącej jego organizm chorobie nowotworowej. Nie
znajduje jednak u rodzeń
spodziewanego
stwa
wsparcia i otuchy. Claudia
jest jeszcze niezbyt dojrzała, by zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji. Z
kolei Julia okazuje się egoistką, a Bailey przeżywa
załamanie nerwowe. W desperacji Charlie próbuje
szukać pocieszenia u Kirsten.
17.00 Nasze miejsce
·małe ojczyzny
17.30 Program
lokalny
18.30 Panorama
18.55 Znaki
zodiaku
-teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Dlaczego to my
20.00 Spotkanie z balladą
21.00 Panorama
2121 Prognoza pogody
2125 Sport· telegram
21.30 Dwójkomania
21.40 Grzesznyżywot
Franciszka Buły
·komedia prod. polskiej
2325 Encyklopedia
Sztuki XX wieku

17Sl GośćJe<fynkl
18.00 Moda na sukces
- serial prod. US<\
1825 Gliny
18.40 Auto-mlx
18.55 Mój świat
19.00 Wieczorynka:
Zwierzaki cudaki

•tełenowela

15.00 Wiadomości
15.10 Gry olimpijskie
15.40 HilTy
I Hendersonowie
-serial prod. USA
16.os MuzycznySerwis
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 TełeexpressJun~r
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Klan

14.ll

·zagadki historii

14.00 Sfinks

13.40

popularną piosenkarką. Mieszka sama w pięknym apartamencie w centrum Moskwy. Ale ma też tajemnicę, którą ona i jej impresario starannie ukrywają
przed fanami: Żanna jest
narkomanką i nie potrafi
wyrwać się z nałogu, który
coraz bardziej zagraża jej
karierze. Najpierw zarzuca
publiczne występy, potem
także nagrania w studiu telewizyjnym zaczynają jej
sprawiać coraz więcej trudności. Impresario postanawia odnaleźć siostrę Żan
ny i uczynić z niej sobowtóra piosenkarki.
2.55 Zakończenie
programu

Żanna Pławska jest znaną i

ros~skiej

1.20 Kino bez granic:
Kiks -film fab. prod.

Skrzypcowych

Konkursów

Międzynarodowych

0.35 Laureaci I nagród

kanterberyjskie
·film fabularny
1.40 Pokój I dobro
2.00 Mój ślad
2.05 Zakończenie

Opowieści

23.55 Gorąco polecam:

-reportaż

22.15 Zaproszenie
do Teatru1V
22.20 Miasto trzech kultur
22.50 MonltorWiadomoścl
232J Sport
2325 Otnechtaklch •
co poprosili o azyl

~

· autor Georg Buechner

Woymd<

Teatr lV: Scena
kiasykl:

Flesz-Wiadomości

Sport
Prognoza pogody
Gliniarz z dżungli

17 .OO Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 17 .30 Ciekawostki Discovery 18.00 Wyprawy w czasie 19.00 Odrzutowiec przyszłości 20 .00
Lotnicze szaleństwo 20.30
Ciekawostki Discovery 21.00
Strach 22.00 Tarantule i ich
jadowici krewni 23.00 Wielkie
"R" O.OO Stulecie wojen 1.00
W umyśle policyjnego psychologa 2.00 Ciekawostki
Discovery 2.30 Pasjonaci

Discovery

7.00 Diabelski młyn 7.45
Sto zdjęć naszego stulecia 7 .50 Łapu capu 7 .55
Świat dzikich zwierząt 8.00
Bobry w akcji 8.25 Kim był
Joe Louis - film obyczajowy prod. polskiej 9.55 Aleks
i cyganka - melodramat 11.35
Deser 12.00 Goło i wesoło
- komedia 13.30 Cybernet
- mag. komputerowy 14.00
Aktualności filmowe 14.30
Bracia Flub 15.00 Joanna
D'Arc (1) - dramat 16.35
Deser 16.55 John Wayne
- Amerykańska legenda film dok. 18.30 Bobry w
akcji 18.55 świat dzikich
zwierząt 19.00 Diabelski
Młyn 19.20 Nie przegap
19.25 Diabelski Młyn 19.50
Sto zdjęć naszego stulecia 19 .55 Łapu capu
20.00 Silicon Towers - film
sensacyjny 21 .30 Amerykańskie czternastolatki dok. 22.30 Zdrowie - ,satyra polityczna 0.1O South
park 0.35 Dama w betonie
- film kryminalny 2.05 Przygody szwajcarskich Robin-'
sonów 3.45 Zabij ich wszystkich - dramat prod. polskiej 4.50 Deser 5.00 Zło
to alaski - western

Programy pogrubione • niekodowane

C<t!W;.Jlj;
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Wiadomości

.......

