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WPARYZU
W piątek, 4 stycznia,
łudniu czteroosobowa

po pokapela
ludowa Stefana Winnickiego
z Łowicza wyjechała razem
z Młodzieżowym Zespołem
Folklorystycznym Tęcza z Radzikowa do stolicy Francji.

Jest to już drugi wspólny wyjazd kapeli i zespołu poza granice kraju. Po raz
pierwszy łowiczanie i młodzież z Radzikowa pojechali w ubiegłym roku na
występy do Hiszpanii. Tam ich wystę
py obejrzało ponad 4 tysiące osób, dokonali nawet nagrania telewizyjnego dla
ogólnokrajowej telewizji.
Powrót do Polski jest zaplanowany
na niedzielę, 13 lutego. Od poniedział
ku, 14 lutego, zdecydowana większość
członków radzikowskiego zespoh1 musi
przecież iść po feriach zimowych do

razem z łowicką kapelą będzie
prawie półtoragodzinny
program jasełkowy przeznaczony głów
nie dla Polonii mieszkającej we Francji.
Młodzież zostanie zakwaterowana
w Misji Katolickiej Ojców Pallotynów,
występować natomiast będzie między
innymi w kościele Świętego Juliana
Zespół

prezentował

$ciany odmalowane, łóżka wygodniejsze, dziecko tuż obok matki...
w Łowiczu to już dziś zupełnie inny
standard niż przed laty.

szkoły.

Oddział położniczo-ginekologiczny

Kapcia Stefana Winnickiego pojechado Paryża w czteroosobowym skła
dzie: Radosław Kucharek- bęben, Kasia
Katarzyńska - skrzypce, Dominik Zagajewski - akordeon i Stefan Winnicki hannonia polska.
Kierownikiem i duszą 46-osobowego
zespołu Tęc:::a z Radzikowa jest Teresa
Woynarowska.
(mak)
ła

w Pflrvżu.
Zespół został zaproszony do Francji
przez organizacje polonijne zrzeszone
w Polklubie. Przygotowania do wystę
pów trwały od ponad dwóch miesięcy.
Na większość prób była również zapraszana kapela ludowa Stefana Winnickiego z Łowicza współpracująca z radzikowskim zespołem od ponad roku.

Dla k·ogo mieszkanie?
Burmistrz Miasta Łowicza zatwier- w latach poprzednich, sięgając nawet
dził projekt listy osób, które będą miały i do 1996 roku.
możliwość zasiedlenia lokali mieszkalLista, która została wywieszona
nych w zasobach miejskich w 2000 roku. w Urzędzie Miejskim i Zakładzie GoNa liście znalazło się 4 7 nazwisk, w tym spodarki Mieszkaniowej jest jak na ra27 z roku ubiegłego. W tym roku na li- zie tylko projektem. Do 6 marca można
ście znalazły się nazwiska tych miesz- składać do sekretariatu burmistrza odkańców miasta, którzy będą mogli za- walania od decyzji. Rozpatrzeniem odmieszkać w mającym powstać bloku na wołań zajmie się Społeczna Komisja
Armii Krajowej 43.
Mieszkaniowa. W tym celu będzie ona
Do osób, które nie znalazły się na li- dokonywała kontroli mieszkań rodzin,
ście Wydział Spraw Lokalowych będzie które się odwoływały. Ostateczna lista
wysyłał powiadomienia o możliwości rodzin, którym zostaną przyznane nowe
złożenia odwołania. Pismami tymi będą mieszkania zostanie zatwierdzona i wyobjęte również osoby, które wnioski wieszona do 31 marca tego roku.
o przyznanie nowego lokalu składały
(tb)
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„ Chełmoński"

piąty w województwie

CZY ODDZIAt DZIECl~CY

OPUŚCI ŚWl~TOJAŃSKĄ?
Jeszcze przed 1 września tego roku prawdopodobne jest przeniesienie oddziału dziecięcego do głów
nego gmachu szpitala przy ul. Ułańskiej. Miejsce już
się znalazło po zakońcżonym właśnie remoncie i reorganizacji oddziału ginekologiczno-położniczego.
Zgodnie z programem restrukturyzacji szpitala w Łowiczu planO\yane jest
przeniesienie oddziału dziecięcego z budynku przy ul. Świętojańskiej do głów
nego budynku szpitala przy ul. Ułań
skiej. Dyrektorka.ZOZ w Łowiczu Janina Kłos-Kaźmierczak powiedziała
nam, że: - Założenie jest takie, aby
wszystkie związane z tym prace zakoń
czone były przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego, więc najlepiej przed 1 września tego roku. Ostateczne sfinalizowanie przeprowadzki zależy nie tylko od
planów dyrekcji ZOZ, ale przede
wszystkim od opinii starostwa powia-
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Łowicz,

Pełne

kino na Kusturicy

Och ! Film Festiwal, czyli pierwszy cze bardziej zaskoczył organizatorów.
festiwal filmowy zaczął się z roz- Artur Michalak, prowadzący w ŁOK
machem - i wciąż nabiera rozpędu. Roz- Dyskusyjny Klub Filmowy i będący
poczęło się w piątek, 4 lutego, niemiec- główną osobą czuwającą nad festiwalem,
kim dokumentem z 1934 roku i angiel- stwierdził, że nie spodziewał się pełne
skim postiszem z lat 40-tych. Poprze- go kina. Na film reżysera Emira Kustudził go odczytem na temat hitlerowskiej
ricy (twórcy m. in. znanych szerokiemu
propagandy mgr Krzysztof Kaliński, hi- gronu obrazów Arizona Dream i Understoryk i nauczyciel w łowickim Liceum ground) - Czarny kot, biały kot przyOgólnokształcącym im. J. Chełmońskie szło około 300 osób. Z powodu tak dugo. Okazało się, że mimo dość tudnego żej frekwencji seans zaplanowany na
tematu film „Triumf Woli" - w reżyserii godzinę 18.00 opóźnił się prawie pół goLeni Riefenstahl - spotkał się ze spo- dziny, przy kasie bowiem ciągle utrzy- ·
rym zainteresowaniem mieszkańców mywała się długa kolejka, a organizatoŁowicza, salę kina Bzura wypełniło bo- rzy festiwalu chcieli dać szansę obejrzewiem około 150 osób. Kolejny dzień fe- nia filmu wszystkim zainteresowanym.
stiwalowy, czyli niedziela, 6 lutego,jeszdok. na sfł: 2
łowicki

W rcfhkingu na najlepszą szkołę średnią przeprowadzonym przez pismo „Perspektywy" Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskie
go w Łowiczu zajęło 5 miejsce w woj. łódzkim. Jako podstawę do oceny
szkół przyjęto sukcesy uczniów na olimpiadach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i krajowym. W ubiegłym roku łowickie LO uplasowało
(mwk)
się na Vili miejscu.

Stary Rynek 8,

towego, które jest właścicielem obu
obiektów - i starego szpitala dziecięce
go - przy Świętojańskiej i budynku szpitala przy ul. Ułańskiej. Starostwo jest
jednak przychylnie nastawione wobec
tych planów.
Obecnie trwają rozmowy dyrekcji
ZOZ z przedstawicielami Kasy Chorych i Sanepidem. Jeżeli zapadnie ostateczna decyzja o przeprowadzce, możli
wie szybko zostanie ogłoszony przetarg

na wykonanie wszystkich niezbędnych
prac związanych z restrukturyzacją.
Co śtanie się z budynkiem przy ul.
Świętojańskiej, na razie nie jest pewne.
Według dyr. Kłos-Kaźmierczaka najbardziej pożądane byłoby utworzenie
w nim przez starostwo zakładu pielę
gnacyjno-opiekuńczego dla przewlekle
chorych. Jednostka taka byłaby finansowana częściowo przez Kasę Chorych,
starostwo i q:ęść świadczenia (renty,
emerytury lub zasiłku chorobowego)
samego pacjenta. Zakład taki opiekował
by się pacjentami, którzy obecnie prze- •
bywają na oddziałach szpitala, a potrzebują bardziej opieki pielęgniarskiej niż
leczenia szpitalnego.
dok. na str. 2

tel.lfax (046) 837-42-49,
0-601-318-927
W

sprzedaży także

zestawy Simplus

PUNKTY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH DO „NŁ": •SKLEP AUTO-MOTO P.FRANCISZKA TRZOSKI NA UL. PLAC KOŃSKI TARG 1; •KWIACIARNIA IKEBANA NA NAROŻNIKU NOWEGO RYNKU I UL.KOZIEJ;• MINIMARKET, UL. ARMII KRAJOWEJ 14 A; • SKLEP OS. DĄBROWSKIEGO 24 • RAMPA; • KIOSK LOTTO NA OS. BRATKOWICE; • BIURO KREDYTOWE „JOLANDA", UL. BOLIMOWSKA 1411 SB/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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Czy od~z1al dz1ec1ęcy
opuści Swiętoiańskq?

Dokąd

jednak przeniesione mogą zo- 24 godz. wykonano kabinę prysznicową.
dzieci? Oddział dziecięcy będzie Unowocześniono kuchnię, wydzielono
przeniesiony na l i III piętro. Właściwa w niej dwa niezależne pomieszczenia, kuczęść oddziału, tzn. sale dla małych pa- piono wyparzacz do naczyń, przepierzecjentów, dyżurka lekarzy i pielęgniarek, nie oddzielające część septyczną oddziagabinet zabiegowy i kuchnia zostaną łu od antyseptycznej zastąpiono „śluzą''.
umiejscowione na I piętrze. Część pomoc- Tworzą ją dwie pary drzwi wykonanych
nicza składająca się z kuchni mlecznej, z PCV, między nimi wydzielono pomieszgabinetu ordynatora i gabinetu pielęgniar czenie, w którym znajduje się umywalka
ki oddziałowej będzie na p. III. Miejsce i wieszak na czyste fartuchy.
to udało się wygospodarować tam, gdzie
Obecnie na III p. nie ma już pomieszdo niedawna była część pomieszczeń od- czeń należących do oddziału położniczo
działu ginekologiczno-położniczego.
-ginekologicznego. Dla finansów szpitaDo niedawna- bowiem na oddziale tym la umiejscowienie oddziału na jednym
pod koniec stycznia zakończony został re- poziomie oznacza oszczędności personalmont trwający od listopada 1999. Obec- ne: będzie mogło tam pracować mniej pienie cały oddział znajduje się na jednej lęgniarek i położnych niż w poprzednim
kondygnacji - na li piętrze. Żeby było to systemie, gdy sale pacjentek znajdowały
możliwe dobudowano dwie sale dla pa- się na dwóch kondygnacjach. Zauważal
cjentek: 3-osobowąi 4-osobową. Wszyst- ne zmiany organizacyjne trwają na tym
kie sale chorych zostały odnowione, po- oddziale już od 6 lat. Wtedy wydzielono
łożono nową glazurę i terakotę. Dotych- salę do porodów rodzinnych, wprowadzoczasowe duże sale zostały podzielone na no możliwość odwiedzin, dzieci są na sali
mniejsze. Nie będzie już 11 łóżek w jed- z matkami, dzięki czemu możliwe jest
nej sali, ale 2, 3 lub 5. Przeprowdzony karmienie dzieci piersią „na żądanie".
był generalny remont łazienek: wymiana
Zakończony obecnie remont kosztował
sanitariatów, wykonanie nowych kabin ok. 120 tys. zł. Dyrektor ZOZ w Łowi
prysznicowych, wymiana posadzek i gla- czu Janina Kłos-Kaźmierczak mówi z
zury. Zmodernizowano gabinet zabiego- dumą: Oddział położniczo-ginekologicz
wy, lekarski i dyżurkę pielęgniarek. Dla ny jest teraz perełką naszego szpitala.
lekarzy dyżurujących na oddziałe przez
Mirosława Wolska-Kobierecka
stać

Ludzi przyszło tylu,

że przed wejściem ustawiały się

kolejki, a w środku

między

regalami trzeba się było przepychać

TtUMY W„LEWIATANIE"
Mimo że zakupy w sklepie Lewiatan
Przedstawiciele zarządu fim1y zaproMarket łowiczanie mogli robić już od 30 sili na otwarcie, oprócz burmistrza Rystycznia, to na pół godziny przed jego szarda Budzałka i przewodniczącego
oficjalnym otwarciem, zapowiadanym na Rady Miejskiej Krzysztofa Górskiego,
godzinę 1O.OO w minioną sobotę, 5 lute- także biskupa Józefa Zawitkowskiego,
go, chodnik przy ul. Długiej przed budyn- który placówkę poświęcił, mówiąc ro.in.:
kiem supermarketu był skutecznie oblę Błogosławię wszystkim, którzy tu będą kużony przez tłu!Jl zainteresowanych im- powali chleb.
·prezą. Właściwie do godzin popołudnio
Sądząc po zainteresowaniu, impreza
wych można było zaobserwować spory była udana i mimo że między półkami
„ogonek" nie mieszczących się w sklepie z bogato oferowanym asortymentem trzeklientów, czekających na kosze.
ba było się przeciskać, obsługa przebieLewiatan Market to spółka DLS, bę gała sprawnie i szybko, a lekka muzyka,
dąca w l 00% własnością kapitału polskie- reklamowane przez konferansjera atrakgo, powstała z połączenia małych hurtow- cje, kolorowe stoiska degustacji i przede
ni spożywczych. Prowadzi ona kilkana- wszyskim liczne promocje sprawi;iły, że
ście supermarketów na terenie naszego atmosfera była przyjemna, a klienci zakraju, ten łowicki jest jednym z najmniej- dowoleni. Jestem zachwycona wyborem
szych, na jego 400 metrach kwadratowych mrożonek. Na otwarcie przyszłam z dziecznalazło zatrudnienie 20 osób.
kiem ze względu na atrakcje, sama w pia-

Ulica Chmielińskiej. Nie jedyna na
gdy tylko bardziej pada.

łowickich przedmieściach,

która tak wy-

gląda,

Walka z biotem
na osiedlowych drogach
Jak zapewnił nas wicedyrektor Zakła
du Usług Komunalnych Tadeusz Dutkiewicz: Brygady drogowe będą starały się
w ciągu najbliższych dni zaradzić kłopo
tom komunikacyjnym na osiedlowych ulicach naszego miasta. Po ostatnich roztopach i opadach deszczu nasiliły się one
do tego stopnia, że wiele z tych ulic nie
pozwala na spokojne pokonanie ich wła
snym środkiem transportu, czego przykła
dem są nawet przypadki licznych ugrzęź
nięć pojazdów w głębokim błocie.
W zeszłym tygodniu ZUK rozwiózł
300 t żużlu zakupionego w ZPOW
„Agros - Łowicz" w tym tygodniu natomiast dołączyło do tego I OO t żużlu, który zakład przy współfinansowaniu z sa-

morządarni mieszkańców zakupił w Syntexie. Żużel trafi lub już trafił na trzy
osiedla, gdzie corocznie stan dróg gruntowych jest najgorszy, czyli na Korabkę, Górki oraz w okolice ulicy Łyszko
wickiej. W pierwszym przypadku materiał trafił na ul. Bołtucia i ul. Kutrzeby,
a zwłaszcza na skrzyżowanie tych dwóch
ulic, gdzie na początku zeszłego tygodnia grzęzły samochody. W okolicach
ulicy Łyszkowickiej żużel zasilił ulice
Rybackiego, Motylińskiego, Chmieliń
skiej, Wspólnej, Zielnej. Na osiedlu
Górki żużel został wysypany na ulice:
Kwiatowa, Wiatrakowa, Jastrzębia
i Orzeszkowej.
(tb)

nach mia/am raczej oglądanie i zorientowanie się w cenach, niż .robienie zakupów, ale już wiem, że mrożonkom się nie
oprę - powiedziała nam pani Halina Łu
czak, wkładając do koszyka 3 paczki pierogów z truskawkami (cena 3,1 zł). Ob.serwując wychodzących ze sklepu, z całą
odpowiedzialnością można stwierdzić, że
największe

rekordy popularności bił cu~
kier (oferowany po 2,28 za kg) oraz papier toaletowy (8 rolek za 2, 24 zł). Wśród
licznych degustacji najwięcej amatorów
miała serwowana przy jednym ze stoisk
pizza (z pieczarkami do nabycia za 4, 47
zł), choć na brak zainteresowania nie mogło również narzekać stoisko ZPOW
,,AGROS-ŁOWICZ'', gdzie serwowano
soki (np. egzotyczny za 3,69 zł) i konfitury (wiśniowa niskosłodzona po 2, 69
zł) tej firmy. Dzieci szczególnie chętnie
degustowały czekoladki, natomiast dorośli z zainteresowaniem zatrzymywali się
przy stoisku serwującym piwo Kasztelań
skie (ciemne - 1,8 zł, jasne 1,65), gdzie
przy zakupie 4 butelek można było otrzymać firmową szklankę, a przy nabyciu 2
- zapalniczkę. Nie są to jedyne promocje
i degustacje przez nas oferowane, podobne będą organizowane lyklicznie -zapewniał kupujących Marian Leśniak, pełnią
cy rolę gospodarza, kierownik do spraw
technicznych-w firmie.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z obrotów
i przekonani, że pozyskaliśmyjuż swoich
klientów i z sukcesem zaistniejemy na ło
wickim rynku - powiedział NŁ koordynator rozwoju sieci Dariusz Papis.

dok. ze str. I

Pełne

kino na Kusturicy

Nie mniejszym zainteresowaniem cie- tofem Siewczykiem oraz ze współscena
szył się we wtorek, 8 lutego, film Wima rzystą Maciejem Maleckim.
Wendersa „Buena vista social club".
W rozmowie z nami Artur Michalak
Dzisiaj w kinie kolejny film w ramach powiedział, że ci, którzy odwiedząjesz
festiwalowych prezentacji i to produkcji cze festiwalowe prezentacje przy zakupie
polskiej. O godz. 18.00 rozpocznie się biletu mają możliwość otrzymać bezpłat
projekcja jedynego pełnometrażowego fil- ny okolicznościowy folder wydany przez
mu jaki nakręcił w Polsce Roman Polań LOK specjalnie na tę okazję w nakładzie
ski - ,,Nóż w wodzie". Niestety przed fil- limitowanym 500 sztuk. Można w nim
mem nie odbędzie się planowane wcze- znaleźć kadry z prezentowanych filmów
śniej spotkanie z odtwórcą głównej roli oraz krótki opis. ich fabuły w połączeniu
Leonem Niemczykiem - aktor postawił z dokładnym ten11inarzem towarzyszą
zbyt twarde warunki finansowe.
cych festiwalowi imprez.
Kolejnym filmem, jaki przygotowali łowickiej publiczności organizatorzy imprezy będzie 17 lutego jeden z obrazów Federico Felliniego. Tytuł filmu ma pozostać do
ostatniej chwili niespodzianką, niemniej jednak Artur Michalak powiedział nam, że ten kto odwiedzi
kino, na pewno. nie pożałuje, tym
bardziej, że przed filmem zaplanowano prelekcję na temat twórczości Felliniego. Wygłoszona ma ona
być przez głównego organizatora
odbywającej się w Skierniewicach
„Felliniady" - Krystynę Piotrowicz. W niedzielę, 20 lutego natomiast zobaczymy drugi film polski
- „Wojaczek" w reżyserii Lecha Majewskiego. Poprzedzi go spotkanie
z odtwórcą roli Wojaczka Krzysz- ~._,--..

Filmonotatki

Jako organizatorzy festiwalu, długo nie zastanawiliśmy się,
kto mógłby wprowadzić widzów w nastrój zadumy i refleksji
nad kawałkiem historii mijającego wieku. 1 mimo iż nie miałem przyjemności wcześniej poznać nauczyciela pracujące
go w Liceum Chełmońskiego , to więdziałem, że cieszy się on
autorytetem wielu uczniów i osób, które spotkały go na swojej drodze. Dlatego wybór prelegenta mógł być tylko jeden.
Pan mgr Krzysztof Kaliński przygotował odczyt dotyczący propagandy nazistowskiej. Sednem tego wykładu były interesujące szczegóły z biografii bohaterów prelekcji. Słuchacze mogli
dowiedzieć się m.in. jak wielką rolę odgrywała propaganda w
111 Rzeszy. Ludzie ją tworzący zdawali sobie sprawę z możli
wości wpływania na masy poprzez organizację wielkich wieców. Przywiązywali oni wielką wagę do całej otoczki przemówień. Niezliczone ilości sztandarów, mundury, no i oczywiście muzyka były nieodzownym elementem kampanii na rzecz
pozyskiwania i wykorzystania uczestników spotkań.
Kaliński mówił również o kinie jako ważnym instrumencie
propagandy. W owych czasach każdy Niemiec przeciętnie
bywał w kinie aż 13 razy w roku. Państwo oczywiście wspomagało finansowo takie przedsięwzięcia, zdając sobie sprawę z korzyści, jakie uzyskano, pokazując widzom „to, co dobre". Kończąc swoją prelekcję, wykładowca zaznaczył, iż przy
analizie tego właśnie fragmentu historii, należy patrzeć przez
pryzmat kominów z obozów koncentracyjnych. Po zakończe-

niu odczytu festiwalowa publiczność nagrodziła historyka
gromkimi brawami, a organizatorzy zaprezentowali dwa unikatowe dokumenty historyczne.
Dwa dni później, w niedzielny festiwalowy wieczór został
zaprezentowany obraz jednego z najciekawszych re~serów
europejskich - Emira Kusturicy pt. .Czamy kot, biały kot". Ten
urodzony w Sarajewie 46-letni twórca po nakręceniu „Underground" postanowił się wycofać z branży. Powodem tego desperackiego kroku były liczne prasowe ataki na osobę reżyse
ra. Bardzo załamana takim obrotem sprawy ekipa produkcyjna
postanowiła jednak podstępem wciągnąć ponownie reżysera
w arkana filmowe. Podsunęli reżyserowi projekt filmu dokumentalnego o muzykach cygańskich, którzy wystąpili w „Underground". Pomysł chwycił, jednakże dokument przekształco
no w scenariusz do filmu fabularnego i tak powstała tańcząca
opowieść o przyjaźni, miłości, nienawiści i kłamstwie. Do filmu
reżyser zaangażował w większości aktorów - amatorów, którzy
znakomicie oddali charakter tragikomiczny filmu. Tytułowe koty
posłużyły Kusturicy za świadków dziwnych, irytujących, wesołych, a także cudownych zdarzeń. „Czamy kot i biały kot" jest
splotem różnych historyjek, umiejętnie ubarwionych i połączo
nych opowiadaniem o rodzinie - dziadku, ojcu i synie. Mam
nadzieję, że Emira Kusturicę nie będą nachodzić już myśli
o zerwaniu z filmem, c:zego Państwu i sobie życzę.
Artur Michalak
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TRACI „BZUR
Rejonowego w Łowiczu z 7 lutego Towarzystwo „Dom Ludowy" uzyskało potwierdzenie własności budynku przy ul. Pijarskiej 1, w którym znajduje się siedziba ŁOK i
kino Bzura. Tego samego dnia miasto zapowiedziało apelację.
Decyzją Sądu