19.30
19.56
20.01
20.10
21.00
21.05

k

7.00 Księżniczka Szeherezada 7.30 Niebezpieczna zatoka 8.1 O Kościół i świat 8.20
Raport 8.30 Mieszkaj lepiej 8.45 To jest temat 9.00
Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Z wiatrem
i pod wiatr 11.15TEM 11.30
Chochlikowe psoty 11.45 Z
lamusa techniki 12.05 Rozumieć sztukę 12.30 Drynda 13.00 Miedzą do Europy 13.30 To jest temat
14.00 Panorama powiatów
14.30 Krople mHości 15.00
Dzieci - dzieciom 15.30
Wiadomości 15.35 Stulecie„. 16.35 Raport 16.45.
Przygody Pana Michała
17.15 Mikser 17.30 Kurier
17.50 Sekrety Warszawy
17 .55 Sport 18.00 Kurier
18.30 ąankier domowy 18.45
Tak czy inaczej 19.00 Panorama 19.30 Książę i że·
brak 20.00 Niezapomniany 21.00 To jest... 21 .15
Mieszkaj lepiej 21.30 Kurier 22.00 Krople milości
22.30 Doktor Kildare

TVM

16.05 Slowo życia 16.15 Wia16.40
Kalendarz L~urgiczny 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

domości Watykańskie

ŁOWICZ

ZAPRASZA

TVM

KABLOWA

TELEWIZJA

9.00 POVvitanie 9.05 Slowo ży
cia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9AO 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 programu:

7.00 Księżniczka Szeherezada 7.30 Niebezpieczna
zatoka 8.00 ŁWD 8.05 To
już dzień 8.30 Mieszkaj lepiej 8.45 To jest temat 9.00
Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Z wiatrem i „.
11.15 TEM 11.30 Chochlikowe psoty 11.50 Z lamusa techniki 12.05 Rozumieć
sztukę 12.30 Drynda 13.00
Europa w zagrodzie 13.30
To jest temat 14.00 Panorama powiatów 14.30 Krople miłości 15.00 Rządy
dzieci 15.35 Depozyt wiary
16.05 Czarodziejska podróż
16.25 Antrakt 16.50 Z historią na ty 17.10 ŁWD
17.15 Encyklopedia Łodzi
17.30 ŁKP 18.00 ŁWD 18.20
Sport 18.50 Giełda pracy
19.00 Panorama powiatów
19.30 Książę i żebrak 20.00
Niezapomniany 21.00 To jest...
21.15 Mieszkaj lepiej 21.30
ŁWD 21.45 Reportaż 22.00
Krople.„ 22.30 Doktor Kildare 23.00 Ktokolwiek wie

10

aoo

~

8.30 Rajd Paryż-Dakar-Kair
2000 9.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata 9.15 Biathlon
10.00 Bobsleje 10.45 Narciarstwo alpejskie 12.00
Skoki 13.00 Biathlon 13.45
Bobsleje 15.00 Narciarstwo
16.00 Bobsleje 17.00 Tenis 19.30 Piłka nożna 22.30
Rajd Paryż-Dakar-Kair 23.00
Wiadomości 23.15 Rajdowe Mistrzostwa Świata 23.30
Lekka atletyka 0.30 Tenis
1.15 Rajd Paryż-Dakar-Kair
1.45 Rajdowe MŚ

„„„
o#Jsl'!Rr
„„„

5.30 Top Shop 7.40 Yattaman - film anim. 8.15 Top
· Shop 12.15 Kurs rysunku
12.45 Young D. 13.15 Top
Shop 17 .55 Auto salon 18.35
Guliwer 22.00 Jak zdobywano dziki zachód 22.20 Top
Shop 22.50 Siedmiu samurajów 0.20 Playboy 0.50 Muzyka

POl.Ol<IA

~

najmłodszych

10.55
12.00 Wiadomości
12.10 Nie tylko dla

9.30
9.45
10.00

9.10

8.45

6.50
7.00
7.30

-serial prod. polskiej
Mój ślad
Echa tygodnia
Klan
· serial prod. polskiej
Zlarno
- program
redakcji katolickiej
5-10-15
-program dla dzieci
Hity satelity
Pegaz tygodnia
Wina Ikara
-film dokumentalny
Bravo bis

6.00 W labiryncie

TV POLONIA

16.00
16.10

15.00.

14.30

12.35

·film prod. USA
Fantomas
- film francuski
Gospodarz
-gra-zabawa
BrygadaAcapulco
-serial sensacyjny
Informacje
Prognoza pogody

sensaG)]f'IY
10.55 Mały Nikita

Kalambury
9.00 Power Rangers
- serial dla mlcdziefy
9.ll 4x4
10.00 Strażnik Teksasu
- amerykański serial

8.ll

6.00 Disco Relax
7.00 Ręce,któreleczą
7.ll W drodze
• magazyn religijny
Kosmiczne wojny

O[!i)@~i!

7

6.20 Katalina i Sebastian
7.00 Teleshopping 8.00 Medicopter 117 8.50 Odjazdowe kreskówki 10.05 Zagubiony w czasie 10.55 Sekretny wojny Harry'ego Friggsa - komedia wojenna 12.50
Ukryta kamera - pr. rozrywkowy 13.1 O Lano i Woodley
- serial komediowy 13.40
Tata major - serial komediowy 14.05 Autostrada do
nieba · serial familijny 15.00
Alfred Hitchock przedstawia 15.25 Zagubiony w czasie - serial s-f 16.15 Sliders - serial fantastycznonaukowy 17 .05 Nieśmier
telna - serial s-f 18.00 C2ynnik PSI 18.50 7 minut 19.00
Extra Zoom 19.30 Akwanauci - serial 20.00 Wiatr
ze wschodu - film wojenny
22.05 Klaun - serial sensacyjny 23.00 Na gorącym
uczynku - film sens. 0.35
Oblicza Nowego Yorku · film
kryminalny 1.20 McCall film sens. 2.05 l>owtórki

13.05 „Pan Tadeusz"
w Amsterdamie
13.20 Mistrzostwaświata
Formacji Tanecznych
13.55 Mój ślad
14.00 Skarbiec- magazyn
hislo!yczoo-kulturalny
14.30 Piraci· teleturniej
15.00 Szaleństwa
panny Ewy
16.00 Wieści polonijne
16.10 Mówi się„.
16.30 Magazyn Polonijny
z Wielkiej Brytanii
17.00 Teleexpress
17.15 Jan Peszek
w roli głównej
-film dokumentalny
18.15 Czterdziestolatek

16.20 Macie co chcecie
16.50 Miłość
od pierwszego
wejrzenia
1710 Jezioro marzeń
-film fabularny prod. USA
18.10 Baza Pansacola
·film prod. USA
19.05 ldż na całość
·show z nagrodami
20.00 Światwedług
Kiepskich
·serial komediowy
20.30 Miodowe
lata
- serial komediowy
20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka
21.05 Niewiarygodne
ale prawdziwe
21.35 Kurier sensacji

7.30 Junior - program rozrywkowy 8.00 Film dokumentalny 9.00 Hawaje pięć
- zero - serial 10.00 Zwierzęta z zielonego lasu · serial animowany dla dzieci
10.30 Super Dave - serial
animowany dla dzieci 11.00
Jackie Collins: Rozmowy
bez tajemnic - serial dokumentalny 11.30 Extralarge
- serial kryminalny 12.30
Prawo do miłości - telenowela 13.00 Tajemnice piasków - telenowela 13.30 Ma·
gazyn Motoryzacyjny Mło
dych 14.00 Junior 14.30 Jacek Ziobro Super Star - program rozrywkowy 15.00
Disco Polo Live 16.15 Sło
niom na ratunek - film prod.
USA 18.00 Powrót Ernesta
- film prod. USA 19.45 Super Expres TV 20.00 Port
lotniczy - film prod. USA
22.20 Kameleon 23.15 Cyborg Cop 3 - film prod. USA
0.50 Highschool - film prod.
USA 2.30 Disco Relax

PPT

taty Bobra
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda + sport
20.00 Zlemia obiecana
-serial prod. polskiej
21.40 Góralu, czy ci
nie żal...
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram
22.55 Natalia „Światło"
·koncert
23.45 „Pan Tacle4sz"
w Amsterdamie
O.OO Sportowa
sobota
0.20 Powtórki
programów

Opowieści

19.15 Dobranocka:

z

22.05 Johnny Mnemonie
- film prod. USA
Najbardzi~ poszukiwany uciekinier XXI wieku - ma w mózgu wszczepiony chip, a w nim
ukryte tajne imformacje, które musi przewieźć z Azji do
Ameryki Północnej. Ściga go
wyjątkowo bezwzględna orgnizacja przestępcza.
23.50 Ogłoszeniewyników
LOTTO
23.55 Opowieści
z krypty
025 Playboy
125 Żonycudzych
mężów
-film prod. USA
3.05 Festiwal Muzyki
Filmowej
4.45 Pożegnanie
widzami Polsatu

'.J

będ z ie mógł się bronić i wówczs pojawiają się choroby i infekcje.

właściwości lecznicze, poni eważ więk

sza jej ilość zostaje wchłonięta do or-

„
logiczny organizmu nie " ''""'
jest w dobrym stanie, nie ·

bami owsianymi posiada zwiększone

"

gach moczowych a także zwalcza choi

6.00 Hit Mix - p[pgram sensacyjny 7.00 Telesklep 8.00
Kobra - serial sensacyjny
9.00 Przygody Rin Tin Tina serial przygodowy 10.05
Zbrodnie w obiektywie - serial 11.00 Opowieści z klonowe miasteczka - serial
animowany dla dzieci 11.30
Magiczny kapelusz - serial
animowany dla dzieci 12.00
60 minut 13.00 Gilette
Sport 13.30 Techno party program muzyczny 14.00
Przygody Rin Tin Tina serial przygodowy 15.00
Opowieści z klonowego

~

7.00 Telesklep 8.00 Myszorki na prerii - film anim .
8.30 Mama, tata i ja - teleturniej 9.00 Twój problem
nasza głowa 10.00 Pepsi
chart 10.30 Pod koszem serial dla młodzieży 11.00
Szalony świat - serial 11 .30
USA High - serial 12.00
Szata - film kostiumowy
14.20 Katie Joplin - sitcom
14.50 Siłacze 15.25 przystań Hubbardów - serial
obyczajowy 16.20 Modelki
- serial 17 .15 Gorączka zło-

•

mlasteczka - serial animowany 15.30 Magiczny kapelusz - serial 15.58 77 se·
kund 16.00 Kobra - serial
sensacyjny 16.58 77 sekund 17.00 Idziemy na
ryby - magazyn wędkar
ski 17.30 Telejazda 17.58
77 sekund 18.00 Zbrodnia w obiektywie - se.rial
prod . USA 18 .58 77 sekund 19.00 Extra Zoom magazyn sensacji i rozrywki 19.30 Akwanauci film dokunientalno-przygo·
<bNy 20.00 Wiatr ze
Wschodu - film wojenny.
Historia fińskiego generała Holmstoma i członków
rosyjskiej armii narodowej

ta - program rozrywkowy
18.30 Maraton uśm i echu
- liga dowcipów 19.00 TVN
Fakty 19.20 Sport 19.25
Pogoda 19.30 Milionerzy
20.25 Dobry policjant film sensacyjny; Mroczny
świat mafijnych porachunków i twardych układów
między FBI i policją. Gdy
komisarz nowojorskiej policji, Isaac - niezwykle sprawnie włącza się do akcji
agentów federalnych przeciwko uzbrojonemu po zę
by mafijnemu zabójcy i
nakłania go do poddania
bez użycia broni zamiast