Wydział Cywilny Sądu Rejonowego
w Łowiczu w orzeczeniu ogłoszonym
7 lutego tego roku o godz. 14.00 posta-

nowił oddalić

,,

Towarzystwa z 1994 roku, Józef Koła
czek - Przesianie, z jakim budowali ten
dom nasi ojcowie zostałoby spełnione.
Konieczne jest oczywiście wykonanie remontów i modernizacji, ale o tym za wczefoie mówić(..) - dodał po chwili - Mogę
zapewnić, że budynek będzie służył społeczności całego powiatu łowickiego tak
jak jest to zapisane w statucie Towarzystwa. (..) Chcielibyśmy ożywić działal
ność domów ludowych na wsiach, rozbudzić w ludziach aktywność społeczną,
zintegrować w działalności kulturalnej
miasto ze wsią - podsumował intencje
Towarzystwa prezes Kołaczek.

wniosek Gminy - Miasta
z udziałem Skarbu Państwa o
przejęcie na skutek tzw. zasiedzenia, nieruchomości przy ul. Pijarskiej 1, w której znajduje się siedziba LOK oraz kino
Bzura obciążając uczestników kosztami postępowania.
Przyponijmy, że orzeczenie miało zostać ogłoszone 3 lutego, jednak sąd ze
względu na dostarczone w sprawie dokumenty przełożył ten termin. ZarówSĄD UZASADNIAŁ
no w pierwszym jak i w drugim terminie
zapowiadanego ogłoszenia, do łowickie
Decyzja została podjęta po wnikliwym
go sądu licznie przybyli przedstawicie- przestudiowaniu dokumentów, ze szczele obu Towarzystw (z 1934 oraz z 1994 gólnym uwzględnieniem okresu bezporoku), nie było natomiast żadnego re- średnio poprzedzającego utratę władz
prezentanta miasta.
twa nad przedmiotowym budynkiem,
Orzeczenie jest nam przychylne, ale czyli lat 1945-1949-usłyszeliśmy z ust
podchodzimy do niego sceptycznie, po- sędziny Elżbiety Chondzyńskiej.
nieważ nie chcielibyśmy się zbyt wczeTowarzystwo „Dom Ludowy", któśnie cieszyć-powiedział NŁ, bezpośred re sporny budynek wybudowało, w 1934
procesu o Bzurę
nio po wysłuchaniu orzeczenia prezes roku z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń zostało zarejestrowane i nabyło zdolności do czynności prawnych.
Sąd stanął na stanowisku, że nie ma podstaw do stwierdzenia, iż została przeprowadzona procedura likwidacyjna TowaDuże straty ZUK po włamaniu do przepompowni ścieków
rzystwa.
Dokładnie tydzień temu, tj. w czwar- cie Zakład Usług Komuna~ych, ten natodok. na str. 27
tek 3 stycznia, nieznani do tej pory miast zgłosił fakt ~łamania na Policję.
Złodzieje po włamaniu się do przesprawcy dokonali włamania do przepompowni ścieków zlokalizowanej przy pompowni dobrze wiedzieli co ukraść.
ulicy Cebrowskiego v; osiedlu domków Policja podejrzewa, że była to tzw. krajednorodzinnych w pobliżu ulicy Łysz dzież na zamówienie.
Z przepompowni zginęły tylko tzw.
kowickiej w Łowiczu ..
W dniach I 0-13 lutego policjanci WyEfektem tego włamania było zatrzy- elektroenergetyczne styczniki sterujące działu Ruchu Drogowego przeprowamanie na kilka godzin pracy przepom- pracą pomp. Dla przeciętnego złodzie dzać będą wzmorzone kontrole autokapowni i nie odbieranie ścieków z niżej ja nie przedstawiają one praktycznie rów. Szczególną uwagę policja będzie
położonych ulic w tejże dziel.nicy. Nie- żadnej wartości, niemożliwe wydaje się zwracać na stan techniczny autobusu,
które studzienki kanalizacyjne były już sprzedanie ich na wolnym rynku. Żeby w tym wyposażenie w znaki ostrzegawprawie przepełnione. Gdyby efekt wła je sprzedać trzeba mieć najpierw kup- cze Przewóz dzieci, trzeźwość kierowmania do przepompowni przy ulicy Ce- ca, a potem iść na robotę ... - powiedzia- ców oraz dostosowanie prędkości do
browskiego nie został w porę zauważo no nam obrazowo w łowickiej Komen- warunków panujących na drodze. Aby
ny, ze względu na długotrwałą niedroż dzie Powiatowej Policji. Łowicki ZUK powrót z ferii był naprawdę bezpieczność kanalizacji jej poszczególne ele- wycenił straty na około 7,5 tys. zł. Awany, kierowca autokaru musi wybrać na
ria została usunięta jeszcze tego samementy mogłyby ulec uszkodzeniu.
postój w czasie podróży bezpieczny parŚlady włamania zauważył jeden z mie- go dnia.
king. Niedopuszczalne jest, aby auto(mak)
szkańców osiedla i powiadomił o tym fakkar zatrzymał się na poboczu, a dzieci
przechodziły do lasu przez jezdnię. Obecna akcja jest zakończeniem trwającej od
2 tygodni akcji „Bezpieczne ferie".
Warsztaty łowickiego rękodzieła lu- Większość materiałów (różnego rodza(mwk)
dowego, które w dniach 7-8 luty pro- ju bibułę, papier, klej, itp.) zapewniła
wadziła w Szkole Podstawowej w Nie- uczestnikom zajęć szkoła, sama twórczydźwiadzie Stanisława Nowak z Boczek ni przygotowala dla wszystkich słomki
Chełmońskich znalazły wielu zwolen- i druciki niezbędne przy wykonywaniu
ników. Chętni do tego by poŻnać tajni- pająków.
Nauki i satysfakcji było naprawdę
ki tworzenia sztuki rekrutowali się z
klas od I do VIII, zwłaszcza zaintereso- dużo, a czas mijał szybko pewnie dlatego, że pani Stefania cały czas potrafiła
wane były dziewczęta.
W poniedziałek przygotowano kwia- pięknie opowiadać o naszych tradycjach
ty, bukieciki i girlandy, wtorek to praca - powiedziała nam dyrektorka szkoły i jedZIEMIA ŁOWICKA
nad jeżykami oraz łowickimi pająkami. nocześnie organizatorka Ferii z tradycją.
• I lutego na terenie gminy Zduny nn sprawcy
Łowicz

,,Robota'' na zamówienie

Policyina akcia
„Bezpieczny powrót"

Ferie z tradyciq

kronika.~

policyjna·

przez niczamkni<(tc okno weszli do Domu Ludowego, skąd skradli dwie nagrzewnice gazowoclcktrycznc o łącznej wartości 2.1 OO z1 na szkodQ OSP.

Zamiast parafiady
W Centrum Młodzieży przy ul. Brzozowej zamiast comiesięcznej jednodniowej parafiady odbywały się w pierwszym tygodniu ferii zawody sportowe
pod nazwą „Feryjna parafiada". Począ
tek zmagań sportowców był we wtorek
1 lutego na sali gimnastycznej SP 3.
Zorganizowany tego dnia został wielobój sprawnościowy. W dniach następ-

nych były konkursy szaradziarskie, turniej piłkarski, turniej koszykówki, tenisa stołowego i gry w warcaby.
We wszystkich konkursach udział
wzięło ponad 1OO dzieci, wszyscy otrzymali nagrody w postaci paczek ze sło
dyczami, paczki dla zwycięzców były
dużo większe.

(mwk)

Budowa tej drogi unaocznia jak kosztowna jest modernizacja linii kolejowej
Warszawa - Poznań - Berlin

Nowa droga wzdlui torów
torowiska pro- Niedżwiadzie byłoby dla okolicznych
z Łowicza do Kutna wyko- rolników sporym utrudnieniem i dojazd
nuje warszawska firma B &K specjalizu- do pól byłby związany z długimi objazjąca się w inwestycjach związanych z dami powstająca droga ułatwi im dojazd
kolejnictwem, głównie z generalnymi re- do nich.
Pomimo tego, że PKP samo wyszło z
montami przejazdów kolejowych i dróg
inicjatywą pobudowania drogi wzdłuż
dojazdowych do nich.
Nowa droga powstanie po północnej torowiska, to nie wszyscy rolnicy są zastronie torowiska i będzie prowadziła od dowoleni. Przejazd w Niedźwiadzie,
niewielkiego przejazdu kolejowego na który jest przeznaczony do likwidacji
ulicy Płockiej (obok salonu samochodo- znajdował się dokładnie pomiędzy przewego Renault Stefana Wiernickiego) do jazdem na ulicy Płockiej a większym
przeznaczonego do likwidacji małego przejazdem z dróżnikiem w Niedźwia·
przejazdu w Niedźwiadzie (niedaleko dzie (w kierunku Kutna). Pobudowanie
drogi tylko w kierunku ulicy Płockiej nie
przydrożnego baru U Kowala).
Prace związane z przygotowywaniem rozwiązuje więc problemów wszystkich
terenu pod drogę rozpoczęły się już w rolników. Za pośrednictwem starostwa
ubiegłym tygodniu. Najpierw nawiezio- powiatowego interweniowali oni w dyno piach i kamienie, które są teraz utwar- rekcji PKP i zaapelowali o pobudowadzane. Aktualnie teren pod drogęjest ni- nie drogi również w przeciwnym kierunwelowany przy pomocy ciężkiego sprzę ku (czyli drugiego przejazdu w Niedź
tu. Jeżeli warunki atmosferyczne na to wiadzie), po południowej stronie toropozwolą roboty mogą zakończyć się w wiska. Rozmowy w tej sprawie wciąż jeciągu najbliższych dwóch miesięcy. Sa- szcze trwają.
(mak)
mo zlikwidowanie małego przejazdu w
Kolejną drogę wzdłuż

wadzącego

PSL

Gaida

był

drugi

Nie udało mi się przekonać moich kolegów do tego, że trzeba postawić na
menedżerski sposób prowadzenia stronnictwa, na ludzi młodych mających
otwarte głowy na świat i chcących coś
zrobić - powiedział NL tuż po wyborach prezesa zarządu Wojewódzkiego
PSL w Łowiczu jeden z kandydatów do
tego fotela, poseł Tadeusz Gajda: Niemniej jednak mam nadzieję, że nadejdzie czas, gdy wizje młodych zaczną być
brane pod uwagę i dopuszczone do gło
su - dodał.
W wyborach jakie przeprowadzono w
minioną niedzielę, 6 lutego o stanowisko prezesa Zarządu Wojewódzkiego
PSL w Łodzi ubiegało się trzech kandy-

datów naszego powiatu. W ostatniej rywalizacji wygrał ponownie Wiesław Stasiak z Pabianic. Na trzecim miejscu _znalazł się Sławomir Juszczyk z Piotrkowa
na drugim był właśnie Tadeusz Gajda.
O wyniku głosowania decydowało w
imieniu wszystkich członków partii 212
delegatów z terenu całego województwa
Łódzkiego, w tym I S z powiatu łowic
kiego.
Tadeusz Gajda mimo, że nie zwycię
żył w rywalizacji, nie czuje się przegrany. I tak czeka go dużo pracy w województwie, miesiąc temu został prezesem
Zarządu Wojewódzkiego Ludowych Zespołów Sportowych w Lodzi.
dok. na str. 27

• 2 lutcgo w gm. Łyszkowice nietrzeźwy rowerzysta z niewyjaśnionych przyczyn przcWrócił sil(
na jezdni« doznając obrażeń ciała m.in. w postaci
wstrząśnienia mózgu.

szłym wicku. Śmierć nastąpiła z przyczyn natural-

• 2 lutcgo nn sprawcy po oberwaniu kłódki dostali sil( do garażu, gdzie nastc;pnic po wybiciu szyby w drzwiach kierowcy z wnQłl7.a samochodu skradli gaśni~.
• 2 lutcgo nn sprawca wykorzystując nieuwagi(
pokrzywdzone] dokonał kradzieży torebki zawieszonej na rowerze na szkodQ Jolanty B.

• 3 lutcgo funkcjonariusze KPP w Łowiczu za• 2 lutcgo nn sprawcy po urzcdnim wyrwaniu tJzymali na gorącym uczynku włamania do samochodu Daniela A. oraz Piotra W., młodych mieszwłazu w dachu dostali si<( do pomieszczeń biwuwych, skąd skradli komputer z oprzyrządowaniem kańców Łowicza.
o łącznej wartości ok. 2.600 zł na szk od<( prywat• 4 lutcgo nn sprawcy po oberwaniu kłódki donej firmy w gm. Zduny.
stali sil( do wnQłl7.a garażu, gdzie po wybiciu szyby
• 2 lutego nn sprawcy po wyłamaniu drzwi w drzwiach samochodu skradli z jego WTIQ!Jza radostali si<( do wn<(trza Domu Ludowego w dioodtwarzacz oraz głośniki o wartości ok. 3000 zł.
jednej z wsi na terenie gminy Łowicz, skąd skradli
• 4 lutego w przydrożnym rowie na terenie gm.
nagrzewnice elektryczną o wartości ok. I.OOO zł
Nieborów znaleziono zwłoki m«żczyzny w podena szkodQ UG Łowicz.

nych.
• 4 lutcgo gm. Nieborów nn sprawcy po wyokna dostali sil( do niezamieszkałego
budynku, skąd skradli po uprzednim wymontowaniu grzejniki c.o. o wartości ok. 4.200 zł.

ważeniu

• 6 lutego w Łowiczu sprawcy po wyciQciu
kraty i wyłamaniu okna dostali siQ do wn<(trza
baru, skąd skradli art. spożywcze o wartości ok.
2.000zł.

• 6 lutcgo gm. Zduny- kradzież z przydrożne
go parkingu samochodu Chrysler wraz z ładun
kiem o łącznej wartości 50.000 zł.
• 6 lutego nastąpiła kradzież z osiedlowego
parkingu wŁowiczu samochodu marki Fiat I26p
o wartości ok. 3.500 zł.
Wszystkie osoby. które mogłyby pomóc w ww.
sprawat!h pmsimy o osobisty lub telefoniczny lwnta!.1 z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek
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Seria awarii wodociągowych
Pechowy tydzień pod względem awa- glądy hydrantów i zasuw, i jechać usurii i usterek sieci doprowadzającej wodę wać awarie.
do mieszkań mieli pracownicy OddziaNajpoważniejsza z nich zdarzyła się
łu Wodociągów i Kanalizacji łowickiego na ulicy Gdańskiej. Pod ulicą pękła rura
o średnicy 200 milimetrów, będąca tzw.
Zakładu Usług Komunalnych.
Już we wtorek, 2 lutego musieli inter- odcinkiem obiegowym wodociągu, co
spowodowało, że niemal przez dwie
weniować podczas awarii na przyłączu
wodociągowym doprowadzającym godziny pozbawionych wody zostało
wodę do jednego z domków jednorodzin- kilkanaście domostw z tej ulicy i ulic do
nych przy ulicy Łęczyckiej na osiedlu niej przyległych .
Górki.
Przyczyną awarii nie były raczej niKolejne awarie wodociągów zdarzały skie temperatury panujące w ubiegłym
się codziennie (po jednej) na ulicach tygodniu . Wodociągowcy natężenie
Gdańskiej, Zgoda i Botanicznej. Wodo- awarii w zeszłym tygodniu tłumaczą
ciągowcy musieli wtedy niezwłocznie złym stanem i staro ś cią miejskiej sieci
przerywać prace konserwacyjne, prze- doprowadzającej wodę do mi es zka ń .

Dwie
Początek już

zrobiony - cho ć na razie na miejscu, gdzie będzie oczyszczalnia jest tylko wielka dziura w ziemi

Łyszkowice

OCZYSZCZALNIA MA BYĆ WCZERWCU
W czwarek, 3 lutego ruszyła budowa
oczyszczali ścieków w Łyszkowicach.
Jak przewiduje umowa zawarta pomię
dzy gminą a fim1ą Byk Mazovia, finał
budowy zaplanowano na koniec czerw~a tego roku. Wtedy to nastąpi próbny
rozruch i jeże Ii nie wystąpią żadne komplikacje, po 2 miesiącach przewidywany jest pełny rozruch.
Projektantem i generalnym wykonawcą inwestycji jest fimrn „Ekolog" z Piły.
Obecnie „Fambud - Jerzy Pietrzak",
podwykonawca ze Skierniewic, wykonuje główny zbiornik. Wykop ma mieć
średnicę 24 mi głębokość 1,25 m. Zbiornik główny (w którym zostaną wykonane jeszcze 2) będzie miał wysokość
6, I m, pod nim będzie wykonana 50 cm
płyta denna. Wszystko z żelbetu odpornego na działanie wody. Po zakoń
czeniu prac budowlanych każdy z powstałych 3 zbiorników będzie testowany pod względem szczelności. Po wypełnieniu zbiorników wodą (potrwa to
3 dni) będą one obserwowane przez 72
godziny (każdy) w celu sprawdzenia

szczelności . Ścieki z fabryki Byk Phar- zbiornika ma pow. 3.630 m2, z czego
ma do oczyszczalni tłoczone będą po- główny zbiornik zajmie I .O 17 m2, a zieprzez przepompownię systemem kana- leń przy zbiorniku ma być na powie1izacj i grawitacyjnej, natomiast już rzchni 1.672 m2 • Wzdłuż ogrodzenia
oszyszczone odprowadzane będą po- oczyszczalni zasadzony będzie szybko
przez kanał Laktoza do rzeki Uchanki. rosnący ciasny żywopłot. Kierownik
Maksymalna przepustowość wynosić budowy z firmy „Fambud", Henryk
będzie 120 m3/h, potrzebna docelowa Woźniak, mówi: Projekt przewiduje, że
wydajność 1.430 m 1 /dobę, maksymalna ewentualne ujemne oddziaływanie oczyszilość oszczyszczanych ścieków to 1.600 czalni ścieków na otoczenie nie powinno
m'/dobę. Przepompownia już istnieje, wykraczać poza obręb działki, na której
była ona budowana w latach 90., działka będzie wybudowana oczyszczalnia.
(mwk)
przeznaczona na budowę głównego

uchwały

Na ostatniej sesji łowickiej Rady Miejskiej, 27 stycznia, radni głosowali zmiany dwóch uchwał podjętych na sesji grudniowej. Sytuacja ta była konieczna, ponieważ RIO nie zaakceptowała wcześniej podjętych uchwał ze względu na
błędne i nieprecyzyjne zapisy w nich
zawarte.
Zmiany dotyczą uchwały w sprawie
ustalenia podatków lokalnych na 2_000
rok, w której nie podano, gdzie należy
podatki uiszczać Gest on płatny w kasie
Urzędu Miejskiego w Łowiczu lub na

Wybory

uzupełniające

Kolejne szkolenia dla rolników

20 lutego

Łowicz,

ZADZWOŃ!!!
kontakt z dynamicznie rozwijającą się
firmą branży usług finansowych !li

ul. Browarna 12, tel. (0-46) 830-30-56
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AGROKORN"

tel. 0·46 830·31 ·66

OKHA[I

DRZWI
I
*BJAWI
*·~•ar.

*

sp. z o.o.
inż.

NA STOLARKĘ

R·216

UL. POWSTAŃCÓW 1 O G
TEL./FAX 046 / 830-20-78

*

.,cy, ALUMINIUM NA ZAMÓWIENIE*

TERMOMETR FIRMOWY. GRATIS

•

Henryk

- 99 400 ŁOWICZ
UL. NAOBZURZAŃSKA 27
TEL

I FAX: (O 46) 837 42 14
(O 46) 837 33 16

Jarzębowski

Kup.i02y każdą .i1ość pszen.icy
konsu02pcyjnq .ipaszowej.
KONKURENCYJNE CENY!

ŁOWICZ,

~~

Na szkolenia organizowane przez
doradztwa rolniczego zawsze
zapraszani są wykładowcy uczelni rolniczych (przeważnie Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy)
lub pracownicy naukowi instytutów
związanych z rolnictwem. Podczas szkoleń poruszane są tematy chorób i szkodników roślin, nawożenia, wymagania
poszczególnych odmian oraz opłacal
ność uprawy. Szkolenia cieszą się zawsze największym zainteresowaniem
wśród rolników pracujących w dużych
gospodarstwach.
(mak)
ośrodki

-.u::~(
./ Naprawa elektronarzędzi,
./ Przewijanie, laserowe wyważanie wirnikow,
./ Przewijanie silników,
./Naprawa sprzętu AGD.

Nawiąż

Amplico Life, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz

konto: BANK PKO SA I O/ŁOWICZ
I 0801486-71-3604-80 IOO).
Kolejną poprawką dotyczącą tej uchwały było wykreślenie zdania, że podatek od posiadania psów będzie pobierany tylko w kasie Urzędu Miejskiego,
bez możliwości wpłaty u inkasenta.
Drugą uchwałą, do której wniesioną
_zmiany była uchwała w sprawie ustalenia stawki opłat targowych, gdzie zaznaczono, że na inkasenta wyznacza się Klub
Sportowy „Pelikan", co w pierwszym jej
brzmieniu nie zostało uwzględnione .

O ziemniakach i o zboiach

Dwa szkolenia tematyczne dla rolników z terenu powiatu łowickiego zaplanowane są przez działający w Łowiczu
Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Pierwsze z nich, dotyczące fachowej
uprawy ziemniaków, odbędzie się
Został ustalony termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy, jakie mają w wynajętej przez ODR sali konferenodbyć się we wsi Chąśno li (okręg wyborczy Nr 6). Wybory odbędą się w cyjnej Urzędu Gminy przy ulicy Dłu
niedzietę, 20 lutego. Siedzibą Komisji Wyborczej będą pomieszczenia Gminnego giej w Łowiczu. Ostatecznie datę tego
Ośrodka Kultury w Chąśnie. Znani są także kandydaci, którzy zgłosili się do szkolenia (po zmianach) ustalono na
wyborów. Na liście Nr 1 (Komitet Wyborczy Przyjaciele) znalazł się Włodzie- wtorek, 15 lutego, na godzinę I O.OO.
Kolejne szkolenie, tym razem na temat
mierz Dutkiewicz, mający 39 lat. Na liście Nr 2 (Komitet Wyborczy Zgoda) na
funkcję radnego kandydować będzie Edward Myszewski, mający 60 lat. Obaj uprawy zbóż jarych zaplanowano wstęp
(tb) nie na piątek, 25 lutego. Nie jest jednak
kandydaci są mieszkańcami Chąśna.
~--------------------------~jeszcze znane, gdzie się ono odbędzie.

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód z przyszłością?
Chcesz dobrze zarabiać?