walczących w szeregach c
Wehrmachtu, którzy zagrożeni wydaniem władzom •
Związku Radzieckiego, w
maju 1945 roku przedostąli 1
się do Lichtensteinu i poprosili o azyl polityczny,,
22.05 Dziennik 22.20 WiP wydarzenia i plotki 22.30
Błękitna krew - serial. Hrabia, książę Dolnej Bawarii ,
Kawaler Srebrnej Ostrogi ,
wraca do Europy. Dowiaquje się o śmierci ojca, a także„. 23 .20 Nieznajomi serial obyczajowy 23.50
Wojownik karate - film karate 1.20 Dziennik 1.35 WiP
- wydarzenia i plotki 1.45
Zakończenie prog'ramu

rę

dostaje naga22.10 Dopadnę Cię,
Frajerze! - komedia sensacyjna; Jack Spade wr.ca z wojska po dziesięciu
latach i dowiaduje się,. ż,e
jego młodszy brat Junab1.1g
nie żyje. Jack poprzysięga
zemstę winnemu śmiere ~
brata Bigowi, chociaż wią
że nie ma szans na wygraną. Sytuacja zmienia się ra
1
dykalnie, gdy do akcji wkracza matka Jacka - niezwykle silna kobieta „ . 23 .55
Upiór w raju - horror USA
1.35 Granie na zawołanie program rozrywkowy

podziękowań

c.d.n.

Białe krwinki, które bronią nasz or-

,,

związane stwardnienie tętnic. Duzi!'

ganizm przed czynnikami szkodliwy-

połowę dziennego zapotrzebowania.

dawki witam\ny C obniżają pozioni
cholesterolu we krwi.

cy 25 mg witaminy C, czyli prawie

Z brakiem witan1iny C może być

raka płuc.

'.r
Przykładowo, jeden papieros niszcz-·

negatywne czynniki środowiskowe.

ż~

gach oddechowych. Udowodniono

brak witaminy C zwiększa ryzykq

przy suchości błony śluzowej w drcrzmniejszają papierosy, smog i inne

60 mg.
Ilość witaminy C w organizmie

witaminy C to przynajmniej

roby układu oddechowego. Pomagd

lub w postaci dodatków żywienio
wych . Proponowana dawka dzienna

żono że witamina C przyczynia" si<i

do szybszego niszczenia baterii w dtot

nie z żywnością, które ją zawierają

zawierają dużo witaminy C. Zau~a;

Cytryny, pomarańcze, grapefruity/

C , musi ona być dostarczana codzien-

nizm ludzki nie wytwarza witaminy

lesterolu we krwi. Ponieważ orga-

powinieneś płukać gardło sekiem z cy-

kłą zdolność obniżania poziomu cho-

tryny

równocześnie owies posiada niezwy-

Właśnie dlatego, kiedy masz infek·

cję gardła lub objawy przeziębienia,

ganizmu. Tym razem rozszerzają się
jej możliwości zapobiegawcze. A

mina C przyjmowana razem z otrę

nować: jeśli układ immo-

wym, mogą zapobiegać lub wyleczyć
120 chorób. Stwierdzono, że wita-

taminy C , aby funkcjo-

mi, np. bakteriami potrzebują dużej ilości wi-

Odkryto, że wysokie dawki witaminy C , zwanej kwasem askorbino-

O witaminie C pisze Jerzy Stobnicki ze sklepu
'
zielarskiego przy ul. Zduńskiej 2

l1'

Wieści

ŁOWICZANIN

WITAMINA .(

HOWl

'

•

grosza . Waldek wyrusza
po Weronikę. Ma zamiar
przywieźć ją z pleneru.
Marek Złotopolski przycho·
dzi do Ewy z prośbą od
Kowalskiego, którego zdecydowal się ukryć u siebie w domu .
15.35 Koncert urodzinowy
Formacji Nieżywych
Schabuff
16.35 Na dobre i na złe
-serial TVP
17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Święta wojna
19.20 Dwójkomanla
19.30 Magazyn pilkarski
„Gol"
20.00 Spotkanie z balladą:
Horror w Kopydłowie
PÓ dluźszej nieobecności
do Kopydłowa wraca, serdecznie witany, były weterynarz pan Felek. Zmienił
zawód i działa teraz w branży filmowej. Jako kierownik
produkcji chce kręcić plenery do sensacyjno-historycznego filmti o panowaniu Henryka Walezego,
właśnie w Kopydłowie. Komendant początkowo oponuje, ale ostatecznie wyraża zgodę. Całą wieś ogar-

1100 Wiadomości
1110 Tydzień
13.45 Telewizja pragnień:
ZJemla obiecana
- serial prod. polskiej
14.35 Koncert życzeń
15.15 Zwierzęta świata:
Zatopiona kraina
Scilly
15.40 Poczet Regionów
Polski: Mazowsze
16.20 Sensacje
XX wieku
16.45 Anegdoty
prezydenckie
Longina
Pastusiaka
17.00 Teleexpress
17.20 Randka
w ciemno
18.00 Bohaterowie
i nikczemnicy:
Królowa Wschodu
-film fabularny
18.35 Śmiechu warte
19.00 Wieczorynka:
I pies i wydra
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza
pogody
20.05 Hrabia Monte
Christo
-serial prod. francuskiej,
reż. Josee Dayan,
wyk. Gerard Depardieu
Edmond Dantes szykuje
się do wizyty w pałacu