. ••••wr

· cztery glosowania

15% • na okna nietypowe PCV; rabat dotyczy stolarki zamówionej w lutym z terminem realizacji do końca kwietnia
R- 205
·typówka z terminem realizacji do końca lutego

R-226

TElE-RADIO-MECHANIKA
RRTUR WRÓB€l
naprawa

sprzętu

audio-video

ul. Niciarniana 27
(dojazd od ul. Bolimowskiej)
tel. 0-46/837-44-32 ·
tel. kom . 0601-365-422

R-168

nowy
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Ostatnia działka

Powiat Łowicki

INWESTYCJE
NA DROGACH I MOSTACH

W tym roku powiat łowicki planuje
13 zadań inwestycyjnych
na drogach i mostach za ogólną kwotę
1.653.000 zł. Są to najpilniejsze zadania
wyłonione na podstawie konsultacji
z wójtami poszczególnych gmin powiatu. Prace z nimi związane w zależności
od ważności i posiadanych środków
będą rozłożone w latach 2000-2004.
Na lata 2000 - 200 I przewidziano
następujące prace:
Droga Grudze - Bobrowniki (dokumentacja projektowa, modernizacja
na odcinku 1,2 km od miejscowości Gmdze do granicy gm. Łowicz oraz modernizacja drogi w miejscowości Bobrowniki na odcinku ok. 0,4 km) - ogólny
koszt przedsięwzięcia to 288.000 zł
w tym tegoroczne nakłady: 220.000 zł.
Droga Maurzyce - Pilaszków Grudze (wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami, odcinek
Pilaszków - Dąbkowice o długości 1,5
km, wykonanie nakładki asfaltowej
na odcinku drogi krajowej nr 71 do miej. scowości Grudze ok. 1,6 km) - ogólny
koszt 250.000 zł, tegoroczne nakłady
150.000 zł.
Droga Głowno - Bielawy (wykonanie nakładki asfaltowej od drogi wojewódzkiej nr 703 do miejscowości Psary
i Waliszew, długość odcinka około 2,3
km)- ogólny koszt 287.500 zł, tegorocz·
ne nakłady 160.000 zł.
Droga Brzozów - Gosławice (dokumei:itacja projektowa na wykonanie
poszerzenia w miejscowości Waliszew,
długość odcinka 2,3 km) - ogólny koszt
I 20.000 zł, tegoroczne.nakłady 6.000 zł.
Droga Mysłaków - Bednary - Bolimów (wykonanie dokumentacji pro. jektowej, poszerzenie odcinka o dłu
gości 2,5 km w miejscowości Bednary) - ogólny koszt 500.000 zł, tegoroczne nakłady 170.000 zr
Droga Wszeliwy • Bargowie (wyrozpoczęcie

konanie doku1]1entacji, wykonanie: poszerzenia, przepustów, nawierzchni ria
odcinku 1,9 km) - ogólny koszt 684.000
zł, tegoroczne nakłady 466.000 zł.
W latach 2000 - 2002 zostaną wykonane:
Droga Krępa • Domaniewice • Al·
binów (wykonanie dokumentacji projektowej, nakładki asfaltowej na odcinku 2,5 km od drogi krajowej nr 71 do
miejscowości Długa Wieś)- ogólny koszt
412.000 zł, tegoroczne nakłady 180.000
zł. Powiat podjął starania o środki
z Dyrekcji Kopalni Surowców Mineranych „KOSMrN" Łódź.
Droga w Chąśnie - odcinek przez
wieś (wykonanie nakładki bitumicznej
długość 1,5 km oraz remont emulsją
i grysami długość około 1,7 km) - ogólny koszt 250.000 zł, tegoroczne nakła
dy 87 .OOOzł.
Droga Polanka • Wiśniewo (dokumentacja projektowa, uzgodnienia odcinek długości ok. 2,5 km) - ogólny koszt
310.000, nakłady tegoroczne 14.000 zł.
W latch 20°00 - 2003 będą prowadzone prace na odcinku Ruszki • Rybno Kompina -Nieborów (dokumentacja
projektowa, uzgodnienia dotyczące odcinka 3,6 km) - ogólne koszty 600.000
zł, tegoroczne nakłady 20.000 zł. Starostwo czyni starania o pozyskanie środ
z rezerwy subwencji drogowej
ków
z GDDP w Warszawie.
Najdłużej zaś będą trwały prace na drodze Niedźwiada • Wiskienica • Śle
szyn (wykonanie nakładki asfaltowej w
miejscowościach: Przemysłów, Niedżwiada - Złaków Kościelny odcinek dłu
gości 2 km, wykonanie dokumentacji projektowej, poszerzenie drogi oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku
Złaków Kościelny - Łaźniki odcinek dłu
gości 2,3 km) ogólny koszt 986.000 km,
tegoroczne nakłady 180.000 zł.
{aj)

Przedsiębiorstwo
Usług

Co.Ud.

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

Sprzedana

została

ostatnia

spośród

dziewięciu działek budowlanych na Brat-

kowicacb, które zostały wystawione do
sprzedaży jeszcze w ubiegłym roku. Są
to działki położone w jednym ciągu - w
bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 7. Przeznaczone są pod zabudowęjednorodzinną z nieuciążliwymi
usługami.

Przypomnijmy, że odbyły sięjuż dwa
przetargi nieograniczone na te działki i
teraz Zarząd Miasta mógł sprzedawać
działki z tzw. wolnej ręki. W dmgim przetargu (a więc już po obniżeniu ceny wywoławczej z pierwszego przetargu) działka została wystawiona do sprzedaży za
32 tysiące złotych. Wtedy jednak nie znalazła się osoba chętna do jej nabycia. Teraz Zarząd Miasta sprzedał wspomnianą
działkę za 31 tysięcy złotych.

(mak)

„Wesele łowickie"
w Stalowei Woli

lnformacie turystyczn·e
• •
w ratuszowe1• w1ezy

Dofinansowanie wyjazdu do Stalowej
Woli na wystawę i przedstawienie Wesele Łowickie otrzymało od łowickiego
Zarządu Miasta Stowarzyszenie RegioInformacja Turystyczna w połowie
nalne Wsi UrzeczeŁowiczanie. Wyjazd
przeniosła się z pomieszczestycznia
odbył się w ostatnią niedzielę, 6 lutego.
z siedzibą Polskiego
sąsiadującego
nia
pokryć
się
Zarząd Miasta zdecydował
koszty w kwocie 1600 złotych. O taką Towarzystwa Turystyczno - Krajobrawłaśnie kwotę wnioskowali w piś zowego w Łowiczu mieszczącym się
mie skierowanym do władz miasta przy Starym Rynku do gmachu ratusza.
przedstawiciele stowarzyszenia. Razem Beata Kuczyńska, były kierownik poz Łowiczanami do Stalowej Woli poje- wołanego do życia ponad dwa lata temu
chał również burmistrz Ryszard Budza- Centrum Informacji Turystycznej, dzię
ki współpracy istniejącego jeszcze Urzę
łek.
(mak) du Wojewódzkiego w Skierniewicach
i Urzędu Miasta w Łowiczu, jest aktuzwiedzą
alnie urzędnikiem zatmdnionym w Wydziale Spraw Społecznych. Stało się to
giełdę
od września roku ubiegłego, gdy w ży
Na przełomie lutego i marca rolnicy cie wszedł nowy regulamin Urzędu Miejz terenu gminy Łyszkowice będą mieć
skiego, przedtem kiemjąc już nie cenokazję zwiedzić Rynek Hurtowy
trum lecz Informacją Turystyczną podw Ksawerowie. Organizatowem wyjazlegała pod Wydział Promocji i Analiz .
du jest Wojewódzki Ośrodek DoradzPrzenosiny, jak nam powiedziała naczeltwa Rolniczego w Bratoszewicach. Jenik Wydziału Spraw Społecznych Mażeli wyjazd zostanie zorganizowany sazostamochodem WODR, to będzie dla rolni- ria Więckowska, spowodowane
ły koniecznością. umieszczenia w jedków nieodpłatny.

Rolnicy
w Ksawerowie

~MEX

Geodezyjnych

JN/ ERGE<@P(@J

sprzed~na

Szkoła Języków Obcych

· l\AaL1rzyce 4 8

. Rok założenia 1995
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

POLECA SWOJE USLUGI
W ZAKRESIB:

zapisy na semestr wiosenny
od 7 do 18 lutego br. (w godz. 16.00-19.00J
Ogłasza

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

Oferutemv:

mości

J

l·'i
.±mi„

~

~
~

Łowicz,

tel.

tel. kom.

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

0-602-111-878

1mmon1
Łowicz,

ul. H. Sienkiewicza 62 SP nr 6), tel. (0-46) 837-42-45

BEZPŁATNA OGOLNOPOLSKA
r31

SALOAODZllEZf
Oferty prosimy składać na adres:
Inspektorat PZU w Łowiczu,
ul. Pijarska 1; Tel.(046) 837-41-96

Zapewniamv:

o Kursy językowe
o Wykwalifikowanych
dla" dzieci, młodzieży i dorosłych,
lektorów,
o Naukę języków obcych
u.u:!
o Bezpłatne testy wstępne,
od podstaw poprzez wszystkie
o Starannie opracowane
·
poziomy zaawansowania
programy nauczania,
o Kursy przygotowujące
do egzaminów międzynarodowych o Wy~o.r~stanie naj~epszych ł I
na swiec1e wydawmctw
(F CE, CAE, PCE),
~· ;
lingwistycznych
o Kursy specJ"alistyczne
,U___JltĄ_
dla firm i instytucji
poprzedzane dokładną
analizą poziomu.

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

Powszechny Zakład
Ubezpieczeń SA
Inspektorat w ł..owiczu

nym miejscu pracowników wydziału.
Informacja Turystyczna znajdować się
będzie w l>okoju 18 wieży ratuszowej.
W tej chwili znajduje się tam jeszcze Wydział Promocji i Analiz, ale zostanie on
przeniesiony do innego pomieszczenia
w ratuszu. Od tego czasu informacja bę
dzie mogła działać już „pełną parą".
Oprócz obowiązków związanych z Informacją Turystyczną pani Beata wykonuje i będzie wykonywać inne zadania określone w regulaminie WSS. Jak
podkreśla Maria Więckowska jest to
dużym ułatwieniem .dla dotychczasowego dwuosobowego składu wydziału.
Pomieszczenie, które do tej pory zajmowała Informacja Turystyczna obok
PTIK wynajmowane przez Urząd Miasta od prywatnego właściciela kamienicy, zostało podnajęte na Biuro l,!oselskie Unii Wolności. Stosowną umowę w
tym względzie już podpisano.
(tb)

ul. Browarna 10a (dom rzemieślnika)

INFORMACJA GOSPODARCZA
O HANDLU, USŁUGACH
,~_JJ.!!~~
I PRODUKCJI
własny

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

Wydajemy

X...wiaciarnia

I 'l(~'13.9L9\[.9L

róg

. ·
Kilińskiego, Koziej 1 v

oferuje:
•
../ najnowocześniejsze wzory
wiązanek ślubnych .
../ dekoracje pojazdów, sali weselnej
i stołów
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LUKSFERY PRZYCZYNĄ OBAW
roku Łowicka Spó- Armand Ruta. Niestety realia związane z towano plastikowe, estetyczne okna. KilMieszkaniowa wymieniła szy- kulejącym coraz bardziej budownictwem koro lokatorów z. tych bloków zaniepoby na korytarzach w dwóch blokach na mieszkaniowym spowodowały, że tym- koiło się faktem, że w razie pożaru w buosiedlu Bratkowice - 3Ą i 3B. Władze czasowe z założenia mieszkania i całe bloki dynku nie będzie można wybić okien na
spółdzielni twierdzą, że dzięki temu stały się dla większości osób i rodzin korytarzach i przewietrzyć pomieszczeń.
zwiększyło się bezpieczeństwo i estety- mieszkaniami docelowymi. Korytarzy Prezes ŁSM Armand Ruta uważa jednak,
ka bloków; niektórzy lokatorzy wręcz jednak przeprojektować nie można. Zda- że żadnego niebezpieczeństwa nie ma i
przeciwnie - obawiają się zagrożenia po- jemy sobie sprawę, że jest tu dużo niewy- wszystko jest zrobione zgodnie z przekorzystywanego i niezagospodarowane- pisami p.rzeciwpożarowymi . Według
żarowego.
Należy zwrócić uwagę, że wspomnia- go miejsca - usłyszeliśmy w spółdzielni . władz spółdzielni poprawiła się również
Okna na korytarzach na każdym pię estetyka korytarzy i samych szczytów
ne bloki na osiedlu Bratkowice są specyficzne i różnią się od wszystkich pozo- trze zostały wymienione na tzw. luksfe- bloków 3C i 3B. Nowe, zabudowane
ry, czyli· kolorowe szkło zbrojone. Na otwory okienne są także lepszymi izolastałych.
Pierwotnie były zaprojektowane i wy- środku każdego z otworów okiennych torami cieplnymi.
(mak)
budowane jako budynki z tzw. mieszka- (wypełnionych teraz luksferami) zamonniami przejściowymi. W blokach tych
mieli tymczasowo mieszkać członkowie
spółdzielni, którzy oczekiwali na przydział większego mieszkania, np. na innym
osiedlu. Większość lokali użytkowych w
tych blokach jest niewielka powierzchniowo. W obu budynkach na każdym z
pięter są natomiast duże i długie korytarze. Korytarze kończą się oknami w obu
szczytach budynków. W zamyśle projektantów długie i szerokie korytarze miały być ułatwieniem przy ewentualnych
przeprowadzkach oraz miejscem, gdzie
można składować część przedmiotów,
sprzętów domowych, które nie mieściły- •
. by się w tymczasowym mieszkaniu.
Praktycznie w każdej spółdzielni, która
budowała w tamtych czasach sąjakieś budynki, które miały być budynkami rotaNawet z zewnątrz widać ile jest w tym bloku miejsca marnowanego na korytarze
cyjnymi - powiedział nam prezes ŁSM-u,
Wiosną ubiegłego

łdzielnia

Gmina Łyszkowice

MZK podroieie?

Choinka w Czatolinie

8 lutego Zarząd Miasta pozytywnie rozwniosek MZK w Łowiczu w sprawie podwyżki cen biletów za przejazdy autobusowe. Uchwała w tej sprawie będzie gło
sowana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
W propozycji ZM oraz MZK cena biletu jednorazowego w strefie miejskiej jest wyższa o
JO gr od ceny obowiązującej dotychczas (teraz jest 1,70 zł.). Bilet ulgowy ma być droż
szy o 5 gr (kosztuje 0,85 zł). W strefie podmiejskiej bilet normalny będzie kosztował 2,80
zł Gest 2,60zł), a ulgowy 1,40 zł Gest 1,30 zł).

Wszystkie dzieci mieszkające w oko- bardziej oczekiwanym przez dzieci był
licy mogły wziąć udział w zabawie cho- oczywiście Mikołaj, który nie zapoinkowej, która odbyła się w sobotę 29 mniał o żadnym dziecku.
Paczki dla dzieci spoza szkoły koszstycznia w szkole filialnej w Czatolinie. Do dzieci w wieku przedszkolnym towały 1O zł. Z milusińskimi, z uwagi
z Czatolina organizatorzy wysłali za- na ich wiek, musieli przyjść ich rodziproszenia. Zabawa przy muzyce ze ce. Przy okazji przygotowali dla dzieci
szkolnego magnetofonu rozpoczęła się podwieczorek.
(mwk)
o godz. 14.00 i trwała do wieczora. Naj-

patrzył

Kradzieże

na ,,wyrwę''

Co najmniej kilkanaście kradzieży
damskich torebek sposobem na tzw.
„wyrwę" zdarzyło się w tegorocznym
sezonie zimowym w Łowiczu. Z reguły spra-wcami kradzieży torebek są
młodzi ludzie w wieku 18-30 lat, czasami do 30 lat. Przeważnie są ubrani
w ciemną odzież, zaś na głowach dla
zamaskowania mają czapkę.
Sprawcy z reguły najpierw obserwują ofiarę i idą za nią w stosunkowo
dużej odległości. Gdy ta znajdzie się
w dogodnym miejscu (tj. nieoświetlo
nym, gdzie nie ma świadków zdarzenia) podbiegają od tyłu i wyrywają
torebkę. Czasami dochodzi do krótkiej szamotaniny.
Osoby wracające do domu w godzinach wieczorowo-nocnych powinny zatem zwracać uwagę na to, czy
nie są śledzone, czy nikt za nimi nie
idzie. Najlepiej unikać.miejsc nieoświetlonych oraz jeżeli to jest moż
liwe, wracać zawsze w grupie osób.
Nie należy l\Osić w torebkach więk
szych sum pieniędzy oraz kart bankomatowych i kredytowych z zapisanymi numerami PIN. Pieniadze oraz
dokumenty bezpieczniej jest nosić w
kieszeni spodni lub kieszeni kurtki.
W przypadku kradzieży należy znajbliższego automatu powiadomić po-

(numer bezpłatny 997). Ponadto
cechy
wyglądu i ubioru sprawcy oraz drogę
jego ucieczki.
Na podstawie zeznań kilku pokrzywdzonych kobiet udało się ustalić portret pamięciowy dwojga sprawców. Jeden to mężczyzna w wieku
około 25-35 lat, wzrostu około 180
centymetrów, szczupłej budowy ciała. Ubrany był w czarną kurtkę z gumą
lub ściągaczem w dolnej części; zapinaną na suwak z kieszeniami na zewnątrz, spodnie jeansowe, koloru
czarnego. Na głowie miał czarną, welicję

należy starać się zapamiętać

łnianą czapkę.

Oprócz tego łowickiej policji udało
rysopis kobiety, która dokonała co najmniej jednej kradzieży
torebki klientki w sklepie przy ulicy
Zduńskiej. Złodziejka ma około 3545 lat, wzrost ok. 160 centymetrów,
jest krępej budowy ciała, ma włosy
koloru czarnego i ciemne oczy. Na gło
wie miała czarny kapelusz z małym
rondem. Ubrana była w czarną kurtkę
z kapturem oraz czarne spodnie. Kobiecie towarzyszyli dwaj mężczyźni
w wieku około 40 lat. Wszyscy oni
mogą być również sprawcami kradzieży na „wyrwę".
(mak)
się ustalić

PRODUCENT

Sp. z o
Łowicz,

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

KUCHNIE na Tw-oją ndarę

o~!c~K:U~PE~~~M [~ l

ul. Seminaryjna 6, tel.!fax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.!fax 837-14-70,
Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel.!fax 832-52-07

•Gwarancja 10 lat, atest niezapaln?ści .
• Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
•Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.
• Ogrody zimowe, witraże.
• Drzwi
'P
• Okna typowe - obniżka ceny

zewnętrzne, antywłamaniowe

PROFESJONALNY MONTAŻ,
TRANSPORT GRATIS
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KOTl.OWNIE OL:EJOWE
• Sprzedaż kotłów olejowych, gazowych

Buderus, Lum~, Ferro
• PalnikówScheer, Mann, Herrmann

ZAPEWNIAMY, ŻE NIEMIECKI

BUDERUSTo KOCIOŁ NR 1 NA ŚWIECIE
.I' 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 .
.I' Firma posiada uprawnienia. budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji

•!• Projektujemy

•!• Wykonujemy

•:• Montujemy

•!• Zapewniamy sprzęt do zabudowy wraz zmontaiem

centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej
i kontrolowania budowy.

.

upoważniające

do projektowania, nadzorowania

~

ZAPRASZAMY:

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

HURTOWNIA HYDRAULICZNA, Łowicz, ul. Klickiego 7 Tel.JFax.(046) 837-40-41
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.ZUK

NIEPOTRZEBNY
PARKING?
Niewielkim zainteresowaniem wśród
kierowców cieszy się parking przy ul.
3 Maja, który powstał na terenie byłego
składu opałowego .
Brałem taką ewentualność

pod uwadlatego aktualnie prowadzę rozmo11y z firmami, które mogłyby tu prezentować swój sprzęt rolniczy. Są one wstęp
nie zainteresowane - powiedział nam
właściciel parkingu. Na terenie, który
dzierżawi od Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej (o pow. około 0,5 ha),
znajdują się magazyny, które mogą być
adaptowane na sklepy. Są to 3 budynki,
a każdy z nich ma powierzchnię około
1OO m2 . Dzierżawca prowadzi rozmowy
m.in. z firmą Agroma, produkującą
sprzęt; także z firn1ą produkującą opry-

gę,

•(

I

I

w internecie
Od ponad roku Zakład Usług Komunalnyc:h w Łowiczu posiada własną stronę internetową. Można ją znaleźć pod
adresem www.zuk-lowicz.home.pl.
Większość miejsca na stronie zajmują
ogłoszenia o przetargach, które jednostka ta rozpisuje na wykonanie zadań, bę
dących w jej kompetencjach.
Izabela Lubawska, pracownik ZUK,
powiedziała nam, że umieszczanie ogło
szeń na stronie internetowej pozwala
dotrzeć do szerokiej rzeszy firm, zainteresowanych przystąpieniem do przetargu.
Poza tym na stronach internetowych
znajduje się znacznie więcej informacji
niż w ogłoszeniach drukowanych przez
ZUK w gazetach. Ograniczenia te wynikają z kosztów, jakie trzeba ponieść.
Wiele firm korzysta z tej strony, by wię
cej się dowiedzieć o wymaganiach przetargowych.
Drukowanie niektórych ogłoszeń
w ogólnokrajowym Biuletynie Zamówień Publicznych jest niemożliwe po
zmianie przepisu dopuszczającego do
tego tylko ogłoszenia dotyczące wykonania zadań, których koszt może przekroczyć 30 tysięcy ECU.
(tb)

skiwacze. Zwrócił się również do jednej z firm, produkującej nawozy sztuczne. Oprócz tego skierował ofertę do
łódzkiej firmy, która jest zainteresowana otwarciem punktu sprzedaży okien.
Jeśli firmy zadomowią się przy ul. 3
Maja, to zdaniem dzierżawcy pozwoli
to na wykorzystanie terenu i zwrot kosztów, związanych z doprowadzeniem terenu po składzie opałowym do porząd
ku. Brama prowadząca na parking jest
otwarta i na jego terenie może zatrzymać się każdy samochód. Kierowca nie
poniesie z tego tytułu odpłatności, jak
było to ustalone w pierwotnym planie.
Można tam pozostawiać samochód
od godziny 8.00 do godz. 17.00.
(tb)

Drewno

dla ubogich

Mieszkańcy

lęgnacyjnych

Miejsce na parkingu czeka - chętnych brak.

~----D OfQ CiQ
'.I

d/a OSP-----

Dotację w wysokości 29 tysięcy złotych otrzyma od miasta w tym roku łowic
ka Ochotnicza Straż Pożarna. Uchwała o przekazaniu dotacji dla straży ochotniczej została podjęta na posiedzeniu Zarządu Miasta we wtorek, 25 stycznia
bieżącego roku. Zgodnie z nią środki finansowe przeznaczone w budżecie dla
strażaków będą rozdysponowane w ciągu całego roku zgodnie z potrzebami.
Uchwała w tym temacie była tylko formalnością, gdyż środki dla Ochotniczej
(mak)
Straży Pożarnej zagwarantowane sąjuż zapisem budżetowym.

od dawna bardzo

często

ta/Ce

działające oświetlenie.

pozostałe

po robotach piezieleni miejskiej, zostało
przekazane na potrzeby łowickiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz
nej.
Podczas robót pielęgnacyjnych zieleDrewno,

przechodzą tą drogą już

Bratkowic

i po zmroku, jednak dopiero teraz zamontowano nowe,

ni w Łowiczu pozyskano ponad 1·9 m
drewna. Głównie były to pnie drzew
przeznaczonych do wycinki, a wcześniej
rosnących w pasie drogowym. Ma być
ono rozdysponowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych, którzy ogrzewają swoje
mieszkanie za pomocą pieców.
(mak)
3

Jaśniei

przy ,,Medyku''

Decyzję o zamontowaniu nowego
nowych, parkowych lamp
ustawionych oświetlenia podjęto, jak nam powiedziana pasażu, łączącym ulicę Ułańską z no w Wydziale Spraw Komunalnych
os. Bratkowice, przebiegającym wzdłuż Urzędu Miejskiego, pod wpływem próśb
mieszkańców osiedla Bratkowice
ogrodzenia Liceum Medycznego.
Nowe lampy zamontowała socha- i Kostka.
Zamontowane zostały nowoczesne
czewska firma, zajmująca się konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie mia- oprawy i lampy sodowe o mocy 70 W.
sta. Miasto, które to zleciło wykonanie Lampy sodowe są znacznie oszczędniej
tego zadania, poniosło tylko koszty za- sze i dają silniejsze światło.
(tb)
kupu materiałów (ok. 1.200 zł).

Sześć

oświetleniowych, zostało

iill

••
Ceramika budowlana:
- cegły
- pustaki

Okna
drewniane I plastikowe

Drzwi fornirowane

Wełna

mineralna
ROCKWOOL

CENTRUM HANDLOWE BUDOWNICTWA

~EKOCENTR®

Drzwi płycinowe
malowane I foliowane

------

Bramy

garażowe

Wiśniowski,

99-400ŁOWICZ,

ul.

uchylne
Normstahl

Chełmońskiego

Drzwi

zewnętrzne

..

Pokrycia dachowe:
Blachy Rautaruuki
Ondullne
Eternit bezazbestowy

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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Gmina Zduny

Gmina Zduny

Pierwszy krok do rozwiązania Nikt nie chciał lasu
problemu ścieków
Gmina Zduny, jako pierwsza w powiecie łowickim, zajęła się poważnie
rozwiązaniem problemu ścieków sanitarno-bytowych produkowanych przez
swoich mieszkańców. W ubiegłym roku
uchwaliła w budżecie środki na opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków
i wybudowania sieci kanalizacyjnej.
W drodze przetargu wyłoniono łódzką
firn1ę Zespól Projektowy, której pracownicy (Marek Wojciechowski i Marek
Szulc) na ostatniej sesji, 27 stycznia,
przedstawili swoje opracowanie.
W koncepcji zawarli możliwość wybudowania 4 oczyszczalni ścieków na
terenie gminy. Pierwsza - największa powstałaby w Zdunach Nowych. W cią
gu doby przerabiałaby 450 m 3 nieczystości na dobę. Obsługiwałaby wsie:
Zduny Nowe, Szymanowice, Maurzyce, Urzecze, Wierznowica i Zduny. Cał
kowity koszt jej wybudowania został
oceniony na 2 mln. złotych; z wybudowaną siecią kanalizacyjną 6 mln. złotych.
Istnieje też możliwość wybudowania takiej samej oczyszczalni w Strugienicach.
Radni muszą więc wybrać jedną z lokalizacji. Druga oczyszczalnia została zaplanowana w Bąkowie Górnym, miała
by ona możliwość przerobienia 205 m'
na dobę nieczystości, a podłączone byłyby do niej wsie: Bąków Górny, Bogoria Dolna, Bogoria Górna, Bogoria Pofolwarczna. Jej koszt oszacowano na 895
tys. złotych. Z kanalizacją koszt ten wyniósłby 2,3 mln. złotych. Ta oczyszczalnia także powstać by mogła w oparciu
o istniejącąjuż oczyszczalnię przy Szkole Podstawowej w Bąkowie. Oczyszczona woda byłaby odprowadzana do
rzeczki lgli.
Trzecia oczyszczalnia powstałaby
w Złakowie Kościelnym, miałaby wydajność 200 m' przerobu ścieków. Obsługiwałaby wsie: Złaków Kościelny,

względu

na ich szkodliwość. Marek Wojciechowski odpowiedział: Do kanalizacji będą mogły być wpuszczane tylko
i wyłącznie ścieki sanitarno-bytowe.
Oczyszczanie gnojowicy polega na zupełnie innym procesie niż te, które będą
w montowanych oczyszczalniach. Rury
azbestowe natomiast po latach wykorzystywania stają się niezdatne do czegokolwiek. Są miękkie i kruche po odcięciu
od nich wody. Radni pytali także o to,
czy nie można by wybudować jednej
oczyszczalni dla całej gminy.
Okazuje się, że byłoby to niepraktyczne, wiązałoby się bowiem z ogromnymi kosztami związanymi z przesyła
niem nieczystości na większe odległo
ści. Odpowiadając też na inne pytanie,
powiedzieli, że także zbyt drogie było
by budowanie oddzielnych oczyszczalni dla każdej wsi. Twisze będzie stworzyć czte1y oczyszczalnie niż budować
kilka dla wszystkich wsi. Ta koncepcja
naszym zdaniem jest najlepsza i najlepiej wykorzystuje wa111nki ułożenia gnmtu na terenie gminy.
Radni w czasie sesji nie zajeli stanowiska co do przedłożonej koncepcji. Temat wróci zapewne na jednej z kolejnych sesji. Warto zaznaczyć, że koszt
wybudowania sieci kanalizacyjnej
oczyszczalni wyniósłby ok. 15 mln. zł.
Budżet gminy natomiast na cały rok wynosi ok. 6 mln. złotych. Dlatego, jak powiedział wójt Jarosław Kwiatkowski
i jak mówili także projektanci, budowa
powinna zostać rozłożona na lata.
Koncepcja przedstawiona na sesji jest
tylko pomysłem rozwiązania problemu
ścieków w gminie, nie jest żadnym wią
żącym projektem. Jednak, jak zaznaczobędzie mogła przyjmować gnojowicę no na sesji, będzie początkiem do oprai czy m·ożna wykorzystać rury azbe- cowań technicznych, na które zdecydustowe, od których w przyszłości gmina je się Rada.
(tb)
chce odłączyć sieć wodociągową ze

Złaków Borowy i Retki. Koszt jej powstania wynosi 870 tys. złotych. Z wybudowaną kanalizacją - 4,6 mln. złotych.
W tym wypadku czysta woda trafiała
by do Słudwi.
Czwarta oczyszczalnia powstałaby
w Jackowi cach. Wydajność 230 m3 ście
ków na dobę. Obsługiwane wsie: Jackowi ce, Wiskienica, Łaźniki, Rząśno.
Koszt powstania 1 mln zł, a całkowity
z wybudowaną siecią kanalizacyjną 3, I
mln. zł. Po podsumowaniu wyszło, że
koszt całkowity skanalizowania i wybudowania wszystkich oczyszczalni
wyniósłby około 15 mln. zł.
Referujący opracowania Marek Wojciechowski z Zespołu Projektowego,
wprowadzając w szczegóły zrealizowania tych inwestycji powiedział: W koncepcji ze względu na różnice poziomów
ustalili.~my, że najlepszym sposobem na
przesyłanie .frieków jest wybudowanie
P!·zepompowni- dalej, odp-0wiadając na
pytanie jednego z radnych - będzie to
znacznie twisze rozwiązanie niż budowanie sieci typowo grawitacyjnej. Trzeba byłoby układać ją na znacznych głę
bokościach. Wnaszym opracowaniu jest
ona ułożona na głębokości 1,5 metra.
Ułożenie jej głębiej spowodowałoby
zniszczenie nawierzchni ulic, które
w większości są już asfaltowe. Koszty
byłyby nieporównywalnie więhze niż te,
które zaproponowaliśmy. Zresztą przepompownie z dzisiejszymi rozwiązania
mi technicznymi zapewniają 97 % skuteczności przesyłania nieczystości. Rury
kanalizacyjne zostałyby ułożone w już
istniejących ciągach infrastruktury techniczej, obok sieci wodociągowej. · Radni
pytali się także o to, czy kanalizacja ta

CENTRUM TARGOWO-BUDOWLANE
99-400 Łowicz, ul. Podgrodzie 11,
TARGOWO-BUDOWLANE HURTOWNIA: Łowicz, ul. Seminaryjna 6, t~I. 837-60-14
MAGD.ANNA sklep Nr 1, Sk-ce, ul. Kopernika 5 .(SSM), tel. 832-52-07
B. W. hu::zak
Zakład Produkcyjny: Ostrów 6 k/Łowicza,
.
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 BOAZERYJN_E I
-

własna 4iliftłMVfli'
PODŁO(;OWE

bezpośredni

importer
* TAPETY - import
* SIDING - PCV

*BETON KOMÓRKOWY
*KLINKIER
* POKRYCIA DACHOWE
*DOCIEPLENIA

Nawet jeden oferent nie wziął udziału
w przetargu w czwartek, ~ lutego, który
gmina Zduny ogłosiła na sprzedaż nieruchomości w Bogorii Górnej. Może
okazać się, że jest zbyt mało osób posiadających odpowiednią ilość gotówki,
jaką trzeba byłoby zainwestować w ten
teren, pomimo że cena wywoławcza nie
była ustalona na zbyt wygórowanym
poziomie - 25.400 zł - powiedział nam
wójt Jarosław Kwiatkowski. Warunkiem
przystąpienia do przetargu było wniesienie wadium w wysokości 1.270 zł.
Warto przy tym dodać, że jest to obszar
specyficzny, w skład 'którego wchodzi
park wpisany przez Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody do rejestru pomników przyrody. Obejmuje on całą
posiadłość o pow. 3,52 ha. Znajduje się
na niej także niewielki staw oraz dwa
budynki mieszkalne. Jeden jest drewniany i przeznaczony do rozbiórki, drugi
zaś murowany, nadający się do kapitał-

nego remontu. Zakup nieruchomości
z nakładem dużych środ
ków finansowych. Oferenci przystępu
jący do przetargu mieli przedłożyć komisji przetargowej „Program użytkowy
parku", który musiał być zatwierdzony
przez Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody. W planie miałyby znaleźć się
m.in. koncepcja utrzymania parku i „prowadzenie" rosnących w jego obrębie zabytkowych drzew.
Zarząd Gminy po unieważnieniu
pierwszego przetargu zadecydował
o powtórnym jego ogłoszeniu w dniu 16
marca. Tym razem jednak gmina, jak
powiedział wójt Kwiatkowski, planuje
do tego zagadnienia podejść inaczej. Bę
dzie starała się dać ogłoszenie o przetargu w pismach sięgających dalej niż region łowicki. Może to będzie sposób. by
zainteresować potencjalnego nabywcę
stwierdził wójt Kwiatkowski.
(tb)
wiązałby się

Strategiczna komisia
Doraźna Komisja Rady Gminy Zduny ds. Opracowania Strategii Rozwoju
Gminy, została powołana do życia
na ostatniej sesji Rady Gminy Zduny.
Komisja ta ma stworzyć wieloletni plan
rozwoju gminy.
W komisji będzie pracować 1Oosób:
Jerzy Guzek - przewodniczący Rady
Gminy, Stanisław Kosmowski - przewodniczący Komisji Oświaty i dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Zduń
skiej Dąbrowie, Jerzy Wolski - radny,
przewodniczący Komisji Gospodarczej
i gminny weterynarz, Józef Warzywoda - przewodniczący Komisji Rewizyjnej, prezes gminnej OSP, Adam Grzegory - członek Zarządu Gminy, Marek
Byzdra - prezes Banku Spółdzielczego
Ziemi Łowickiej i wieloletni wójt gminy

SZANOWNI PAŃSTWO
OFERUJE:

Miziołek

Zduny, Marian

- wieloletni
Rady Gminy, Sławo
mir Balik - rolnik, Dariusz Gawroński rolnik, oraz jedyna kobieta w tym gronie - Jadwiga Guzek, prezes gminnego
Koła Gospodyń Wiejskich.
Oprócz komisji została powołana
do życia Społeczna Rada Konsultacyjna, która będzie zajmowała się wspólnie
z komisją opracowywaniem strategii. W
skład rady wchodzą aktualnie 32 osoby
z terenu gminy, zajmujące się różnymi
dziedzinami życia. Są to zarówno rolnicy prowadzący gospodarstwa, jak
i społecznicy, aktywnie włączający się
w życie gminy. Lista osób, które mają
w radzie zasiąść, jeszcze nie jest ostatecznie zamknięta i przygotowywane są
kolejne propozycje.
przewodniczący

•••
"'

• 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 u323AJ
MaUz na387M
Lanos aa 480Plll
NUblra n 637 Pl.li
, Polonez n 350 Pl~

Biuro kredytowe
Łowicz,

Nowy Rynek 31
czynne: pn - piątek gw -17W
sobota 1ow - 14w

HROBRV-...
Tel.(046) 837-49-41

GOTÓWKA BEZ PORĘCZYCIELI
R-8

HURTOWNIA WYROBÓW CUKIERNIClYCH

My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

Łowicz,

spróbuj i Ty ! ! !

ul.

Okna, drzvvi
PCV, drewno, stal,
aluminium
PRODUCENT:
ul. Kaliska 103
tel. (0-46) 837-41-38
837-32-79, fax 837-47-98

99-400

Łowicz,

http: www.winkhaus.com.pl/SIB

R-175

~~n n

20 c

m.p1 ~ gG 7fo@® 117oM
0

sprzedaży

wagę, wafelki,'@\
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również cuki~r.
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• Posiadamy w
ciastka na
cukierki i inne wyroby cukiernicze.
• Tu kupisz

Długa

„ •• "

Realizujemy zamówienia na telefon: (046) 830-1'-'k'
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Połowinkowy

•

Koncert Zyczeń
Po studniówkach czas na połowinki.
W sobotę, 29 stycznia, odbyły się one
w ZSZ nr 3 w Łowiczu. Półmetek nauki
w tej szkole świętowały klasy trzecia
Technikum Hotelarskiego i Technikum
Odzieżowego oraz druga (4-letni cykl
kształcenia) Technikum Gastronomicznego.
Zabawa odbywała się w Klubie „Syntex", który specjalnie na ten wieczór
uczniowie ozdobili ponad 7 tysiącami
żółtych i niebieskich balonów. Muzykę
z magnetofonu serwował DJ, bezapelacyjnie królowały rytmy latynoamerykańskie. Jednak niewątpliwym przebojem wieczoru był przygotowany specjalnie na tę okazję „Koncert Życzeń".
Nie mogło zabraknąć rzecz jasna posiłku, który jak przystało na gastronomów i hotelarzy przygotowano i podano z najwyższym kunsztem. Posilano
się: bigosem, kurczakiem z bukietem surówek, kanapkami, sokami, .owocami
i ciastkami.

Spotkanie
bibliotekarzy

Ork.iesta ~ katedrze. Już po raz trzeci w dniu Święta Ofiarowania Pańskiego (często nazywanego Świętem Matki Bożej Gromnicznej)
d? Łowicza przYJ_echała 70. ~sobowa Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki. Orkiestra pod batutą Grzegorza Mielimą
k1 grała ~ cza.ste mszy w sr?dę, 2 lutego o godz. 18.00. Po zakończeniu mszy orkiestra wykonała trwający około 30 minut koncert kolęd.
Na za~onczem~ koncertu orkiestra wraz z solistami wykonała kolędę pt. „Bóg sie rodzi" oraz pieśń „Nowe czasy nadchodzą", autorem której jest
bP_. Jozef Z~w1tkow~k1. Muzykę ~kon:ponował ks. Wiesław Kądziela. Dyrektor orkiestry Włodzimierz Liśkiewicz otrzymał od przedstawicieli
miasta podziękowanie za występ t kwiaty. Święto Ofiarowania to ostatnia w kościele okazja do śpiewania kolęd. Od 2 lutego kończą się obchody
okresu Świąt Bożego Narodzenia. W łowickiej katedrze recytacje wygłaszał Andrzej Krajewski, zaśpiewali soliści: Edyta Ciechomska - sopran
(mwk/
Krystyna Jaźwińska - alt, Ryszard Wróblewski - tenor.

Dzieciaki
kleiq witraże

NOWY .GABINET DLA DZIECI

NIEPEtNOSPRAWNYCH
Już niedługo, będzie funkcjonował wienia. Mamy nadzieję, że jeszcze w
w Łowiczu przy ul. Baczyńskiego 2 f)lm roku uda nam się go otrzymać,
nowy gabinet do rehabilitacji dzieci będzie on bardzo przydatny w pracy z
niepełnosprawnych oraz gabinet psy- dziećmi - dodaje.
chologiczny. Gabinet rehabilitacyjny
Na razie w pomieszczeniach trwają
jak zapewnia prezes Stowarzyszenia prace adaptacyjne. Po ich ukończeniu
Rodziców i Dzieci ze Schorzeniami zostanie umieszczony w nich sprzęt
Układu Nerwowego Wiesława Gębu- - rehabilitacyjny, który do tej pory pora, będzie służył wszystkim dzieciom zostanie pod opieką prezes Stowarzypotrzebuj ącym pomocy specjali- szenia.
Każdy ze stowarzyszonych, któstycznej w tym zakresie.
Sprzęt w jaki gabinet zostanie wy- ry zadeklaruje taką chęć będzie uiszposażony został zdobyty dzięki sta- czał miesięczną składkę w wysokości
raniom Stowarzyszenia. Warszawskie do 15 zł-. Jak zapowiada Wiesława
Towarzystwo Walki z Kalectwem Gębura, dzieci korzystające z rehabiprzekazało łowickiej organizacji ma- · litacji nie będą musiały obowiązkowo
terace do wiczeń, rower rehabilitacyj- za nią płacić. Zdajemy sobie sprawę,
ny oraz tzw. „ugul" - służący do reha- że znaczna część rodziców dzieci niebilitacji ruchowej mięśni.
pełnosprawnych nie ma warunków fiWarzawska Fundacja „Bez Barier" nansowych pozwalających na zapewma wyposażyć gabinet w sprzęt Io- nien ie opieki rehabilitacyjnej -podkregopedyczny. Sprzęt został zamówio- śla Wiesława Gębura. Taki gabinet to
ny i na razie czekamy w kolejce, bo duża szansa dla wszystkich dzieci z
chętnych jest dużo - mówi Wiesława terenu miasta i powlatu - podkreśla
Gębura. Zamówiona aparatura służy Wojciech Jabłoński ojciec niepełno
do wykrywania wad wymaowy. Przy- sprawnego dziecka należący do Stodatna będzie również do nauki mó- warzyszenia.

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach ogłosił konkurs walentynkowy na wykońanie witraża. Jest on adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Dzieci
wykonają witraże nie ze szkła i mosiądzu,
lecz z kartonu i kolorowej bibuły. Prace będą
zdaniem organizatorów bardzo efektowne.
Dzisiaj (czwartek, 1O lutego) upływa ostateczny termin składania prac. Oceniać je bę
dzie kilkuosobowe jury składające się z nauczyciela plastyki, pracownika biblioteki
i jednej osoby z zewnątrz. Podsumowanie
konkursu planowane jest na wtorek, 15 lutego. Zwycięzcy otrzymają drobne upominki.
(mwk)

Doirzewanie
bez taiemnic

W poniedziałek, 31 stycznia w budynku Urzędu Gminy Łowicz spotkało
się 8 pracowników bibliotek z terenu powiatu łowickiego. Celem spotkania była
wymiana doświedczeń związanych z
wykonaniem sprawozdań dla potrzeb
GUS. Biblioteki publiczne zobowiąza
ne są do wykonania statystyki dotyczllcej ilości członków w podziałach na grupy wiekowe, ilości wypożyczanych ·
książek. Spotkanie było dobrą okazją do
opracowania planu różnorodnych konkursów w placówkach bibliotecznych.
Pracownicy nie chcą w każdej miejscowości powielać tych zamych wzorów.
(mwk)

Gmina Łowicz ·

Choinka z kotem
Inscenizacją bajki pt.

„Kot w butach"
zabawa choinkowa
w Szkole Podstawowej w Popowie.
W przedstawieniu wzięły udział dzieci z klas O-VI, scenografię przygotował
Adam Mazurkiewicz. Tradycyjnie impreza była otwarta i mogły brać w niej
udział dzieci spoza szkoły. Za niewielką odpłatnością (2 zł) można było kupić
bilet wstępu, który był jednocześnie kuponem biorącym udział w ·losowaniu
nagród. Uczniowie SP w Popowie otrzymali takie kupony nieodpłatnie. Nagród
było aż 70, a ufundowały je dwie firmy:
„Sandy" i „Trójkąt". Były to maskotki,
rozpoczęła się

tarcze z rzutkami, zestawy dla lalek itp.
Zanim jednak rozpoczęła się zabawa,
wszyscy wysłuchali koncertu kolęd
w wykonaniu klasy III. Uczniowie grali
na fletach, dzwoneczkach i skrzypcach.
O dzieciach z Popowa nie zapomniał Mikołaj, uczniowie SP otrzymali paczki
ze słodyczami, natomiast dzieci spoza
·szkoły paczki, które przygotowali dla
nich rodzice. Wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na podwieczorek. Dochód z balu zasili konto samorządu i będzie wykmzystany w realizacji innych przedsięwzięć.

Po raz kolejny łowicki oddział Polskiego
Czerwonego Krzyża planuje w marcu podjąć w szkołach naszego miasta akcję pt. Dojrzewanie bee tajemnic. Adresatem programu
są dziewczęta uczące się w VI klasie szkół
podstawowych. Program opracownay przez
PCK jest prowadzony przez wychowawców poszczególnych klas. Każda z dziewczi!t otrzyma dodatkowo pakiet informacyjny. Wśród nich znajdą się także informacje
dla rodziców. Udział w programie jest bezpłatny.

2000 GROSZV W SIECI ERA GSM
A'--~::td AgoteL Łowicz. S1ary Rynek 13
~

tel. (0""46) 837~
Mobile O ć02 398 035

Dział Spr2edaży Bezpośl"Qdnlej

Mobile O602 804 640
Autoryzowany Punkt Montażu
Zestawów SamochOdowych:
tel. (Q-46) 837-38-48
telefony posiadają blokadę SIM Lock
1zn. wspólpracu)q tytko z kartą SIM sieci Era GSM
~-----

ALCAJB.E OT VEW, EASY, a.u8 W CENIE 2000 groszy"

Inscenizacja bajki „Kot w butach" wszystkim przypadła do gustu
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SZTUCZNE
ZNACZY LEPSZE?
Sztuczne kwiaty coraz częściej wypierają
z rynku kwiaty naturalne
W witrynach wielu kwiaciarni można
kwiaty, które zachęcają do zakupu swoim kształtem i kolore1i1. Rośli
ny, które wyglądają bardzo zachecająco,
po bliższym przyjrzeniu się okazują się
być sztuczne. Sztuczne kwiaty już
od dłuższego czasu królują w polskich
kwiaciarniach.
Od ponad czterech lat obserwuję napływ chi1lskich sztucznych kwiatów do
Polski oraz kwiatów doniczkowych z Holandii - mówi właścicielka kwiaciarni
mieszczącej się przy Alejkach Sienkiewicza - Anna Domżalska. Wtedy to wła
śnie zaczęli'banf..Tutować polscy ogrodnicy - twierdzi pani Anna.
Jej zdaniem sztuczne kwiaty zdominowały rynek kwiaciarski nie dlatego,
że się podobają, ale dlatego, że ich cena
jest atrakcyjniejsza od ceny kwiatów
żywych. Pani Anna doszła do takiego
wniosku po rozmowach z klientami.Jeśli kto/; przyjdzie do kwiaciarni i chce
kupić wiązankę składającą się z żywych
kwiatów, która kosztuje np. 40 zł , a zorientuje się, że taka sama wiązanka
z kwiatów sztucznych kosztuje o połowę
taniej, najczęściej decyduje się na tę tań
szą - mówi. Swoją decyzję klienci motywują tym, że sztuczny dłużej postoi - podoglądać

kreśla.