Niedziela
tt!VIPD
6.30 Wstań prawą nogą
7.00 Proszę
o odpowiedź
7.15 Za czy przeciw
8.00 Byli sobie
odkrywcy
- serial animowany
prod. fran cusko
-kanadyjskiej
8.30 Teleranek - program

da dzieci
8.55 Szaleństwa
panny Ewy
- serial prod. polskiej,
reż. Kazimierz
Tamas, wyk. Dorota

Grzelak, Emilian
Karriński, Arna
Mlewska,Zdzislaw

naukowe

Koziiinri
9.50 Wiadomości
10.00 W Starym Kinie:
Zabawna historia
wydarzyła się

-tańce cieszyńskie

w drodze na Forum
· film fabularny USA
11.35 Sportowy
XX-ty wiek
12.00 Anioł Pański
-transmisja
z W~
12.15 Czasy
-katolicki magazyn
infoonacyjny
12.25 Ludzki świat
12.45 Tańce polskie

TVP§

sensaqi naukOłl)'Ch

7.00 Hrabia Monte
Christo
- serial prod. francuskiej
7.55 Słowo
na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 M.A.S.H.
• serial komedowy
9.30 Austrianckle
impresje
10.00 Ulica Sezamkowa
-program dla dzieci
10.30 Kręcioła
10.50 Proton - magazyn

Świątecznej

11.20 Wfpmfa
z National
Geographic
11.50 Tatuaż
• kooieQa prod. hrolskiej,
reż. Denys de la Pate\lier,
wyk. Jean Gabin, Louis
De Funes, Dominique
Davray i inni
1l20 Wielka Orkiestra
Pomocy
14.00 30 ton - lista, lista
14.30 Famlllada
15.05 Złotopolscy
Maryna wciąż nie wraca ,
Marylka wyrzuca zaskoczonego takim obrotem sprawy Kacpra z mieszkania .
Chłopak obiecuje, że odda
skradzione pieniądze co do

Programy pogrubione· nie kodowane

7.00 Rozkodowany Sunny - film anim. 8.00 Teletubbies • serial anim. 8.25
Świat dzikich zwierząt •
serial anim . 8.30 Mistrzowie w świecie przyrody Ili serial dok. 9.00 Joanna dramat 10.35 Deser: Delikatność uczuć 10.55 John
Wayne - Amerykańska legenda 12.30 Szeroki horyzont - r,eportaż 13.25 Aktualności filmowe 13.55 Z wiatrem przeminęło • film obycz.
15.35 Dziwna para 2 - komedia 17.1O Dziewczyna żoł
nierza - dramat 19.00 Diabelski młyn 19.20 Nie przegap 19.25 Sylwester i Tweety na tropie 19.50 Łapu
capu 20.00 Kronika Se·
infelda 20.25 Szczepan
i Irenka 20.30 13 posterunek 2 21.00 Księżniczki
z Beverly Hills - komedia
22.30 Sport + 0.30 Dziwna
planeta - film obycz. 2.05
Peacemaker • film sens .
4.05 Deser: M i ędzy nami
mamusiami 4.25 Deser:
Siekane m i ęso 4.30 Mniejsze zło - dramat 6.05 Cień
na duszy - film dokumentalny

Discovery

Opowieść

17.00 Skrzydła przyszłości
18.00 Niesamowite maszyny: Pojazdy ratunkowe 19.00
krokodyli 20.00 PodŁowca

róż ludzkości :

o dwu gatunkach 21.00 Poza
prawdą: Okaleczeni 22.00
Przestrasz mnie 23.00 Zoofobia O.OO Te okropne windy
1.00 W głębi umysłu 2.00
Nowe odkrycia

„

TVM

•

9.00 Pcmiłanie i program dnia
9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości 9.40 Kalendarz Litur·
giczny 9.45 Programy dla
dzieci 10.10" 12.00 Tydzień w
Kościele 15.00 Koronka do
Milosier'Qzia Bożego 15.15•
t5.30 Serial 16.05 Słowo ży-

WOT

8

7.00 Książę i żebrak • serial
kostiumowy produkcji angielskiej 7.35 Złote rączki serial dokumentalny 8.00
Wierzę, wątpię, szukam program katolicki 8.20 Są
takie miejsca - magazyn
kulturalny 8.40 Na zdrowie
9.00 Taki pejzaż 9.20 Alfabet rzek polskich 9.40 Chochlikowe psoty 10.00 Harmonijka ustna 10.10 Od
Platona do Newtona 10.30
Sensacje XX wieku - najwięk
sza tajemnica XX wieku
10.55 Spotkania z literatuią 11.30 Magazyn turystyczny 12.30 Dawna Warszawa 13.00 Msza święta 14.00
Wiarus 14.10 Mazowsze •
nowy rozdział 14.30 Narodziny Europy 15.30 Hobby
16.00 Kabaret 16.40 Teleturniej 17.05 Gwiazdy raz
jeszcze 18.00 Kurier Warszawski 18.1 OKościół i świat
18.30 Sport 21. OO Dawna
Warszawa 21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Sport w
WOT 22.00 Dekalog 23.00
Podniebni szpiedzy

o•

ŁOWICZ

ZAPRASZA·

TVM

KABLOWA

TELEWIZJA

ski 21.05•

w Kościele 19.15 Bajka 20.30
Różaniec21.00Ape\Jasnogór

cia 16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40 Kalendarz
Liturgiczny 16A5 Blok progr.
telewizyjnych 17 .1
18.55
Program dnia 19.00 Tydzień