Sztuczne kwiaty najczęściej kupowasą na pogrzeby, ale zdarza sie również, że dawane są na imieniny i przy
innych okazjach. Ludzie wstydzą się
mówić wprost, że to cena odstrasza ich
od kupna. Tłumaczą się najczęściej tym,
ne

że mróz, że sztuczne są

trwalsze - mówi
innej łowickiej kwiaciarni.
Jeśli ktoś, dla kogo przeznaczony jest
prezent.jest biedny, to ten kto f..1łpuje prezent, woli kupić mydełko lub inny drobiazg, który będzie przydatny- broni kupujących jedna z klientek, która przysłuchiwała się rozmowie. Jeśli już jednak klient zdecyduje się na kupno ży
wego kwiatka, to najchętniej wybierany
jest doniczkowy, kwitnący.
Chęć kupowania sztucznych kwiatów
kwiaciarka motywuje tym, że: Świat się
zmienia, a ludzie gdyby mogli, kupowaliby metalowe kwiaty, pomalowane olejną/arbą żeby były wieczne.
Sztuczne kwiaty można kupić prawie wszędzie i cieszą się one spo1ym powodzeniem
Kto ma kupić kwiatek to i tak kupi stwierdza młody człowiek obecny przy wane są margaretki, są najtrwalsze. Mam
klientów, którzy odwiedzają bliskich na
rozmowie.
Młodzież jest wychowana w nowym cmentarzu kilka razy w tygodniu i ci kuduchu, zdarza się, że młody człowiek pują kwiaty żywe - podkreśla.
Sztuczne kwiaty można kupić nie tylprzychodzi po kwiaty i pyta czy na pogrzeb wypada iść z żywym kwiatkiem - ko w kwiaciarni. Bogaty asortyment
Wszystkie świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom zostały sprzedane
prezentują sprzedawcy kwiatów na rynopowiada pani Domżalska.
w okresie przedświątecznym - zakomunikował nam kilka dni temu ks. Dariusz
O kwiaty pytaliśmy również właści ku. Tu sztucznych kwiatów jest bez liku,
Krokocki, dyrektor Caritas Diecezji Łowickiej. Łącznie sprzedano 42 tysięce
cielkę kiosku z kwiatami przy cmenta- a sprzedawcy nie narzekają na brak
świec za ponad 120 tysięcy złotych. Pieniądze te zasilą konto Caritas, która co
rok finansuje z nich letni wypoczynek dla dzieci z rodzin najuboższych i patolorzu katedralnym. Do kupna są tu tylko klientów. Zachęcająca jest również cena,
gicznych. W zeszłym roku na terenu Diecezji Łowickiej z takiej pomocy skorzykwiaty sztuczne. Teraz w zimie ludzie która w wiciu wypadakch jest niższa
stało kilkaset dzieci. Ten rok jednak mocno różni się od poprzedniego. Pewna
nie kupują żywych kwiatów. Zdarzył mi od tej w kwiaciarni. Ludzie chętnie kuczęść pieniędzy zostanie przeznaczona na najnowsze dzieło podejmowane
się tylko jeden przypadek, kiedy klient pują sztuczne kwiaty, mają duży wybór,
przez Caritas - przedszkole integracyjne w Sochaczewie. Jest ono podzielone
zorientowawszy się, że nie mam żywych są trwale - mówi sprzedająca kwiaty
na dwa oddziały po 40 dzieci. Przedszkol!l będzie się mieściło w jednym
z budynków starego szpitala prży ulicy Staszica. Jego łączna powierzchnia to
kwiatów, wolał kupić znicz zamiast na rynku Beata K.
około 400 m2 . Placówka ta ma ruszyć już od września tego roku i służyć będzie
Czy więc czeka nas taka chwila,
sztucznęj wiązanki - mówi sprzedająca
niepełnosprawnym z terenu całego Powiatu Sochaczewskiego. Będą
dzieciom
w kiosku. Jeśli ktoś mieszka daleko, że żywe kwiaty zostaną tak wyparte,
one miały tam świetne warunki do terapii zajęciowej i do rehabilitacji. Pewna
rzedostępnym
rarytasem
się
że staną
kupuje sztuczne kwiaty - dodaje.
część środków uzyskana z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom trafi także do
'Latem kwiaty żywe cieszą się rów- czywiście tylko dla nabogatszych.
(tb)
rodzin wielodzietnych posiadających problemy finansowe.
OsJ
nież powodzeniem. Najchętniej kupowłaścicielka

Pieniądze ze świec

nie tylko na wypoczynek

W'szystkie modele
za bardzo niewiele
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Choinka w Błędowie
Bardzo uroczystą oprawę miała zabawa choinkowa, która odbyła się w sobotę, 29 stycznia, w Zespole Szkół w Błę
dowie. Uczniowie klas O-VT przedstawili program artystyczny dla przybyłych
licznie rodziców i grona pedagogicznego. Znalazły się w nim fragmenty programu przygotowanego z okazji Dnia
Dziadka i Babci. Zostało to zrobione
z myślą o tych dziadkach i babciach, którzy w dniu swego święta nie mogli przyjść
do szkoły. Potem uczniowie przedsta-

wili program jasełkowy z kolędami.
W trakcie zabawy uczniowie otrzymali paczki ze słodyczami. Dodatkowo
dla uczniów przygotowano posiłek zło
żony z parówek i bułek. Zabawa trwała
do godz. 17 .OO. Po tej godzinie bawili
się uczniowie gimnazjum (także z Mastek). Tm również rozdano paczki ze sło
dyczami, jednak nie było programu artystycznego. Dzieci do godziny 22.00
bawiły się na dyskotece. Potem zostały
rozwiezione autobusami do domów.

Warsztaty u Radziwi.llów
plastycy z MWSH-P w sobo- stają z prowadzonego przez tę placówkę
5 lutego, zagościli w komnatach Pała Domu Pomocy Środowiskowej.Są to barcu Radziwiłłów, by piękno tych wnętrz dzo 1'rymowne twarze - mówią studenci.
Wizyta w Nieborowie nie była pierwprzełożyć na papier. Nie ukrywam, że
mieliśmy w planach zmierzenie się z zi- szym spotkaniem „młodych plastyków"
mową szatą pałacu, ale skoro aura spla- z wnętrzem, otóż często oni goszczą
Z dziećmi bawili się m. in. burmistrz Ryszard Budzalek (w środku), radny powiatowy AWS Marian Bielecki (z prawej) tała nam figla, a gospodarze posiadłości w kościele św. Leonarda czy w kościele
byli tak uprzejmi, że pozwolili nam korzy- o.o. Pijarów. Zachęceni ciekawymi prai Andrzej Bielecki z Ruchu Młodych RSA WS
stać z wnętrz ani chwili się nie wahaliśmy cami, jakie stamtąd wynieśli spróbowali
- mówi prowadzący Koło Jerzy Dołhań. swoich sił w Nieborowie, a zimowa soWarto wspomnieć, że Koło Plastyków bota była ku temu wyjątkową okazją.
Wszystko wskazuje na to, że już nieprzy Mazowieckiej działa od październi
ka 1999 r. Swoją siedzibę ma w murach długo, bo podczas tegorocznych juwenauczelni, gdzie na zajęciach, które odby- liów twórczość członków koła ujrzy szerWiele radości i przedniej zabawy do- Olejniczaka, Krzysztofa Górskiego, nie dłużył. Świąteczny gość przybył wają się raz w tygodniu gromadzi się kil- sze światło, ponieważ właśnie na to stustarczyła najuboższym i niepełnospra- Mirosława Karcza, Mirosława Kreta, no niespodziewanie. Prezenty w postaci kanaście osób, jak podkreśla prowadzą denckie święto Jerzy Dołhań planuje
wnym dzieciom z terenu naszego po- i oczywiście panie: Barbarę Sikorę, Elż- słodkich i pożywnych paczek dostar- cy: są to osoby naprawdę zainteresowa- otwarcie wysta\lty, którą ponadto wzbowiatu choinka przygotowana właśnie bietę Błaszczyk i Ewę Górską, które po- czyły dodatkowych emocji i radości. ne tą dziedziną sztuki i posiadają talent. gacą prace tworzone na zajęciach z naz myślą o tych, którym z powodu ka- zostały niezmordowane do końca impre- Przez kilka godzin żadnemu z uczestni- Wykorzystują różne techniki i różne mo- uczania początkowego przez jego byłych
lcctwa czy niedostatku częściej bywa zy. Było tanecznie, kolorowo i wesoło, ków nie zabrakło sił i ochoty na loterię, tywy, często malują portrety podopiecz- studentów.
(aj)
smutno. Odbyła się ona 5 lutego w sali że nawet stroskanym i zmartwionym konkursy i niespodzianki, jakimi były nych łowickiego MOPS, którzy korzy„Syntexu", ajej inicjatorami i organiza- rodzicom zagościł uśmiech na twarzy,a zabawy grupowe.
(aj)
torami byli radni powiatu i miasta oraz czas do przybycia Mikołaja nikomu się
RS AWS, Ruch Młodych RS AWS
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
PCPR z pomocą GOPS-ów zgromadziło ponad 120 takich dzieci. Jest to
nasze pierwsze wspólne spotkanie, cieszę się, że okazja jest radosna i jestem
Do 15 marca gmina Nieborów opra- dzania dwuzmianowości funkcjonować
pewna, że czeka nas wspaniała zabawa
cuje projekt i przygotuje dokumentację w powiększonym budynku zarówno
- mówiła , witając gości, Barbara Sikora,
niezbędną do wszczęcia procedury prze- szkole podstawowej, jak i gimnazjum.
dyrektor Centrum.
Planujemy rozpoczęcie inwestycji
targowej na wyłonienie .wykonawcy
Młodzieżowy zespól „Fatum" niemal
możliwie jak najszybciej po wyłonieniu
ostatniefdużej inwestycji oświatowej.
od razu porwał w wir zabawy wszystDotyczy to rozbudowy szkoły oraz irykonawcy. Wtedy też rozpoczniemy stakich przybyłych , w kolorowych wirubudowy sali gimnastycznej wraz z za- rania o pozyskanie środków z zewnątrz.
jących kółeczkach i wężykach, wśród
pleczem w Dzierzgówku. Planowana W tym roku na tę inwestycję w prowizopowiewających balonów i kotylionów
sala gimnastyczna ma mieć wymiary rium budżetowym mamy zagwarantowa(taki zestaw i dodatkowo maseczkę każ
18x30 metrów i będzie największą tego ne 500. OOO zł i za tę kwotę prace zostan_ą
de dziecko otrzymywało przy wejściu)
typu budowlą w gminie. Dzięki inwe- irykonane, resztę będziemy pozyskiwać
raz po raz !nożna było zauważyć w roli
stycji szkoła pozyska dodatkowo 9 sal - powiedział nam wójt Nieborowa AnJerzy Dolhmi, prowadzący Kolo Plastyków przy MWSH-P. udziela na bieżąco
zabawiających milusińskich m.in.: burlekcyjnych, co pozwoli bez wprowa- drzej Werle.
cennych rad swoim podopiecznym
mistrza Ryszarda Budzałka, Jerzego
Młodzi

tę,

,

, ,

RADOSC DLA MILUSINSKICH
Rusza kolejna
inwestycja oświatowa

.

,

CHCESZ KUPIC

ul. Nadbzurzańska 41
Tel.(046) 837·88-13

Łowicz,

PRALKĘ, LODÓWKĘ, ZAMRAŻARKĘ,

KM

KUCHENKĘ,ROBOTKUCHENN~

~~r

ODKURZACZ ... itp.

.l:11~
N

~

0

~

•••;,

Poleca po atrakcyjnych cenach:

"'"""".>.>-.>.~~

-

Łowicz,

Zgoda 16

. .. 830-20-91

POLECA NAJWIĘKSZVWYBÓR SPRZĘTU
ZMECHANIZOWANEGO
po atrakcyjnych cenach

AGD<:=Q

•REALIZUJEMY INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
•ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT NA TERENIE GMINY

r82

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

~
KOLO

glazurę, terakotę polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
~
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
(Atlas, Ceresit)
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównające

•:•

••„r.m••

•!•

płyty

•!•
•!•

artykuły

gipsowe KNAUF

artykuły

SANPLAsr

sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
ścierne, wyroby glazurnicze

•!• systemy kanalizacji PCV
0
0
0
Hurtownia czynna w godz. 7°0 -18° , soboty 7° -14°

NA TERENIE LOWICZA TRANSPORT GRATIS
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na pomoc społeczną
Chciałbym wyrazić

uznanie dla dyrekcji i pracowników ośrodka za widoczne wyniki ich pracy
- powiedział na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła siQ 27' stycznia, przewodniczący Rady,
Krzysztof Górski. Opinię tę poparli 22 głosami
(przy jednym wstrzymującym) radni, przyjmując
sprawozdanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu, Marka Dziedzieli, z
działalności tej placówki w 1999 roku.
Dziesięć procent społeczności Łowicza, czyli
około 3.200 osób, miało kontakt z naszą instytucją. Przejawem trudnej sytuacji społecznej jest korzystanie w ograniczonym stopniu ze świadcze11
zdrowotnych ze względu na niemożność wykupu
lekarstw i brak ubezpieczenia zdrowotnego niektó1ych podopiecznych MOPS - powiedział dyr.
Dziedzicla. Latem ubiegłego roku zostały ujawnione 4 przypadki aktywnej gruźlicy wśród podopiecznych ośrodka.

Komu zasiłek
z pomocy spolecznei

dów pomocniczych. Każdy wywiad kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, często odmownej. W okresie sprawozdawczym wydano 249 decyzji odmownych z zadań własnych i 532 z zadań
zleconych.
W tym samym okresie na skutek 400 przeprowadzonych kontroli rodzin, korzystających
z pomocy, lecz budzących wątpliwości co do po. dawania podczas wywiadu prawdziwych danych,
lub co do których następują podejrzenia marnotrawienia środków, uchylono 3 decyzje dotyczą~e
·zasiłku okresowego, gwarantowanego dla matek
samotnie wychowujących dzieci, 17 decyzji zmieniono na niekorzyść klienta (zasiłek zmniejszono
lub zamieniono na talony). Aż 32 odwołania od
decyzji administracyjnych przesłano do Samorzą
dowego Kolegium Odwoławczego i 3 do Sądu
Administracyjnego.

Pomoc w postaci
pracy socialnei

otrzymało 75 osób, zadania te polegały m.in.
Ogólna liczba osób, którym przyznano decyzją na współpracy z „pośredniakiem", gdzie skieroświadczenie to 1.391, natomiast liczba rodzin to wano 23 pisma w celu zatrudnienia osób, będą1.176. Najwięcej, bo aż 677 rodzin skorzystało cych na utrzymaniu po.mocy społecznej, w wyniz pomocy ośrodka z tytułu bezrobocia, którym do- ku czego 9 osób otrzymało zatrudnienie. 53 osoby
tknięte jest 12% ludności zawodowo czynnej. skierowano do Powiatowego Zespołu ds. OrzekaZ powodu niesprawności pomoc przyznano 287 nia o Stopniu Niepełnosprawności - 18 osobom
osobom, alkoholizm był przyczyną przyznania po- przyznano rentę socjalną, 13 osób zostało obję
mocy dla 71 rodzin, 26 rodzin otrzymało pomoc tych zasiłkiem stałym wyrównawczym, 3 osoby
z powodu bezradnqści w sprawach opiekuńczo- utrzymujące się z renty, otrzymały wskazania do
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa do- podjęcia pracy.
mowego; ·z powodu bezdomności - 1 osoba. Nie · Dziewięcioro dzieci umieszczono w placówkach
zaobserwowano i nie zgłosił się do ośrodka nikt, .opiekuńczych na skutek nieprawidłowego wypekto potrzebowałby pomocy z powodu narkomanii. łniania nad nimi funkcji opiekuńczo-wychowawŁączna kwota wypłaconych zasiłków z zakresu czej . Skompletowano 18 wniosków, dotyczących
zadań zleconych wyniosła 1.326.000 zł, w tym umieszczenia w domu pomocy społecznej, z cze231.996 zł w postaci składek emerytalno-rento- go 16 osób otrzymało miejsce w róźnego typu dowych. Do realizacji zadań własnych gminy: udzie- mach (w zależności od schorzenia).
Do sukcesów łowickiego ośrodka należy zalilenie posiłku, ubrania, usług opiekuńczych, uzasadnionych potrzeb bytowych oraz pogrzebów, czyć fakt, że został on wybrany na koordynatora
wdrażania systemu infonnatycznego POMOST do
wydatkowano 250.668 zł.
Akcja dożywiania dzieci w szkołach objęła 332 wszystkich takich ośrodków, istniejących na tere~
osób - koszt 72.203 zł (koszt gminy 38.203 zł) - nie byłego województwa skierniewickiego.
Radna Renata Balik zaakcentowała potrzebę
wydano 43.436 posiłków.
W 1999 roku wypłacono 2.423 zasiłki rodzinne utworzenia Domu Seniora, z czym zgodził się dyna kwotę 92.300 zł oraz 994 zasiłki pielęgnacyj- rektor Dziedziela: Jestem tego samego zdania,
ne na kwotę 105.415 zł. Świadczeniami objęto 223 uważam że jest to inicjatywa potrzebna szczególrodziny. Przesłanką do otrzymania zasiłku rodzin- nie teraz, gdy zlikwidowana została świetlica sonego jest osiągnięcie dochodu w rodzinie poniżej cjoterapeutyczna. Nie ukrywam, że planujemy
podjęcie kroków w tej sprawie i liczymy tu na pokwoty 619, 75 zł.
pobytu w Środowiskowym Domu Pomocy moc zarządów osiedli.
Społecznej przy ul. 3 Maja skorzystało 35 osób.
Koszt funkcjonowania „domu" wyniósł 135.000
zł - są to w całości środki rządowe. Osoby mające
problemy z poruszaniem się, mają możliwość skorzystania z dowozu, organizowanego przez MOPS.
Ośrodek dysponuje jednym samochodem jest to
Najwięcej obaw wśród radnych wywołuje jedpolonez truck, który często wykorzystywany jest
nak brak pomocy ze strony powiatu. W ramach
jako bagażówka. Nie znalazły poparcia wśród radobsługi bezdomnych MOPS zaproponował Powianych zastrzeżenia Beaty Gładkiej, która głośno
towemu Centrum Pomocy Rodzinie świadczenie
wyrażała swoje wątpliwości co do prawidłowości
opieki dla osób bezdomnych spoza terenu miasta
polityki kadrowej w ośrodku.
(co w obliczu przepisów prawnych jest w gestii
Czy znajduje uzasadnienie zatrudnianie dwóch
powiatu) w zamian za refundację kosztów 114 etatu
kierowców, gdy placówka dysponuje jednym saMimo braku takiego porozumienia
mochodem? - pytała m.in. radna Gładka. Prowa- pracownika.
względów humanitarnych udzielił poze
MOPS
dzona przez nas polityka kadrowa jest w pełni
akceptowana przez zarząd. Nadmieniam, że w mocy 14 bezdomnym osobom przyjezdnym. W
minionym roku nastąpił spadek zatrudnienia. Je- ostatnim czasie MOPS dokonał pochówku osoby,
to Konin,
żeli chodzi o kierowców, to pracują na 314 etatu i której ostatnie miejsce zameldowania
powinność
ostatnia
przepisami
z
zgodnie
więc
uważam, że obaj są potrzebni, szczególnie, gdy
od listopada prowadzone są specjalne dyżury w należała do powiatu. Krzysztof Górski zapewnił
Domu Samopomocy - odpowiadał dyrektor Dzie- Radę;że Zarząd Miasta podejmie kroki w celu
uregulowania w tej dziedzinie kompetencji pomiędziela.
Pracownicy socjalni ośrodka przeprowadzili dzy miastem a powiatem.
(aj)
3080 wywiadów środowiskowych i 230 wywia-

z

Dla bezdomnych
· takie spoza miasta

ZAPRASZA DO SWOICH PLACÓWEK
OPIEKI ZDROWOTNEJ WSlYSTKICH PACJENTÓW
ZAPEWNIAJĄC:

•wysoką jakość

•

wykonywanych

pełną dostępność

świadczeń,

i życzliwość pracowników naszego zakładu.

POSIADAMY:
~ dobrze przygotowaną kadrę specjalistyczną
~ nowoczesną aparaturę diagnostyczną

kontroli jakości diagnostykę laboratoryjną
posiadamy niezbędne certyfikaty kontroli jakości.