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.00 Książę i żebrak 7.35
Złote rączki 8.00 Moja pasja 8.20 Z historią na ty
8.40 Mój świat 9.00 Taki pejzaż 9.20 Alfabet rzek polskich 9.40 Chochlikowe
psoty 1O.OO Harmonijka ustna 10.10 Od Platona do
Newtona 10.30 Sensacje
XX wieku 10.55 Spotkania
z l~eraturą 11.30 Magazyn
turystyczny 12.30 Muzyczna niedziela 13.05 Rajd
Pekin · Paryż 13.30 Magazyn kulturalny 14.00 Depozyt wiary 14.30 Narodziny
Europy 15.30 Hobby · magazyn z pasją 16.00 Kabaret 16.40 Teleturniej - Wie·
ża 17.05 Gwiazdy raz jeszcze 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.10 Wiadomości sportowe 18.30 Sport
21.00 Na fali 21.45 Filmowa Encyklopadia lodzi
22.00 Dekalog - polski serial fabularny 23.00 Podniebni szpiedzy - australijski film dokumentalny 23.40
Program na jutro
'

„Hrabia Monte Christo " . serial prod. fran cuskiej· reż. Josee Dayan,
11y k. Gerard Depardieu, Ornell Muli, Jean Roche/ort i inni. Emisja : niedziela, 23 stycznia, TVP 1, godz. 20.05.

23 stycznia 2000 r.

Morcerfów i pod okiem
Bertuccia uczy się dobrych
manier. W dniu wizyty miody wicehrabia Albert przedstawia Dantesa-Monte Cristo swoim rodzicom: Fernand nie rozpoznaje w tajemniczym nieznajomym
swego przyjaciela sprzed
lat, za to Mercedes ma wrażenie, że gość jest bardzo
podobny do jej dawnego
ukochanego. Nie zdradza
się jednak przed nikim ze
swymi przypuszczeniami.
21.05 Pierwszy
krzyk

-serial ~mentalny
21.35 Decyzja należy
do ciebie
22.15 Ktokolwiekwldzlał,
ktokolwiek wie
22.20 Sportowa
niedziela
22.50 Ulica Pólksiężyca

·dreszczowiec prod.
reż. Bob SWain,

angielsko-amerykańskiej,

wyk. SigoumeyWeaver,
Michael Caine, Patric
Kanavagh i inri
nocą

j).20 Gwiazdyświecą

psychoanalizy

0.40 Zygmunt Freud
- odkrycie
1.40 Zakończenie
programu

fil.

nia wielkie podniecenre.
Każdy chciałby zostać
mową gwiazdą, a panna
Marysia słusznie uważa, że
najlepsza droga do tego
celu, to uwiedzenie pana
Felka i doprowadzenie go do

Rdtwiązanie

Panorama
Sport-telegram
Dwójkomania
Nowojorscy
gliniarze

ołtarza .

21.00
21.25
21.30
21.40

22.25
22.35

konkursu audiotele
Studio
Teatralne Dwójki:
Stara kobieta

wysiaduje
małżeństwa

23.45 Okna: Zło
0.30 Fizjologia

Zakończenie

wyk. Giancarlo Gianini,
SiMa Coherrn i inni

Ferezza,

~j, reż.,l\ndrea

0.45 Ostatni cel
·film fabularny prod.

2.20

9
~ll»©~~il
6.00 Disco Polo Live
7.00 Twój lekarz
7 .15 Wystarczy chcieć
7.30 Jesteśmy
8.00 Sok z żuka
- serial animowany
8.30 Talent za talent
- program dla dzieci
9.00 Power Rangers
9.30 Benny Hill
1 O.OO Disco Relax
11.00 Pomoc domowa
- serial komediowy
11.30 Sabrina, nastoletnia
czarownica
- serial komediowy
12.00 Dherma i Greg
- serial komediówy
12.30 Jeśli dziś wtorek,
to nadal jesteśmy
w Belgii
14.15 Disco Polo Live

a35

Zwierzęta

6.00 Czterdziestolatek
• komedia prod.
polskiej
7.05 Słowo na niedzielę
7.10 To wszystko jest
po drodze
8.05 Złotopolscy
ze sklepiku
· 9.00 Ala i As
9.30 Niedzielne
muzykowanie:
Koncert finałowy li
Wielkanocnego
Festiwalu Ludwika
van Beethovena
10.10 Wlastmll Hoffman
10A1 Wspomnień czar
12.00 Anioł Pański
. 12.15 Czasy
- magazyn katolicki

<i>
""""""

5.30 Top Shop 7 .40 Filmy
animowane dla dzieci 8.15
Top Shop 12.15 Auto salon
12.45 Kurs rysunku dla dzieci 13.15 Top Shop 17.55
Koszykówka 20.00 Ninoczka - dramat prod. USA 21.50
Euro Village 22,20 Top Shop

....... „ ...__ .