~ objętą systemem
~

REALIZUJE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA PODSTAWIE UMOWY
Z ŁÓDZKĄ REGIONALNĄ KASĄ CHORYCH
W ZAKRESIE:
•LECZENIA SZPITALNEGO
•DZIAŁU POMOCY DORAźNEJ

•LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO w poradniach:
~ PORADNIA DLA KOBIET
~ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH I DZIECI
~ PORADNIA ODWYKOWA
~ PORADNIA PULMONOLOGICZNA dla chorych na gruźlicę
~ PORADNIA SKÓRNO-WENEROLOGICZNA nie wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
oraz w poradniach:
~ PORADNIA CHIRURGICZNA
~ PORADNIA KARDIOLOGICZNA
~ PORADNIA PULMONOLOGICZNA
udzielanie świadczeń odbywa się w powyższych poradniach na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
•KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH udzielanych w poradniach specjalistycznych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
•STOMATOLOGII
~PORADNIA STOMATOLOGICZNA
~ Gabinet Stomatologiczny w Domaniewicach Umowa na leczenie stomatologiczne w powyźszych poradniach obowiązuje do 31 marca 2000 r.
~ PORADNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
~ PORADNIA ORTODONTYCZNA
•DIAGNOSTYKI
•REHABILITACJI
~ Laboratorium Centralne
•USŁUG MEDYCZNYCH POŁOŻNEJ
~ Pracownia Ultrasonografii (USG)
ŚRODOWISKOWEJ w zakresie:
~ Pracownie Rentgenodiagnostyki (RTG)
~ opieka w schorzeniach
~ Pracownia Endoskopii
ginekologicznych
~ Pracownia Elektrokardiografii (EKG)
~ opieka nad położnicą
~ Zakład Patomorfologii
i noworodkiem

REALIZUJE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NA PODSTAWIE UMOWY
Z BRANŻOWĄ KASĄ CHORYCH DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ZAKRESIE:
•DZIAŁU POMOCY DORAźNEJ

•LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO
(nie wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)
w następujących pon:idniach:
~ PORADNIA DLA KOBIET
~ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI
~ PORADNIA ODWYKOWA
~ PORADNIA PULMONOLOGICZNA dla pacjentów chorych na grużlicę
~ PORADNIA SKÓRNO - WENEROLOGICZNA
•PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA OPIEKA STOMATOLOGICZNA
w następujących poradniach:
~ PORADNIA STOMATOLOGICZNA
~ PORADNIA PROTETYKI
~ PORADNIA ORTODONTYCZNA
•LECZENIE SZPITALNE
w stanach zagrożenia życia i zdrowia oraz na podstawie indywidualnego
wyrażenia zgody BKCH SM na hospitalizację planową.
PACJENCI ZGŁASZAJĄCY SIĘ do placówki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu
w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego winni mieć przygotowane następujące
dokumenty: ..r dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
..r dowód osobisty ..r Numer Identyfikacji Podatnika (NIP) ..r NIP płatnika składek
..r Książeczkę Rejestru Usług Medycznych
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

MARIANNA NODZAK
WACtAW NODZAK
Marianna Nodzak z Wietesków uro25 marca 1905 r. w Ossie kl
Rawy Mazowieckiej w wielodzietnej rodzinie (Stefan, Józef, Michalina, Feliks,
Marianna, Irena, Franciszek, Zofia, Jan).
Ojciec Jan Wieteska był ogrodnikiem
w majątku państwa Suffczyńskich
w Ossie. Wśród rodzeństwa posiadała
starszego od siebie brata ks. Józefa Wieteskę, z którym przyjechała do Bielaw
w styczniu 1928 r. w momencie obejmowania przez niego parafii Bielawy.
W Bielawach poznała miejscowego
kupca Wacława Nodzaka (ur. 8.0 I.I 899
r.) pochodzącego również z licznej rodziny (Wacław, Wanda, Józefa, Henryk, Stanisława, Kazimiera, Tadeusz, Janina,
B~onisław). Ojciec Wacława, Jakub Nodzak, posiadał torfiarnię w Seligach koło
Borówka, ale po spaleniu się zabudowań
gospodarczych mieszkał z rodziną w Bielawach. W styczniu 1929 r. odbył się ślub
Wacława i Marianny (zwanej Marią),
którego udzielał brat ks. Józef Wieteska, późniejszy proboszsz parafii Kompina, Skierniewice, Łowicz oraz prałat
prepozyt Prymasowskiej Kapituły Ło
wickiej. Wacław i Maria Nodzakowie
prowadzili sklep, początkowo wielobranżowy, a później galanteryjno-odzieżowy w wynajmowanym lokalu u pań
stwa Wiśnie-wskich (obecnie Bank
Spółdzielczy), a później we własnym
domu przy Rynku.
We wrześniu 1939 r. cała rodzina
przeżywała bombardowanie Bielaw i
działania wojenne. Uciekli z Bielaw do
Marywila w najgorszy chyba rejon „Bitwy nad Bzurą". Niemcy zabrali męż
czyzn, w tym braci Nodzaków i „popę
dzili" do Zgierza. Szczęśliwie wrócili
wszyscy po pewnym czasie do Bielaw.
Dom nosił liczne ślady pocisków, a sklep

( 1905· 1999)
( 1899· 1951 )

Swoją żonę Zofię Ciesielską poznał

1.89, Zielkowice. 1 lutego: Emilia Flis, 1.46, Janinów. 2 lutego: Janina Banaszczyk, 1.60, Borówek, Eugenia Błaszczyk 1.82, Łowicz. 3 lutego: Jadwiga Urbań
ska, 1.87, Oszkowice: 4 lutego: Genowefa

Cłapińska

1.86,

Łowicz,

Tadeusz

Brodecki 1.65, Łowicz. 5 lutego: Zagmunt Szwarc 1.70, Łowicz.

Panu Dyrektorowi mgr. HENRYKOWI KAWIE,
Zarządowi i wszystkim pracownikom
Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej - Oddział Dmosin
składamy tą drogą najszczersze podziękowanie
za okazaną nam pomoc, gdy w bolesnych chwilach
musieliśmy rozstać się z naszą najukochańszą Żoną i Matką

ś.P. BA~BARĄ KONECZNĄ
został okradziony. Trzeba było zaczynać
wszystko od początku. Dom w Bielawach
był w czasie okupacji ostoją i pomocą dla
rodziny z Warszawy oraz wysiedlonej z
miejcowości Plecka Dąbrowa rodziny
Tomczaków (spokrewnionych przez siostrę Stanisławę z Nodzaków), którzy
w tym samym lokalu sklepowym prowadzili dział spożywczy. Ponadto gościła tu
zawsze młodzież z całej rodziny.
Po wojnie małżonkowie prowadzili
nadal sklep mimo nieprzychylnego dla
handlu prywatnego klimatu. Od śmier
ci męża Wacława (30 września 1951 r.)
Maria Nodzak prowadziła sklep sama,
kształcąc jednocześnie synów Bohdana
(ur. 1930 r.) i Tadeusza (ur. 1934 r.),
którzy dzięki jej poświęceniu ukończy
li studia wyższe.
Oprócz wielu zajęć związanych ze
sklepem, Wacław Nodzak posiadał przy
domu umiłowaną pasiekę pszczół, którą po jego śmierci przejęła żona Maria, korzystając z pomocy rodziny i

bez prżerwy ponad 70 lat. Dom w BielaZ wyrazami największego szacunku
Mąż z dziećmi
wach był nadal zawsze chętnie odwieGr-14
dzany przez starszych i młodych przedstawicieli rodziny. Odbywały się tu nawet coroczne zjazdy rodzinne, co pozwaRodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,
lało na utrzymanie więzi rodzinnej i pielęgnację pamięci zmarłych członków roznajomym i wszystkim, którzy uczestniczyli
dziny pochowanych na miejscowym
w ceremonii pogrzebowej
cmentarzu.
Maria Nodzak była bardzo gościnna,
głęboko religijna, życzliwa wszystkim
ludziom. Kochała Bielawy, swój sklep,
dom, ogród, pszczoły i nie chciała się
nigdzie przeprowadzić mimo podeszłe
serdecznie dziękują
go wieku. Sama chętnie odwiedzała
córka i syn z rodzicami
R-254
członków rodziny i troszczyła się o nich.
Zmarła 28 grudnia 1999 r. w Bielawach, posiadając do końca troskliwą
opiekę. Pogrzeb odbył się 30 grudnia
1999 r. Mszę Świętą koncelebrowali
proboszcz parafii Bielawy ks. Jan Widera oraz siostrzeniec zmarłej ks. prof.
dr Zbigniew Skiełczyński z Łowicza.
W pogrzebie wzięli udział liczni człon
Jak w ferie wykorzystywano oferty biur podróży
kowie rodziny Nodzaków i Wietesków
sąsiadów.
dopytywał się Tomasz Bartos
Maria Nodzak prowadziła sklep do oraz mieszkańcy Bielaw.
Ferie zimowe zbliżająsięjuż ku koń stania ze stoków narciarskich - mówi AliZostanie w naszej pamięci jako troroku l 99Q (do 85 roku życia), a później
przez kilka lat prowadziła go wnuczka skliwa i kochająca matka oraz człowiek cowi i niedługo mieszkańcy naszego cja Chojecka.
W biurze Gromady również najpopumiasta zaczną wracać do domów z tego
na własny rachunek. Firma istniała więc niezwykłej dobroci i uczciwości.
wypoczynku. Duża część z nich wyje- larniejsze są tzw. tanie wyjazdy - najchała na „własną rękę", część natomiast niższe ceny kształtują się już w graniskorzystała z usług biur podróży znaj- cach 200-300 złotych od osoby za tydujących się w Łowiczu. Odwiedziliśmy dzień, mierzony od soboty do soboty. Na
je, by dowiedzieć się o preferencjach co podobnych zasadach jak w Orbisie skoNiektóre kobiety nie potrafią tak goto- ty i leków. W 1991 roku z p.owodu bóli
do miejsc wybieranych w tym roku na rzystało z tej propozycji około 7 rodzin
wać jak potrafił mój mąż, lubił nawet w klatce piersiowej trafił do szpitala, tam
3-4 osobowych. Udawały się one w rezimowy odpoczynek.
zmywać naczynia. Wi.!Jilię Bożego Naro- dostał zawału. Po rekonwalescencji wróOkazało się, że w biurze Gromady gion Val Di Fiemme we włoskich Dolodzenia rodzina Wacława spędzała za- cił do domu, jednak skazany był na leki nikt nie skorzystał z możliwości wyjaz- mitach, gdzie jest sporo atrakcji narciarzwyczaj w domu szwagra, który miesz- (12 tabletek dziennie), to stało się przy- du na południe, by przez kilka dni ogrze- skich. W Gromadzie znalazły się też
ka w tej samej miejscowości. Szwagier czyną następnej choroby - wrzodów żo wać się w promieniach ciepłego słoń dwie rodziny, które· na okres ferii wyjeprzebierał się zawsze za Mikołaja i przy- łądka. Przez kilka lat stan zdrowia Waca. Natomiast już w Orbisie osób takich chały na tygodniową wycieczkę do Panosił dzieciom prezenty, w ostatnie świę cława Baranowskiego był dość dobry, w było ponad 30. Jak powiedziała nam ryża (by móc zobaczyć tamtejsze zabytlipcu 1999 roku uległ gwałtownemu po- Alicja Chojecka, kierownik biura: jest ki, I osoba zapłaciła 700 zł).
ta nie było już z nimi Wacława.
Problemy pana Wacława ze zdrowiem gorszeniu. W prawej części serca powstał stała liczba łowiczan wyjeżdzających
Z radością przyjęliśmy wiadomość,
rozpoczęły się, gdy miał 50 lat. Dostał zator, leczenie na oddziale neurologicz- w te rejony co roku. Wybierają oni na że mieszkańcy Ziemi Łowickiej nie tylwylewu, wystąpił paraliż, w szpitalu nym szpitala kutnowskiego trwało 3 ty- wypoczynek kraje takie, jak: Wyspy ko za granicę chcą wyjeżdzać. By odpow Gostyninie spędził 9 miesięcy. W za- godnie. Po powrocie ze szpitala niechęt Kanryjskie, Tajlandia, Tunezja, Maroko cząć, chętnie udają się oni także w polsadzie wszystkiego musiał się uczyć od nie wychodził z domu, czuł się słaby. oraz Egipt. Wyjazdy w tym okresie za- skie góry. Z biura Gromady wyjechało
nowa - chodzenia, mówienia. Dobrze Kolejny zawał z wylewem 22 grudnia zwyczaj mają charakter rodzinny, a ich (tradycyjnie) do Szczyrku i Wisły około
współpracował z lekarzami, stosował się okazał się śmiertelny.
7 osób na wypoczynek zoganizowany
koszt wynosi kilka tysięcy złotych.
(mwk)
do wszystkich zaleceń dotyczących diePodobnie sytuacja ma się z wyjazda- w tamtej"szych bazach turystycznych
mi, co prawda także za granicę, ale (wyżywienie i nocleg zapewnione za
znacznie bliżej, bo np. w Alpy. Na do- sumę niewiele ponad 500 zł). Za kwoty
ZE ZWIĄZKU OFICERÓW
brze zagospodarowanych stokach nar- od 500 do 700 zł 12 osób zdecydowało
REZERWY
ciarskich można tam spokojnie uprawiać się spędzić czas na tygodniowym oboDnia 22 stycznia b.r. w sali Kasyna „białe szaleństwo". Osób wybierających zie w Słowacji, gdzie za dopłatą 50 zło
pisał Oficerskiego JO p.p. odbyło się zebra- najtańszy wariant pobytu w takich rejo- tych oferowano naukęjazdy na nartach.
nie oficerów rezerwy pow. łowickiego. nach jest co roku około 40, z czego, jak
Podczas ferii w Orbisie również nie
zauważyła Alicja Chojecka: Duża część zabrakło chętnych na zorganizowane
ROZBICIE SIĘ SAMOLOTU
Z SOKOŁA
z nich wyjeżdża tam po raz kolejny, wyjazdy w górskie rejony Polski. OdDnia 5 lutego r.b. o godz. 15.30 na
Zgodnie z zapowiedzią w Łowicza chwaląc sobie możliwość spędzenia tam wiedzano m.in. Zieleniec w Kotlinie
łąkach Sniatkowskich uległ rozbiciu ninie nr I zabawa taneczna „Zakończe
wojskowy samolot. Piloci ocaleli. Jest nie karnawału" odbędzie się nieodwo- czasu. W tym roku największą pularno- Kłodzkiej, Bukowinę Tatrzańską,
to już nie pierwszy wypadek rozbicia łalnie w dniu 14.03 b.r. w sali „Sokoła". ścią cieszyły się miejscowości turystycz- Szczawnicę, Białkę Tatrzańską i Wisłę.
ne, zwłaszcza w Alpach austriackich. Są to miejscowości ze stałej oferty biusię samolotu na terenie Łowicza.
SPÓŁDZIELNI
ZW.
RADA
Nasi klienci zazwyczaj na wyjazdy te uda- ra, cieszące się popularnością wśród ło
RABUSIE MIODU
ją się własnymi pojazdami, zakwaterowu- wiczan. Można było tam spędzić 7 dni
POLSKICH
Rozwydrzenie i bezczelność amatoNa ostatnim po.siedzeniu Rady ją się w apartamentach, których średnia za kwotę 320 zł-330 złotych w kwaterach
rów cudzego mienia przechodzi już
wszelkie granice. W poniedziałek ob- Związku Spółdzielni Polskich - obrano cena na okres tygodnia wynosi 360 zło prywatnych o wysokim standardzie, oraz
rabowano jeden z uli p. Skowrońskie prezesem p. Stanisława Grabińskiego z tych i to w komfortowych warunkach 560, 680 i 700 złotych za pokoje typowo
go wprost z Komendy Policji. Rabuś Łowickiego i vice - prezesem p. Fran- z kominkiem. Zabierają ze sobą prowiant, hotelowe. Osób, które skorzystały z tej
by ograniczyć wydatki na miejsu i sku- oferty było w Orbisie około 25.
wyłamał kłudkę, otworzył ul i wyjął 7 ciszka Trawńskiego z Łowicza.
ramek z miodem i wosczyną.
7 lutęgo 1930 r. piają swoje wydatki na możliwości korzy(tb)

WACtAW BARANOWSKI

na zabawie w Kiernozi, półtora roku
później (w listopadzie 1962 roku) oże
nił się z nią. Państwo Baranowscy doczekali się syna i córki. Przekazanie gospodarstwa zaproponowali swojemu synowi, gdy wyszedł z wojska, ale on miał
inne plany i nie chciał zostać na wsi.
Dzisiaj ma swoją rodzinę, dwóch synów
i prowadzi działalność gospodarczą.
W rodzinnym gospodarstwie została
córka, jej mąż nie był wcześniej związa
ny z gospodarstwem, wszystkiego uczył
się od teścia. Córka Renata mówi, że ojciec nigdy nie był konfliktowy, stosunki
z sąsiadami zawsze rodzina Baranowskich miała bardzo dobre. Zięć Włodek
tak wspomina swojego teścia: Był moim
mózgiem, on wszystko planował, aja to
wykonywałem. Wacław Baranowski był
zamknięty w sobie i stanowczy, jeżeli
powiedział do swoich dzieci, że czegoś
nie wolno, to nie wolno. Nigdy nie sprawił lania swoim dzieciom, nawet gdy na
to zasłużyły. Bardzo kochał swoją rodzinę, lubił dla nich gotować. Żona tak
mówi o kulinarnych zdolnościach męża:

ir

ODESZLI OD NAS
(31.01.2000 - 5.02.2000)

31 stycznia: Tadeusz Wacławiak, 1.75, Stary Waliszew, Agnieszka Brzózka

dziła się

Wacław Baranowski urodził się 2 stycznia 1937 roku w domu rodzinnym we
wsi Brodne. Był najmłodszym dzieckiem w rodzinie, miał trzy starsze siostry i jednego brata. Wacław Baranowski, podobnie jak jego rodzice, był rolnikiem. Zawsze bardzo lubił wieś, jego
chrzestna była właścicielką młynu i zaproponowała mu kiedyś pracę u siebie,
ale on odmówił: Nie chcę być nikim innym, tylko chłopem na wsi.

.IL

ŁOWIGZllHIH
70 lat temu

ś.P.

MARIANNY ZABOST

łowiczanie

wypoczywli
w kraiu i za granicą

<1937·1999>
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SAMOCHODOWE
VW Golf' GT, 1,8. 1989 rok, szybcrill1ch, alufelgi. 3dmviowy. ciemny grnłit, mdio, 120 tys. km. cena 16.800
- sprzedam. Tel. 0601-805-045.
7„uk A13 plandeka, 1980 mk, spmvny na chodzie, do
remontu progi w kabinie, I.OOO zł - sprzedam.
Tel. 0421719-24-97.
VW Polo, 1988 rok, Si111son. 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-20-50.
Suzuki Auto 0,8, 1985 rok. kolor cze1wony, stan
bardzo dob1y, cena ok. 4.000 zl - sprmJam.
Tel. 0606-375-463.
Fiat Cinquecento I 100 Sporting, 1997 rok, stan bardzo dob1y, I wlaściciel - sprzeda111. Tel. 0601-275-657,
046/837-76-39 po 20.00.

Star 200 3W, 1982 rok, wywrot skrzyniowy, stan
dob1y - sprzedam lub wmienię na osobowy.
Tel. 046/838-74-41.

Skoda 105 L, gmdziei\ 1987 rok - sprzc'tl:un.
Tel. 046/837-69-86 po 16.00, 0602-493-455.
Golf li 1,6, 1988J·ok, bcnz. - sprzedam.
Tel. 046/838-43-83 po 18.00.
Fiat 126p, 1988 rok - spmdam. Tel. 0602-785-904,
0604-3 I 0-529.
Wartburg I ,3, stan bardzo dobry - sprlCdam.
Tel. 0602-311-668.
Skoda Felicia, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-89-09.

126p, 1992 rok - sprzedam. Wygoda 45a.

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

Peugeot 106 X'N, 1992 rok, kupiony w salonie,
wany, bezwypadkowy - sprzedam.
Tel. 046/8378-67-42.

126p. 1987 rok - sprzedam. Tel. 0602-465-042.

Wartburg 353, 1978 rok - sprzcda111.
ul. Skarży1\skiego 23.

I"ord Fiesta, 1992/93 rok - sp1zc'<lam.
Tel. 046/837-13-66, 0606-461-655.

Nissan Sunny Coupe 1,6 SLX, 1989 mk. grnfit 111etalik,
cena X.700 zl - sprzedam. Tel. 0604-635-736 po 18.00.

Fii1t 126p. 1987 mk - sprzedam. Tel. 046/837-12-59.
VW Pasat combi 1.9 TD, 199Cv97 rok - sp~eda111.
Tel. 041838-02-30.
\'W Polo, 1978 rok, dobrze utrzymany, kolor nieb1t'Sk1.
mdiootltwm7. .ac1..., cena 3.800 zł - sprzedam.
Tel. 0602-505-4%.

Audi 80, 1,8 S, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-73-34.
Wartburg 358, stan ide-Jlny w rozliczeniu mogą
111ate1ialy budowlane - sprzedam. Kupi~ pilarkę
spalinow;\. Tel. 0604-674-942.

Skoda Felicia, listopad 1995 rok, 111aly przebieg.
- sprzeda111. Tel. 0461837-87-52.
125p, 1981 rok, nadwo1je 1988 rok - sprzedam
Bocheń 29.

Fiat 126p, 1986 mk - sprzedam. Tel. 0603-324-391.
Tr:ilmnt 1100, rocznik 1990 - sprzedam.
Tel 046/838-43-58.

126p, 1986 rok, sL1n dob1y, cena 1.200 zl - sprzeda111.
Janinów 24, gm. Bielawy.

być

garażo

Łowicz,

tada Samara 1500, 1990 rok, ciemny metalik - tanio
sprzedam. Kompina 33. Tel. 0461838-63-19.

Lada 2107, 1988 rok - SJlrzt'<l:1m. Domaniewice.
Tel. 046/838-34-02.

Fiat 126p, 1997 mk. niebieski - pilnie sprzedam.
Nieborów 169. Tel. 0602-598-906.

Fiat 126, 1982 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0602-377-423.

Lada 2105, skrzynia 5 + instalacja gazowa, alufelgi
- umio sprzeillun. Tel. 0602-592-778.

Polonez 1500, na cz~ci - tanio sprzedam.

Ford Escort 1,6, czarny, alufelgi, ccntmlny wmek, immobiliser, alann, mdio, sum bardzo dob1y.
Tel. 0603-646-490.

VW Golf 1,6, 1991 rok, I wlaściciel, bordo 111etalik,
stan idealny - sprzeillun. Tel. 046/838-34-59,
060 1-418-76 7 wicczorc111.

Tel. 0604-493-172.
Skoda I 05, 1984 rok, stm bardzo dobry - sprlCdam.
Tel. 0421710-88-21.

Motocykl Jawa 350 i Ogar uszkodzone - sprzedam
na części. Tel. 046/839-60-10.

Lllda OKA, 1991 rok - sp!7xdam. Zielkowice I 44.
Tel. 0606-197-501.

Nissan Micra, 1986 rok, poj. 988, stan dobry, czamy
- sprzc'<lam. Mysiaków 244. Tel. 046/838-59-94.

Cim11wccnto. rocznik 1995 - sprzeda111.
Tel. 046/83 7-74-99.

Fiat CC 700, 1993 rok, pmbieg 65 tys. - sprzedam.
Tel. 0604-631-872.

126p, 1993 rok - sprzedam. Bekhów ul. Polna 12. Tel.
046/838-68-24.

Trabant, stan dobry oraz Tmbant bez silnika, a także
nowy wal omz bardzo dllŻD części. Tel. 0603-753-973.

126p, 1994 rok, przycz:<pt; D-50, 1985 rok - sprzeda111.
Tel. 046/837-63-68.

Jelcz 316 - sprzedalll. Tel. 0604-402-752
w godz. 8.00 - 20.00.

126p, 1983 rok - sprzedam. Zabostów

Orel Kadett 1,3, 1987 mk, benzyna - sprzedam.
Tel. 046/838-75-99 po 16.00.

Duży

74.

~h11.da 323, 1981 rok produkcji, stan bardzo dobry sprzedam. Tel. 046/837-62-04. 0602-688-264.

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

ETZ,.250, uszkodzony na
Tel. 0606-311-612.

części

- tanio

Polonez w calości lub .na części - sprzedam.
Tel. 0606-408-675.

kupię.

Daewoo Neksia 1,5, gl\Jdzie1\ 1996 rok, przebieg 19
tys. kolor zielony metalik wspomaganie, centralny
wmek, clekt1ycZJ1e szyby, I właściciel, kupiony w salonie - sprzedam. Tel. 024/277-91-78.

Żuk skrzyniowy, 1977 rok - tanio sprzedam.

Tel. 046/837-62-04, 0602-688-264.
Wartburga 1~1, zadbanego - zdecydowanie
Tel. 0421719-20-77.

kupi~.

Jelcz 315 i przycz:<p<; IO t. stan dobry - sprzc'tiam.
Tel. 04/719-71-66.
Fiat 126p, 1993 mk, zielony - sprzedam.
Tel. 0421710-84-67 po 17.00 lub 0604-933-235.
Star 1142, g111dzie1\ 1997 rok, przebieg 75 tys., I wlaściciel, serwisowany, peh1y s<~jler. Tel. 024/277-93-93.
Fiat 126p, 1991 rok, kolor cze1wony, pie1wszy wla<\ciciel, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel.04fv838-43-i8.
Seicento S I, I , czerwiec 1999 rok - sprzedam.
Tel. 0602-829-092.
Ni<.san Un•an Bus, 2.5 diesel, 1988 rok, kolor ciemno
niebie-ski, ladowność 900 kg. 6 osolxiwy, stan dobry,
cena 14.000 do uzgodnienia. Tel. 046/838-28-07
po IX.OO.
VW Golf li, 1989 rok~ zloty metalik - sprzc'<lam.
Tel. 046/839-62-30 lub 0606-428-169.
Cinquc'Cento 900, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-59-76. 0601-345-645.
Ford Orion, 1987 rok, cena dost~pna - sprzeda111.
Mysiaków 226a. Tel. 046/838-59-68.
Cim1uecento Sporting. 1997 rok, czerwony
- spm'<lam. Tel. 046/838-05-79.
I 26p, l 981 rok - 'sprzeda111. Stach lew 48.
Td. 046/839-60-69.
Opel Astra combi 1,7 TDI, 1997 rok, kolor Zielony
- sp1zedam. Tel. 04(>!83X-02-30.
126p 11, 1991 mk - sprzedam. Tel. 04CVX38-06-24.
Skoda I 05 S, 1983 rok - tanio sprzcda111.
Tel. 046/X38-16-36.

Fiat 126p, 1993 rok, garnżowany, bialy, autoalam1
- sprzedam. Tel. 0421710-85-94.
Punto, 1998 rok - sprzedani. Tel. 0604-212-703.
Fiat 126p, rok produkcji 1995 - sprzedam.
Tel. 0605-097-074, 0421719-70-24.

Sprzedain kola 8,25 radialne 350 zl za sztukę (4 szt.)
oraz zaczep typ JFA 9,5 tony 300 zł. Tel. 046/830-30-40
po 21.00, 04CV837-61-1 I.
Sprzedam przycupkę samochodową rejestrowaiią i silnik 12 kW, rozdrabniacz bijakowy. Tel. 0602-651-654.
Sprzedam 2 szt. opon
Placencja 37.

używai1ych

I 75n0/13.

GARAŻE

Fiat 126p, 1996 rok, kolor cz:<r.vony, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/874-75-46.

Sprzedam garaż os. Sikorskiego,
Tel. 0601-802-168.

126p, gl\Jdzie1\ 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-13-69.

Sprzedam garaż na os. Szarych Szeregów.
Tel. 046/837-32-21.

126p, grudzień 1992 rok, czer.vony - lakier w oryginale. konser.vowany - nadkola, garażowany - sprzedalll.
Tel. 046/837-90-98 po 17.00.

Sprzeillun garaż przy ul. Powstru\ców.
Tel. 046/837-24-44.

126p, rocmik 1987, stan bardzo dobry, po remoncie
- sprzedam. Tel. 046/837-18-76 po 16.00.
Cinquecento 700, 1993 rok, curwony, 58 tys. km, stan
bardzo dohry, uchylone tylne szyby, centmlny zamek,
alann na pilota, instalacja gazowa, bezwypadkowy,
I I .OOO zł. Tel. 046/838-55-74.
Fiat 126p, kolor czerwony, 1996 rok, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 0461874-75-46.
Cinc1uecento 700, 1996 rok, pier.vszy wlaściciel,
kolor niebieski, 12.500 zł. Tel. 0605-286-499.
Alfa Romeo Suol, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 0602-633-421.
126p, cena 500 zl - sprzedam. Tel. 04(\1838-12-77.
Cinquecento 900, 1994 rok, maska i hlotnik do lakiern
- tanio sprzedam. Tet. 0461837-93-99.
Nysa, na chodzie - sp1zedi1m. Tel. 0461838-24-28.
126p, 1987 rok - sp!7edam. Tel. 046/838-49-57.

Głowno.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAż
Sprzedam M-4 na os.
Tel. 046/837-57-89.

Dąbrowskiego.

Sprzedam M-4, IV piętro, os.
Tel. 046/837-52-22.

Dąbrowskiego.

Sprzedam dzialkę I.I OO m' z domem drewnianym
na Górkach. Tel. 04(v837-31-14.
Tanio sprLedam dom dl't'\Vlllany zogródkic111 do zamieszkania od zamz. Głowno, ul. św. Barliary 12.
Tel. 043/675-21-60 lub 0603-750-511.

lub male mieszkanie.

Tel. 046/837-75-1 X.
Kupię lub wynajmę domek w Lowiczu lub okolicach.
Tel. 0602-245-961.

Kupię tanio maly domek z ogródkiem.
tel. 046/837-85-77 wieczorem.

Wiadomość:

-WYNAJEM

Sprzeda111 gospodarstwo rolne o pow. IOha, gm. Zduny
przy trnsie PoZJ1ai\skiej. Tel. 0601-804-742.

Finna nawiąże wspólpracę z osobami posiadającymi
lokal nadaj;1cy się na biuro handlowe mini111alna powierlClmia 20 m'. Tel. 0421640-69-46.

Sprzedam tanio dzialk~ budowlano-rolną 0,87 ha,
uzbrojona. Lowicz, ul. C1,\iki. Tel. 046/838-57-95.

Wym\im~ atmkcyjny lokal o pow. 60 111' na dzialalność
gospodmc7.i\ na ul. I Mc\ia 15. Tel. 04(i/837-(i9-33.

Sprzedam lub za111ienię 48 m2•
Tel. 046/837-28-36 wieczore111.

Wynajmę

30 i więcej miejsc noclegowych, pomic'Szczcnia na sk lep, gabinet, zakład lub cale pól domu
(bliżniak). Plac Przy1ynck 11. Tel. 046/837-99-16.

Dom dwurodzinny w Glownie. Wszystkie media, dwie
linie telefoniczne, dzialka I. 750 m'. garnż, basen,
budynek gospodarczy. Tel. 0421719-43-21„

Sprzedam dwie przyczepki samochodowe kryte, jedna
z 1110żliwością zaczepu do ciągnika.
Tel. 046/837-18-76.

- KUPNO
Kupię, wym\imę kawalerkę

NIERUCHOMOŚCI

mieszkanie komunalne 31,33 m' na dwa lub
trzy pokojowe z możliwością splaty zadlużenia.
Tel. 046/837-84-03.

Absolutnie kupię każde auto po wypadku do remontu.
Tel. 046/831-01-29.

rejestrowaną.

NIERUCHOMOŚCI

Zamienię

Sprzedam niemchomość w ccnb11m Glowna.
Tel. 0421719-10-45.

Skup powypadkowych. Tel. 0501-243-196.

Sp17edam 2 h.1 z budynkami. Wojewoda 9, gn;, Bielawy.

Sprzedam dzialki budowlane ok. 1.200 m'
w Nieborowie nr 169. Tel. 0602-598-906.

Sprzedam silnik leyland po calkowitym remoncie,
pmbieg 15 tys. km. Tel. 046/838-49-87.

Fiat 126 cl, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0606-449-458.

Fiat Ritmo 1,1, 1984 rok, gar.iżowany
- tanio sprzedam. Tel. 0421719-41-95.

Sprzedam działkę 1.500 m' +domek do remontu+ gamie - na kol1cu ul. A1111ii Krajowej. Tel. 0461837-95-33.

M-4 na dwa mniejsz.c. Tel. 046/837-77-40.

Sprzedam 0,30 arów zie111i z budynkami. Zlaków
Borowy I 35a. Tel. 046/838-72-76.

Sprzedam 3,5 Im z dz1lką pod budowę. Zielkowice 226.

Sprzedam 1-2 ha ogrodzone w Glownie,
rolno-budowlano-przemyslowe. Tel. 0421719-10-45.

Powypadkowe - autoskup samochodów rozbitych,
skorodowanych, zniszczonych, pełnosprawnych,
szybka rcaliwcja zgloszcl1, fachowe doradztwo.
Platność gotówką. Uwaga: najkorzystniejsze ceny.
Lowicz. Tel. 0501-243-196, 046/837-46-96.

Zamienię

mieszkanc 75 m1 cegła na dom lub sprzedarn,
os. Dąbrowskiego. Tel. 046/837-58-01 po 17.00.

M-4. 48 m' - sprzedam. Tel. 0421719-34-41.

Sprzedam prqcupkę samochodową,
Tel. 046/838-59-76, 0601-345-645.

Skoda 105 L, 1987 rok- spm..Jam.
•
Tel. 046/837-92-86.

Zamienię M-4 na M-3, ewentualnie sprzedam.
Tel. 046/837-72-34.

sa111ochody używane i powypadkowe:
Polonez. Cinquecento, I26p i inne.
Tel. 046/833-97-71, 0602-705-876.

126p, 1984 rok, na chodzie - niedrogo sprzedam.
Placencja 53. Tel. 0604-775-928.

Ford Escort 1,3, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 0603-099-831.

M-5 na os. Dqbmwskiego - sprlC<lam.
Tel. 0461837-50-09 po 16.00.

Kupię

126p, 1989 rok - sprzedam. Tel. 046/837-27-27.

1

Trnhanta - sprzcxlam. Tel. 024/285-84-21.

126p, 1995 rok - sprzedam. Tel. 046/838-34-66.
Fiat 126p, 1986 rok po re111oncie - sprzc'<lai11.
Tel. 0461838-26-13.

Samochcx.Jy uży\1·r.:me krajowe i zagraniczne na zamówienie klienta z czołowego warszwskiego komisu
Euro Auto dla Ciebie. RATY. Tel. 0461837-52-40,
0601-983-947.

126p, 1987 rok -. sprzedam.
Wiadomość: tel. 046/837-26-14 sobota i niedziela.

Sprzedam dom wolno stoj:icy zamieS?.kaly
os. Lotnikbw. Tel. 046/837-44-21.

Sad wiśniowy (3.500 m') ogrodzony z lmdynk1cm
gospodarczy111, 8 km od Glowna (Popów).
Tel. 0421719-27-71, 0606-198-777.

Polonez Caro, 1993 rok - sprzeda111.
Tel. 046/837-24-19.

mieszkanie pokój z kuchnią 35 rn1 na większe,
Tel. 0602-172-304.

może być zadłużone.

SprlC<lam mieszkanie 34 m'. Tel. 04(i/837--03-8 I.

Fiat 125p 1500, 1987 rok, skrąnm 5-bicgowa
- sprzedam. Bednary 17. Tel. 0604-166-752.

Fiat 126p, 1993 rok. kolor zielony, stm bardzo dobry
- sp17edam. Tel. 0461874-75-46.

Zamieni~

Sprzedam pawilon handlowy w cenuum miasta 324 m2.
Tel. 046/837-39-18 od 8.00 do 17.00, 0606-387-354.

Sprzeillun M-4, Gkm-110, os. lluta Józclow, możliwość
kupna garJŻU. Tel. 0421719-12-29 wieczorem.

Fiat 126p, 1979 rok, cena 300 zl - sprzeillun.
Siemkowice Prawe 120. Tel. 046/839-60-65.

Budynok kamienno-murowany do rozbiórki oddam
za materiał. Tel. 046/86i-26-63.

Sprzedam dzialkę budowlaną 800 m' w Bolimowie.
Tel. 046/838-05-18.

Lada Samara, 1995 rok, I wla"°iciel - spr.a.'tiam.
Tel. 046/838-45-73.

Opel Corsa 1,4, listopad 1996 rok - sprzc'tiam.
Tel. 046/837-73-62.

Fiat 126. grndzie1\ 1992 rok. Tel. 0421719-42-11
po 16.00.

Sprzedam kiosk handlowy na targowicy.
Tel. 046/837-71-29.

Zamienię

Opd Kadett 1,3, 1986 rok, pic;ciodrzwiowy, bialy, st111
bardzo dob1y. Tol. 04(\1874-74-48 po 19.00.

wh1ściciel, pełne wyposażenie.

SprLed.1m sadza1kę do mlodych ziemniaków. Jamno 87.

126p, 1984 rok - sprzt'tk1111. U1hai\szczyma 6.

Trnck 1,6, 1993 mk - sprzcill1m. Tel. 0602-615-399.

pr7cbicg 59 tys. km, I

Sprzc'<lam dzialki budowlane w Głownie w obrębie ulic
Sowińskiego i Lowickicj, wszystkie media ulicy.
Tel. 0421719-10-55, 0602-798-141.

Spm'<lam M-5, żaltl7je, mo1"1ika, kafelki, telefon, garaż,
os. Dąbrowskiego. Tel. 046/837-50-80 po 21.00.

126p, 1990 rok, czer.vony - sp„edam. Kolonia
Lyszkowice. Tel. 046/838-88-62 lub 0604-162-973.

Brava 1,6, 16 V, czerwiec 1997 rok, czarny metalik,

Sprzedam dom. Tel. 0(i02-814-477.

126p, po wypadku - sprzedam. Td. 0461838-33-95.

Fiat 125p. 1987 rok, swry, stan dob1y - sprzedam.
Czatolin 122.

Tel. 046/837-76-07.

Spr..,dam obiekt magazynowo-111ieszkalny, nadający się
na przetwrstwo owocowo~warzywnc, polożony w
Osinach 26 kolo Glowna. Tel. 0421719-10-55,
kom. 0602-798-141.

Sprzedam niemchomość w Łowiczu.' 5 dzialek
ul. Bolimowska. Tel. 022/831-43-94, 022/621-76-67.
Sprzedam atmkcyjną dzialkę zalesioną pod budownictwo - Głowno, ul. Piaskowa. Wiadomość: Łowicz,
tel. 046/837-85-55.

Do wynajęcia lokal na
Tel. 0461837-6'1-48.

działalność gospodarczą.

Do wyn;\jt;eia lokal 60 m' na biuro lub
Tel. 0461837-25-48 po 20.00.

usługi.

Wynajmę lokal biurowy o pow. 24 m',
ul. Mostowa 28. Tel. 046/837-41-72.

Łowicz,

Poszukuję mies1.kania do wynajęcia.
Tel. 0602-324-939 lub 0602-110-928.

Lokal do

wynaj~cia.

Tel. 046/837-43-31.

Do wynajęcia rnil.!szkanie 3-rx:>kojowe. 60 1112,

os. Brntkowice. Tel. 0602-535-794.
Przyjmę dzierżawę ziemi ok. I ha.
Tel. 0421719-43-30.

1,60 ha Lyszkowice - Parcela - spi:zedam.
Wiadomość: Ziikulin 31.

Pilnie wynajmę kawalerkę najlepiej
Tel. 046/837-81-44.

Tanio sprzedam M-4. Tel. 04(i/837-33-20.
Sprzc'<lam noL11ialnie dzialki budowlane w
Tel. 046/838-67-09.

Bełchowie.

Sprzedam mieszkanie 61 m', przy ul. Bolimowskiej.
Tel. 046/837-85-89.
Sprzedam 1.65 ha ląki 1ia Zagurzu. Zielkowice Ili 207.

umwblowaną.

Miotle malżt"\stwo poszukuje do wynajęcia w blokach
(pokój + kuchnia lub 2 pokoje) lub w domu jednorodzinny111. Tel. 0603-343-028.
SPWU

Łowiczanka

wynajmie lokal 72,5 m' na handel,

uslugi. Łowicz, ul. Mostowa 28.

Tel. 046/837-41-72.

Sprzedam dzialkę budowlaną 2.600 m'
na Makowiskach. Tel. 046/837-25-21.

Poszukuję domu do wynajt;eia w
Tel. 046/837-60-92.

Łowiczu.

Sprzedam M-4. Tel. 04(\1837-76-33.
Wynajmę

Sprzedam mieszkanie w bloku przy ul.
Tel. 046/837-40-'93.

~odrzecznej.

Sprzedam 2 ha ląki, 4 ha ziemi w jednym
i gospodarstwo z budynkami w calości.
Tel. 046/838-99-30.

kawałku

Sprzeillm1 pól bliżniaka 80 m', dzialka 210 m' oraz duży
dom w stt111ie surowym, działka 1.350 m'.
Tel. 046/837-56-89 po 16.00, 0601-052-060.
Srzc'<lam uzbrojoną dzialkę budowlaną od
4.200 m'. Tel. 046/837-24-19.

Bełchowem

Sprzedam M-5, Bratkowice. Tel. 046/837-77-(iO
wieczorem.
MiCS?.kame 83 m' na ul. Bolimowskiej - sprlCdam.
Tel. 0604-410-686.
Sprzc'tiam dzialkę 1.650 m' przy Konarskiego 18,
Glowno. Tel. 0421719-15-88.
Sprzedam działkę budowlmią o pow. 743 m' w Łowi
czu, ul. Katarzynów 64. Tel. 046/837-26-60 do godz.
15.00 oprócz sobót i niedziel.
Sprzedam działkę budowlani\ o pow. 1.492 m'
ul. Północna w Lowiezu. Tel. grzecz. 0461837-46-63
po 16.00.
Sprzedam dom pit;trowy z budynkami gospodarczymi
na dzilce 30 ar w 111icjscowości Ma<tki.
Tel. 046/838-13-88.

Sprzc'tiam 62 m2 \\ cegle. Tel. °'!(\1837-49-59.

Sp1zedam działkę o pow. 3 ha w miejscowości
Bednary 500 m od dworc PKP. Tel. 04(i/838-65-35.

Sprzedam pilnie M-4 w Glównie na os. Kopernika:
60 m', I. 150 zł za m2• Tel. 0604-770-227.

Sprzedam dom 180 tys. zl i tanio grzejniki olejowe.
Tel. 046/817-94-02 17.00 - 20.00.

Sprzcill1m M-4 na os. Dąbrowskeigo.
Tel. 046/837-59-33 po 20.00.

Sprzedam działkę budowlaną 1.500 m' w Glownie.
Tel. 0421719-41-58.

ul.

lokal na sklep lub biuro,
5/1 l. Tel. 046/837-43-22 po 16.00.

Stanisławskiego

Do wynajt;eia w centrum Lowicza IOO m2, I piętro np.
na biuro itp. omz NO 1111 w podpiwniczeniu z możliwo
ścią wejścia od ul. Stanislwa<kiego.
Tel. 0461838-14-03 wieczorem.
Sprzedam przyczepy 3,5 T i 4 T niskie, wywrotki i rorzutnik obornika dwuosiowy, siewnik poznaniak, Ursus C-360. Wiadomość: Kocie1zew Południowy 15.
Wynajmę pomieszeunie do 50 111 2 na ul. Zdw\skiej.
Tel. 0606-625-869.

RÓŻNE

KUPNO
Kupię

bmJZo; na pniu lub bale 7-8 cm.
Tel. 0421719-27-45 po 20.00.
Skup metali korowych.
Tel. 046/837-61-09.

Łowicz,

Kupię używaną betoniarkę.
Kupię

motoredióuktor na
Tel. 046/837-32-82.

Tel. 04(i/830-32-25.

wyjściu

Kupię używany suporeks lub
Tel. 0603-696-524.
Kupię

Klickiego 66.

ceglę

70 obr.
Ma' wit;kSZl\

ilość.

tunel. Tel. 046/838-98-37.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Sprzedam zie111ii; czam;1 pod tmwę i kwiaty z dowozem.
Tel. 046/837-13-64.
Prowadz~ sp1-,edaż prnlek, lod6wek, zmywarek, sp17.;tu RTV pochodzenia zagranicznego z gwarancją.
Tel. 046/833-98-00.
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Sprzedam ziemię torfową nad.-tjącą się na ogórki, trawniki, z dowozem do domu samochodem marki Kamaz.
Tel. 046/837-19-45. 0604-905-673.
Ekologiczne kotly uniwersalne węglowo-mialowo
olejowe z automatyką spalania. Wysoka sprawność,
niska cena - Lowicz, Klickiego 66 (obok punktu skupu metali kolorowych).
kuchnię węglową

Sprzedam

prawic

nową. pralkę

auto-

matyczną niemiecką, pralkę wirnikową.

Tel. 0461837-31-14.
Sprzedam wózek wieloli.mkcyjny. dwie koldry anilana
plus dwie poduszki anilana, plus dwie poduS7.ki z pie1-za. Tel. 046/837-42-56 lub 046/837-49-59.
Srzedam komputer Pentium 200 MMX i syntezator
Yamaha PSP 410. Tel. 0421719-15-77.
Sprzedam

sukienkę

komunijn:1. Tel. 046/838-56-73.

Sprze<hun nowe skrzypce. Tel. 046/838-56-73.

Sprzeda pralkę superautomat Polar 663P, 500 zl.
Tel. 046/837-78-26.

Sprzedam hydrofor 300 I, pompę z silnikiem, 70 szt.
żeberek żeliwnych. Tel. 046/839-21-1 O.

USŁUGI

PRACA

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

Sprzedam skóry ~ mdych lisów na dwa IUtra.
Tel. 046/837-62-40.
Sprzedam

pręty

metalowe i kantownik 30. Jasionna 26.

Tanio sprzedam pólki sklepowe. Tel. 0461837-08-16.
Sprzedam fom1ierkę do skarµet 29/30.
Tel. 046/837-67-52.

Prace chalupnicze. Zm1dnimy do: adresowania, roz•ylania, skla~ania, klejenia, drobnej produkcji. Zarobek
okolo 5.000 tl. Gwarantowana dostawa towam i odbiór surowca. Materiał po otrzymaniu znaczkn za
7,20 zl. Praeter, skrytka I6/A6, 66-520 Dobiegniew.

Sprzedam konstmkcję tunelu foliowego 25 ,x 4,5 m z
folią orJZ wyrówniarkę do drewna.
Tel. 042/719-29-08.

Magister fam1acji podejmie pmce.
Tel. 0605-233-823.

Sprzedam dre\mo na opal. Tel. 046/838-65-52.

Tel. 046/837-95-53.

Sprzedam bale topolowe.

Jastrzębia

0603-091-674.

Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek, lat
na zamówienie. Pa11yzantów 9. Tel. 046/837-17-07,
046/837-96-69, 0602-633-667.

Sprzedam minisolarium Philips, Mariusz.
Tel. 046/837-79-07.

Z.1tru<lnię

Sprzedam komputer tanio. Tel. 046/837-73-28.

Sprzedam silnik I, I kW jednofazowy, akwarium IOO I,
laweczkę treningową. Tel. 0441719-29-49.

Zatmdnię

Sprzedam apamt

słuchowy.

kierowcy kat. A, B, C, E.
Tel. 046/837-05-93.
Podejmę pracę

mechanika samochodowego i ucznia.
Tel. 0421719-29-37.

Sprzedam steper - tanio. Tel. 0461837-23-04.
Drzewka sosny czarnej, daglezji, świerku klującego,
pospolitego na żywoplot i zadrzewienie, wysokość: I
- 25 mod 6 zVszt. - sprzedani. Tel. 0461837-58-60.

Tel. 0601-630-881.