O.1 O Playboy

*,.. . . .,,..*

D!lJlilSl'ORI

8.30 Rajd Paryż - Dakar 9.00
Rajdowe Mistrzostwa Świa
ta 9.15 Biathlon 10.45 Skoki
narciarskie 12.00 Biathlon
13.30 Narciarstwo alpejskie
14.30 Skoki narciarskie 15.00
Narciarstwo alpejskie 16.00
Tenis 20.00 Piłka nożna
20.45 Piłka nożna 22.45
Rajd Paryż - Dakar - Kair 2000
23.15 Wiadomości 23.30
Tenis 0.15 Skoki narciarskie
0.45 Rajd Paryż - Dakar ·
Kair 2000 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie programu

15.30 Dyżurny Satyryk
Kraju
-program Tadeusza

~

zastępcza

16.00 Informacje
16.1 O Prognoza
pogody
16.20 Rodzina
- serial komediowy
16.50 Sekrety rodzinne
-programr~

Ogłoszenie

20.50 Losowanie
LOTIO
21.00 Ich troje
• -komedia prod. USA'
Komedia obyczajowa. Błąd
komputeroWy kojarzy w jednej kwaterze korpusu studentkę Alex z dwoma niezbyt sympatycznymi kolegami, agresywnym Stuartem i nieśmiałym Eddym.
Obecność dziewczyny bul' wersuje życie obu.

22.45

wynlkówLOTIO
22.58 Na każdy temat
-talk-show
23.55 Magazyn sportowy
1.10 Muzyka na bis
-program rozrywkowy
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

17.20 ~ycerz nocy
·film prod. USA
18.10 Siedmiu

Teksasu
-film-sensacyjny

19.50 Pogoda + sport
20.00 Alfabet gwiazd:
Sekret
- film prod. polskiej,
reż. Roman Załuski; wyk.
Antonina Gerdo-Górecka,
Anna Dymana i inni
21.20 Mazurska Biesiada
Kabaretowa
22.10 Mój Kraków
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Dozwolone ·
odlat40-tu
O.OO Sportowa
niedziela
0.30 Jestem
1.15 Mój ślad
1.20 Przygody Bolka
i Lolka
1.30 Powtóri<i

20.00

Strażnik

• show znagrodami

- serial prod. USA
19.0S Idź na całość

wśpanialych

13.00 Transmisja
Mszy Świętej
14.05 Wieści polonijne
14.15 Teatrfamilijny:
Biała Dama
15.05 Teledyski
na życzenie
15.15 Zaproszenie
15.35 Mój ślad
15.40 Jestem: Łucja Prus
16.30 Magazyn Polonijny
17.00 Teleexpress
17.15 Elżbieta, Królowa
Anglii
- serial prod. angielskiej
18.45 Ludzie
listy piszą
19.05 Dziennik
telewizyjny
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości

7.00 Soundtruck - pr. muzyczny 7.30 Jacek Ziobro
Super Star · pr. rozrywkowy
8.00 Film dokumentalny 9.00
Hawaje pieć-zero 10.00 Zwierzęta z zielonego lasu - serial anim. 10.30 Super Dave
·film anim. 11 .00 Jackie
Collins: Rozmowy bez tajemnic 11.30 Extralarge serial krym. 12.30 Bill Cosby i straszne dzieciaki - pr.
rozrywkowy 13.00 Safari w
Hollywood · serial 14.00 Sło
niom na ratunek - film przygodowy 15.45 Powrót Ernesta - film obyczajowy .17 .30
Benny Hill - serial 18.00 Na
wirażu 19.00 Scarlett • serial USA 19.50 Biznes Tydzień 20.05 Kameleon - serial 21.00 Gorączka w mieście - serial sens. 21.50 Komisarz Rex - serial 22.45
Fałszywy cel 0.25 Soundtrack - pr. rozrywkowy 0.55
Rock MKK 1.25 Afficionado
1.55 Pożegnanie z widzami

Pa T
6.20 Autostrada do nieba ·
serial 7.10 Teleshopping
8.10 ~liders - serial fantastyczno-naukowy 9.00 Odjazdowe kreskówki 10.20
Zagubiony w czasie - serial fantastyczno-naukowy
11.10 Wiatr ze wschodu film wojenny 13.05 Ukryta
kamera - pr. rozrywkowy13.25
Legenda Wilhelma Tella serial 14.20 Autostrada do
nieba - serial 15.15 Alfred
Hitchock przedstawia 15.40
Siódme niebo - serial familijny 17.20 Po co raperom
czapki .. komedia prod. USA
18.50 7 minut - wydarzenia
dnia 19.00 To i Owo - mag.
kulturalny 19.10 Szczury nabrzeża - serial prod. USA
20.00 Sądna noc - film sens.
22.00 Kameleon - serial 22.50
Dom śmierci - film kryminalny 0.25 McCall · serial
sens. 1.1 O Alfred Hitchock
- serial sens. 1.35 Sądna
noc - film sensacyjny 3.20
Kameleon · serial

•

6.50 Telesklep 7.50 Patrol Jin
Jin 8.15 Hutch miodowe serce
8.40 Tęczowa dolina 9.00
Twój problem nasza głowa pr. dla dzieci 10.00 Historia
Żółtej Ciżemki - film dla dzieci 11.30 Z życia gwiazd 12.00
Multikino - magazyn filmowy 12.30 Automaniak 13.00
Start w tvn meta na scenie
13.30 The Best - Nie do wiary 14.00 Gotuj z Kuroniem program kulinarny 14.30
Krótkie spięcia - komedia
sensacyjna 16.30 Ale plama - program rozrywkowy
16.45 Zwariowanan forsa
17.15 Mini Playback Show
18.30 Maraton uśmiechu ·
wydanie specjalne 19.00
TVN Fakty - informacje 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.30
Milionerzy - teleturniej 20.20
To było grane - program rozrywkowy 21.35 Pod napię
ciem - talk show 22.05 Wizjer TVN 22.35 Wprost TV
23.05 Ale plama 23.20 Przeciwności - film obyczajowy.
Chris jest 12-letnim chłop
cem wychowywanym przez
matkę. Jego ojciec, zmagający się z krazasem nerwowym, wstąpił do klasztoru.
Matka chłopca musi poświę
cić wszystko, by zarobić na
jego utrzymanie - w końcu
zgadza się na pracę striptizerki 1.10 Cela nr„. 1.40
Granie na zawolanie

~

6.00 Hit Mix - program muzyczny 7.00 Telesklep 8.00
Kobra - serial sensacyjny
9.00 Przygody Rin Tin Tina
- serial przygodowy 10.05
Gorący temat • serial sensacyjny 11.00 Opowieści z
klonowego miasta - serial
animowany 11.30 Magiczny
kapelusz - serial animowany 12.00 Muzyczny regał
12.30 WiP • wydarzenia i
plotki 13.00 60 minut 14.00
Przygody Rin Tin Tina serial przygodowy 14.58 77
sekund 15.00 Opowieści z
klonowego miasteczka - serial animowany 15.25 Magiczny kapelusz · serial animowany dla dzieci 15.58 77
sekund 15.50 Kobra - serial
sensacyjny 16.45 Wojownik
karate - film karate 18.20
Gorący temat - serial prod.
USA 19.10 Szczury nabrzeża - serial 20.00 Sądna noc
- film sensacyjny 22.00
Kameloen - serial 22 .50
Super WiP 23.20 Witaj sło
niu - komedia 0.45 Super
.WiP - wydarzenia i plotki
1.00 Powtórki

wy.
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Dla ciała i ducha

KOLORY

W NASZYM DOMU

Czasami wchodzimy do jakiegoś wn<;_trza i od razu
jesteśmy podenerwowani , coś nas drażni i niepokoi. Najprawdopodobniej winowajcą jest kolorystyka pomieszczenia z barwami jakich nie znosimy.
Jak dobrze czuć si<;, w swoim mieszkaniu, jak je urzą
dzić , by zapewnić sobie komfort psychiczny? Musimy przede wszystkim zdać sobie spraw<;_, jakie
kolory lubimy najbardziej i odpowiedzieć sobie na ,.
trzy pytania:

zamknąć oczy i wyobrazić sobie,

1. Jaki kolor robi na tobie najprzyjemniejsze

że czujemy si<;, znakomicie · jaki wówczas kolor

wrażenie? Należy

przychodzi na myśl?

całkowitego bezpieczeń

2. Jaki kolor dodaje nam sił?

3. Jaki daje poczucie

st1:
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chce być piękny

dok. na

stwa?
Wokół tych trzech barw należy stw·orzyć kolorystyk<;, wn<;trza domu. Zdaniem kolorystów należy przeznaczyć ok. 60 procent pokoju na najprzyjemniejszy dla nas kolor. B<;dą to więc ściany i podło
ga, np. pokryta dywanem. Lubimy np. kolor niebieski? Ściany mo~ą być więc lazurowe, a dywan
cicmnobl<;,kitny.
30 proc. pokoju (a wi<;_c np. zasłony i wyściełane
meble) należy podporządkować drugiemu ul~bionc
mu kolorowi, np. białemu czy złotemu. Pozostałe
1O proc . czyli różne dekoracyjne drobiazgi np. wazony, poduszki czy obrazy powinny być podporządkowane kolorowi bezpieczeństwa.
Należy też powtarzać kolory w całym mieszkaniu, to wiąże pokoje ze sobą i sprawia wrażenie

uporządkowania.

Mężczyzna

ZGRABNE tYDKI,
MAtE BRZUCHY

Na trzech mążczyzn aż dwóch jest niezadowolonych ze swego brzucha. Połowa ankietowanych
ma zastrzeżenie do swoich miąśni, włosów i kształtu klatki piersiowej. Prawic 50 procent chciałoby
si<;, odchudzić.
·
Jeszcze kilkanaście lat temu nikomu nic przyszłoby na myśl pytanie o takie sprawy płci określanej zazwyczaj mianem „brzydkiej". Dziś sondaże przeprowadzono w kilku krajach zachodniej
Europy i USA. Okazało si<;,, że pod względem troski o wygląd m<;żczyźni bardzo szybko doganiają
kobiety. Jest to uboczny i niezaplanowany skutek
rcw~lucji feministycznej. Jej aktywistki chciały
zerwać ze schematem', w myśl którego panie przyciągają uwag<;, panów urodą, a panowie · stanowiskiem, władzą i portfelem. Po rewolucji uroda i
sex-appeal kobiet miały stracić znaczenie na rzecz

str.
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kwalifikacji i cech charakteru.
Jak wiadomo . nic straciły. Najwierniejszymi
klientkami gabinetów kosmetycznych stały si<;,
właśnie te panie, które dzi<;,ki równouprawnieniu
najbardziej si<; wybiły, usamodzielniły, wzbogaciły.
Jedyna zmiana w relacjach m<;_sko-damskich polega na tym , że do uczuioRych na punkcie swego

dok. na

wyglądu dam, dołączyli dżentelmeni.