I lu11owa sprzedaż jaj. Najniższe ceny.
Tel. 0421719-10-82, czynne od 14.00 do 18.00.
Sprzedam skrzynki uniwer.;alne. cena 4 zl.
Tel. 024/277-74-89.
Sprzedam sukni<, ślubną tanio w bardzo dobrym
Tel. 0241277-95-21.

s~1nie.

Komputer Pentium li. Tel. 046/838-27-10.
kompult!rów - montaż i ~nvis u klienta, ceny
konkurencyjne. Tel. 046/837-77-41. 0604-982-532.

Sprzedaż

SprzL'tlam silniki 0.4 kW, 1,5 kW. 0,8 kW, 3 kW.
Tel. 0461838-57-24.
Spmvarka - Magomig 400, butle tlenowe.
Tel. 046/838-57-24.
Sprz•-dam niedrogo lodówkę 1 lodówko-ammżarkę
pm>szklone. Tel. 060(-.-629-346.
Sprzedam drzwi pokojowe nowe. Arkadia 49.
Spr.lt'tlam Zenit 12S, teleobiektyw, Canion AF-I,
lodówkę samochodową i amatorskie wywolywanie
Z<tięć. Tel. 0461837-41-87 po 16.00.
Sprzetlam tregry „14". Tel. 046/837-78-26.
Sprzcd.1m blach~ trapezową wi~kszą ilość.
Td. 024/356-24-71 wieczorem, 0603-696-524.
Sprzeda komputer. Prosić Pawia.
Tel. 046/837-69-07.

Sprzedam overlock ttzynitkowy.
Tel. 0602-172-304.
Sprzedam łóżeczko VOX przerobione na tapczanik orJZ
wózek spacerowy. Td. 0461837-22-81.
SprzL'tlam Decka, CD Diora, wzmacniacz Unitra.
Tel. 046/837-77-16.
Sprzedam tanio malą z.1111r.iżarkę.
Tel. 046/837-74-47.
Sprzed.1111: centrala tclefomczna Mikrotel 216.
Tel. 046/837-95-44.
Sprzed.1111: tokarlca Rewor Werowa mala.
Tel. 046/837-95-44.
Sprzedam porzeczkę czanią do sadzenia - Ojebyn - 600
sztuk. Wiadomość: tel. 046/83 7-40-18
w godz 20.00 - 21.00.
Spm'tlam heblarlcę grubościówkę
Tel. 024/285-42-89.
Sprzedam tanio

heblarkę.

w Glownie asystentkę znającą bardzo dobrze język angielski. Dwa popoludnia w tygodniu,
zgloszenia na pocztę glosową.
Tel. 0603-835-957.
tynki zewnętrzne, wewnętrzne i posadzki,
Lowicz. Tel. 046/837-61-09.

Zlecę

80-tkę fabryczną.

Tel. 024/277-90-73.

Sprzedam dwa welniaki i dwie sukitneczki do chrztu
rozm. 74 i 80 dla bliźniaczek z dodatkan1i.
Tel. 0606-710-841.

Malowanie, tapetowanie, gladź gipsowa, sufity
podwieszane. Tel. 0606-428-162.

Uslugi hydraulinczne. Tel. 046/838-67-41,
0606-257-120.

Czy chcesz profesjonalny film z wesela, chrztu _itp.
zadzwrni. Tel. 0606-662-878.

Ush1gi instalacyjno-rcmontowo-bt1dowlane.
Tel. 046/837-19-29.

Wideofilmowanie - Krzysztof Bielecki.
Tel. 046/837-64-08, 0603-287-456.

Układanie kostki brnkowej. Tel. 046/838-36-1 O
wieczorem, 0606-113-228.

Nagrania cyfrowe, VHS - Walas.
Tel. 046/837-52-23.

Żaluzje poziome, pionowe, rolety materialowe, m1tywlamaniowe - montaż, naprawa, cena producenta.

Tel. 0603-753-973.

USŁUGI

Sufity podwieszane, gips, boazerie.
Tel. 0604-645-981.

INSTAL.-BUD.-REM.
Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych - wycena, kosztorysy, nadzór.
Tel. 046/837-78-38.

Dyspozycyjny 50-latek poszukuje pracy.
Tel. 046/83746-02.

Prace okladzinowe, tynki, gladzie gipsowe, płyty
GK, glazura, terakota, panele, wykladziny, panele
podlogowe, ushtgi malarskie.
Tel. 0602-139-447.

Do pracy zatrudni'! magazyniera, wyksztalcenie
średnie. praktyka w zawodzie. Tel. 046/838-46-68.

Malowanie, tapetowanie, gładź gipsowa. Krótkie
tenniny. Tel. 0603-235-9~7.

Wideofilmowanie FU Mewa, obróbka komputerowa. Tel. 046/837-83-96, 0601-323-562,
046/837-77-75 po 17.00.

Przyjmę

zamówienie na wyrób skrzynek na owoce,
sprzedam drewno opalowe - trociny. Goleńsko 69.
Tel. 0605-094-170.

Ubezpieczenia i korzystne lokaty.
Tel. 0606-103-430.

Projektowanie ptzylączy elekto-energetycznych, pomiary skuteczności zerowJnia, mlugi BHP
- szkolenia. Tel. 046/837-66-81.

Wideofilmowanie VHS, S-Vl-IS cylTowo
dodatki gratis. Tel. 046/837-73-39, 0601-30I-417.

Przyjmę chalupnictwo. Tel. 0421719-43-30,

Sprzedam wieżt( Tt'Chnics, Mariusz.
Tel. 046/837-79-07.

sklepową lubelską

Sufity podwieszane, adaptacja potkh,zy, ścianki
z plyt gipsowych, gladź. Tel. 0603-787-353.

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

Przyjmę pracę chalupniczą.

Sprzedam wiqzy na pniu. Tel. 046/861-90-67.

Sprzedan1 butlę C02 i wagę
Tel. 046/837-01-82.

Wideofilmowanie - Wala,.
Tel. 046/837-52-23.

Wideofilmowanie - profesjonalne - tanio.
Tel. 0601-157-630.

przedstawicieli handlowych.
Tel. 0604-404-04 7.

Sprzedam glośniki Sony do walkmana, Mariusz.
Tel. 046/837-79-07.

Kompleksowe budowy domów - certyfikat YTONG,
prace wykoi\czeniowe, glazury, temkota, gładź.
Tel. 046/837-49-38, 0602-662-942.

Wideofilmowanie. Tel. 0421719-29-28.

Zatrndnię

43.

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

WIDEO

Ptzylącza, instalacje elektry(.'Zlle, domofony, centrale
telefoniczne. Tel. 046/837-47-42.

Projekty budowlm10-instalacyjne, kosztorysy,
nadzory. Tel. 046/837-47-42.
Ush1gi ogólno-budowlm1e i remontowe od piwnicy
po dach. Tel. 046/837-28-57.
Brukarstwo. Tel. 0421719-41-32,
0603-872-896 .•

Zam1dnię mloclą,

Ush1gi hydrauliczne, c.o„ wodno - kanalizycyjne,
kotlownie olejowe, nowoczesna technologia.
Tel. 046/838-75-53.

Technik budowlany z uprawnieniami, prawo jazdy kat.
B, podejmie prace. Tel. 0461839-11-25.

Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrnuliczne,
glazura, terakota, gladź, panele, plyty GIK, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.

Kierowca pmwo jazdy A, B. C. E, praktyka, świadec
two kwalifikacji. żuk bla'zak - wolny czas, propozycje
pod nr tel. 0421710-87-03 w godz 19.00 - 20.00.

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

Fim1a przyjmie współpracowników.
Tel. 046/837-94-15.

Ush1gi hydmttliczne, wodno-kanalizacyjne, kotłow
nie olejowe, miedź, plastik. Tel. 046/838-74-83
po 20.00, 0602-442-524.

uczciw4 o milej apaiycji w charakterze sprzedawcy. Tel. 046/837-35-52 po 21.00.

l'mca - uslugi finansowe. Tel. 046/837-94-15.

Wykładanie panelami MDF, PCV, boazeria, wypraski styropianowe, drewnim1e, glazur<~ terakota, wymiana okien. Tel. 0604-112-839 po 20.30.

Tapctowm1ie i wykai1czm1ie
Tel. 046/838-66-53.

Instalacje elektryczne, ptzyłącza napowietrzne i kablowe, ogrzewabie podlogowe - elektryczne.
Tel. 0461837-46-02, 046/838-57-55, 0604-104-671.

Miody, zdyscyplinowany, wyksztalcenie średnie ekonomiczne, pmwo jazdy kat B, samochód, podejmie
prace. Tel. 046/837-90-98 poi 17.00 (może być
w godzinach popoludn!owych).

boazerii, panele ścienne, podłogowe, panele
PCV, szafy, pawlacze, zabudowa wnętrz, schody,
tralki, poręcze, h1ki, sufity podwieszane, ścinki działowe z p1yty GK. Wymiana okien i drzwi.
Tel. 046/837-73-99.

Wykonam palety drewniane wg. zamówienia.
Strzełcew 40. Tel. 0461861-27-70 po 18.00.

porządkowe. Sprzedaż

Montaź

Montaź

wnętr.t.

okien i inne ush1gi remontowo-budowlanookien. Tel. 0421719-49-39.

Układanie glazury, podlogi szweckie, boazerii, paneli, gladź gipsowa, montaź płyt gipsowych.
Tel. 046/838-26-07, 0604-106-159.

Ush1gi wykrniczeniowe, glazura, terakota, panele,
plyty gik. Tel. 0421710-81-61.
Vertal: źaluzje - wewnętrzne, nawierzchniowe, verticale - materiałowe, antystatyczne oraz do pracowni
komputerowych (aterty), rolety - tekstylne, zaciemniające, antywłamaniowe, 50 wzorów. Produkcja,
montaż, naprawa - rachunki VAT.
Tel. 0602-736-692, 0602-297-257.

ł!> D~.@~~
zaprasza na

KURSY KOMPUTEROWE:
Powszechny Zakład
Ubezpieczeń SA
Ispektorat w ·Lowiczu

.../kurs podstawowy
.../ kurs rozszerzony:

KOMUNIKACY.JNYCH
WYMAGANIA:
-wykształcenie minimum średnie

o kierunku samochodowym
- znajomość obsługi komputera
- umiejętność pracy w zespole
•AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
(KANDYDATÓW NA AGENTÓW)
WYMAGANIA:

- wykształcenie minimum średnie
- dyspozycyjność i gotowość pracy w
terenie
- łatwość nawiązywania kontaktów

Oferty pisemne prosimy składać na
adres: Inspektorat PZU SA w
Łowiczu,

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

r135

PRZEB ICIA

ul. Pijarska 1

'J11lilNSI•()Jl'J1,

- 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.

CAŁY

KRAJ

PłlZIU•JlOltr1U)Zl\I
Sylwester Duch,
tel. 046 832-90-79, 0-601-287-904
96-1 OO Skierniewice, ul. Jagodowa 4

pod drogami, rurami stalowymi
do przeprowadzani a
kabli, ru~ociągów itp.
HYDROMET s.c.
Łowicz, ul. Poznańska 119a
Tel. (046) 837-67-17, 837-61-81
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FIRMA HANDLOWA BRANŻY BUDOWLANEJ

ZATRUDNI
w Łowiczu i w Skierniewicach
• kierownika

działu

handlowego

• handlowców
• przedstawicieli handlowych
Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie
- doświadczenie na podobnym
stanowisku
- znajomość branży budowlanej

lb&llmlllWlhD[}(J)uJ;q]

u Błażeja
tząnnq

codziennie od B.oo
niedziela od 9.00
ZAKLAD REMONTOWY

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
i ciekawą pracę.

Oferty pisemne prosimy przesyłać
na adres: Ekocentr, 96-1 OO Skierniewice,
ul. M.C. Skłodowskiej 152
199
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R-214

WYKONUJE: • docieplanie elewacji
zewnętrznej • tynk.i akrylowe, mineralne • glazura • terakota • gładź gipsowa
•suche tynk.i • panele• gładzie maszynowo na mokro
Tel. 0461839-13-73, tel. kom. 0-602-814-481

16

10.02.2000 r.

Gładź

ta,

gipsowa metodą bezpyłową, glazura, terakogipsowe, krótkie tenniny.
046/838-34-18 po 20.00.

płyty

Teł.

Usługi remontowe i wykończeniowe, glazura, terakota, panele, gładzie itp. oraz budowanie fontann i
wodospadów. Teł. 0604-230-099,
domowy 046/830-20-19 po 20.00.

Solidne

układanie

glazury i terakoty, montaż paneli
wymiana otworów, murowanie,
046/838-13-29, 046/837-13-91.

podłogowych,

tynki.

Teł.

Usługi

hydrauliczne.
0602-832-738.

Teł.

0461837-11-75,

Montaż

paneli ściennych i podłogowych,
glazury i terakoty.Tell. 046/837-91-41.

układanie

paneli ściennych i podłogowych.
0461837-01-85 wieczorem, 0602-513-558.

Bramy, słupki, ogrodzenia, usługi spawalnicze.
0421710-8&-50 po 13.00, 060&-538-599.

Teł.

Aby

założyć gładź,

Teł.

060&-22&- l 2 I.

Zespół

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

Zabudowa wnęk z drzwiami suwanymi, pawlacze i
inne prace wykończeniowo-budowłane.
Teł. 046/837-86-98.
Remontowo-budowlane, pełny zakres, wiosna-lato.
830-30-02 tylko w niedzielę.

Teł.

Konstmkcje i· pokrycia dachowe.
Teł. 0602-669-554, 046/839-62-17.
Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura, terakota,
płyta gipsowa, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładź, cyklinowanie. Teł. 0461838-98-40
po 19.00.
Markpol - usługi remontowo-budowlane, pełny zakres. FVAT. Teł. 046/838-59-76, 0601-345-645.
Stolarstwo, glazurnictwo, płyta GK, hydraulika.
Teł. 0421719-43-30, 0603-091-674.Tynki, panele, terakota, glazura, wymiana okien.
Tel. 046/837-03-22.
Tapety natryskowe, malowanie, gipsy, sufity podwieszane, glazura, parkiety, cyklinowanie, okna, panele ścienne, podłogowe, ocieplane.
Teł. 046/832-81-97, 0603-980-459.
żaluzje

pionowe, poziome, rolety materiałowe, antywłamaniowe - montaż, naprawa, cena producenta
Teł. 0603-753-973.
Płyty gipsowe, sufity podwieszane, gładź gipsowa,
boazeria, siding, wymiana okien, malowanie, glazura, terakota. Teł. 046/837-08-07.

Zespół

Siewnik zbożowy zawieszany i dwukółkę ciągniko
wą sprzedam. Rogóźno U 26.

muzyczny - bale, wesela, wideokaseta demonstracyjna, ceny konkurencyjne.
Teł. 0461837-91-83.

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Teł. 046/838-70-32, 0602-681-541.
Cii;cie drzew, trudnych, na cm::ntarzach, w zwartej
zabudowie. Rodzina Szychowscy.
Tel. 0604-891-092.
Komputeropisanie mam we krwi.
046/837-75-57.

Komputerowe przepisywanie prac po 16.00.
046/837-72-56.

Kominki, wkłady kominkowe.
Tel. 046/837-84-92 po 20.00, 0602-582-061.
Podciśnieniowe pranie dywanów, tapicerek samochodowych u klienta. Urządzenie, środek piorący
szwajcarskiej !inny Taski. Szczepanik,
os. Bratkowice 1919. Tel. 046/837-73-07.
Usługi

krawieckie, sukienki komunijne.
Tel. 046/837-51-64 po 16.00.
Potrzebujesz lawety - zadzwoń - pożyczam.
Tel. 0603-099-832.

Warsztat samochodowy wykonuje blacharstwo,
lakiernictwo, Reczyce 135, Rożniata.
Teł. 046/838-33-33.
Wypracowania. Tel. 046/837-83-09.
Komputerowe przepisywanie tekstów, szybko
i tanio. Tel. 046/837-83-09.
Silniki elektryczne, wiertarka stołowa, szlifierka,
wentylatory, waga imadłowa, motoreduktor, pompa
szambowa, motopompa, węże.
Teł. 0421719-59-36.
muzyczny - wesela

Skradziono legitymację
Brzozowska Anna.

Teł.

0461838-66-46.

studencką

na nazwisko

Tynki, najtaniej - solidnie.
Teł. 060&-192-950.

Korzystne lokaty - gwarancje, zabezpieczenia.
Umów się na spotkanie. Tel. 060(>. l 03-430.

koparka, ładowarka, transport, żwir, pospupiasek, ziemia na podwyższenie terenu.
Teł. 046/837-68-01, 0602-241-042.
Tanie wyka1\czanie wnętrz, glazurnictwo, gładź,
malowanie, sufity podwieszane, ściany działowe,
zabudowa z płyt GK, montaże paneli.
Tel. 0602-587-936.
Układanie parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
gi z desek, panele podlogowe i ścienne.
Teł. 046/837-42-55.

podło

Zabudowa wnętrz, montaż boazerii, paneli.
0461837-11-09.

Teł.

Balustrady, bramy, kraty, ogrodzenia - proste, kute,
produkcja, montaż. Łowicz, Pl. Koński Targ.
Tel. 046/837-95-44.
gięte,

Docieplanie budynków, tankowanie, murowanie,
gładź, płaty GK, panele ścienne i podłogowe.
Tel. 046/837-22-94, 0602-467-436.
ślusarski wykonuje piece c.o. miałowe,
oraz przeróbka piecy węglowych
na miałowe. Zakrzew 19.

Warsztat

węglowe

Glazura 18 zł, panela 13 zł, malowanie 3 zł, tapeta
5 zł, hydraulika, gips. Tel. 060<>-343-848.

USŁUGI,

INNE

Komputerowe przepisywanie prac, rysunki, wykresy, skanowanie. Tanio, solidnie, krótkie tenniny.
Wydmki laserowe. Teł. 046/837-83-88.
Gabinet Lekarski. Lekarz medycyny Aleksander Janowicz, Małszyce nr 15, 99-400 Łowicz.
Tel. 046/838-99-70. Przyjmuje: 18.00-19.00.
Komputerowe przepisywanie tekstąw: język polski,
angielski - szybko, solidnie. Tel. 046/837-4&-85.

Sprzedam ogrki kiszone - tanio.
Tel. 0421710-87-81.

Sprzedam młodą krowę
Teł. 046/838-13-63.

Sprzedam ciągnik T-25 oraz mikser.
0461838-34-94.

Sprzedam kukurydzę paszową.
lub 024/277-62-79 po 16.00.
Sprzedam
MZC-4B,

Komputeropisanie. Tel. 0461837-74-51.

046/837-08-75

snopowiązałkę. Teł.

046/838-27-29.

Sprzedam przyczepę zbierającą do zielonek i siana,
stan bardzo dobry oraz prasę wysokie~o zgniotu
Z-422. Chruślin 64.
Teł.

046/838-90-72.

Tanio sprzedam pług 3-skibowy, brony „3",
wąskie do bizona. Wygoda 8.
Sprzedam przyczepę
046/837-14-11.

wywrotkę

koła

4,5 t.

Teł.

Siano, słomę - sprzedam.
ul. Poznańska 197.
Sprzedam opryskiwacz

Łowicz,

ślęźa.

Zabostów

Duży

45.

Sprzedam ogórek gmntowy Szremiński, cena Ioo zł
za !kg. Teł. 0241277-94-31.
Sprzedam cielaki roczne.

Teł.

0241277-79-431.

~przedam prasę
Teł.

Z-224, 1990 rok, stan bardzo dobry.
0421719-71-66.
ładowacz

Troi zawieszany, stan dobry.
Teł. 0421719-71-66, 0421719-70-24.

Na uroczystość Dnia Seniora, którą
zorganizowano w Szkole Podstawowej
w Dąbkowicach w środę, 26 stycznia,
licznie przybyli seniorzy z Dąbkowic
i okolicznych miejscowości, m.in. z Pilaszkowa, Otolic i Świąc.
Część artystyczna, jaką obejrzeli dostojni goście składała się z występów
przygotowanych przez dzieci z klas

starszych poprzebierani za kolędników
również z zapałem grali dla zgromadzonych w szkole gości.
Pobyt w szkole umiliły wszystkim
zebranym panie z wiejskiego kabaretu,
które zaprezentowały część artystyczną
składającą się z kolęd i piosenek
o tematyce wiejskiej.
Na uroczystości obecni byli przedstaI- III, IV -VIII.
wiciele Urzędu Gminy: wójt Andrzej
Występy uczniów klas młodszych Barylski, przewodniczący Rady Gminy
poruszały tematykę Dnia Babci i Dziad- Andrzej Lenarczyk.
ka oraz Nowego Roku. Uczniowie klas
OsJ

Sprzedam snopowiązałkę tanio, stan bardzo dobry.
Tel. 0461838-44-13.
Sprzedam nasiona ogórka Szremskiego, cena 1OO
za kg. Teł. 0241277-94-31.

Sprzedam

słomę praasowaną. Teł.

Sprzedm mieszankę zbożową.
0421719-70-24.

Teł.

Owies bez

dojarkę

łuski

materiał

-

35.

siewny - sprzedam.

przyczepę jednoosiową. Sierżniki

19.

Maturzysto - kurs matematyki.
Teł. 046/837-85-96.

Sprzedam dojarkę jednokonwiową, wózkową !inny
Alfa Lawa!. Teł. 0461861-13-50 wieczorem.

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

Sprzedam siano pogodne - tanio. Arkadia 49.

Sprzedam sieczkamięjednot7.ędową do kukurydzy Kemper. Kocierzew Płn. 36. Teł. 0461838-48-86.

Sprzedam dmuchawę do siana i przyczepę samozbierającą T050, stan bardzo dobry. Teł. 090/647-991,
0461838-35-55.

Teł.

Jęzak
Język

polski - korepetycje. Tel. 046/837-73-17.
polski - korepetycje.

Teł.

0461838-28-51.

Tanio korepetycje - biologia.
Teł. 0461837-75-37.
Korepetycje - informatyka.

Teł.

0461837-73-28.

Angielski ró~ież dla dzieci.
Tel. 046/837-53-15.

cebulę, jęczmień.

Sprzedam ziemniaki,
Tel. 046/838-13-62.

Sprzedam kopaczkę ciągnikową, samochód osobowy marki Zastawa 1100. Oszkowice 15,
Walczak Wiesław.

Matematyka. Tel. 0461837-65-02.

Francuski - korepetycje. Tel. 060(>.432-320.

Sprzedam dojarkę Alfa Lawa! oraz chłodziarkę
40 litrów używaną. Jastrzębia 25.

Korepetycje - dzieci młodsze mające trudności
w nuce. Teł. 046/837-43-56, 060(>.427-138.

Sprzedam Władymirca T-25, stan dobry.
Wygoda 56 po 14.00.

Pomogę

Teł.

w matematyce i w języku niemieckim.
046/837-15-12.

Studentka - korepetycje z matematyki,
Tel. 046/830-31-53.

Łowicz.

Korepetycje z chemii po 16.00. Tel. 0461837-11-98.
Korepetycje z biologii. Tel. 046/837-65-53.

- R-253

Okazyjnie sprzedam ciągnik 28 po kapitalnym remoncie, stan dardzo bobry, ciągnik 4011, kultywator 16, piec żeliwny c. o. I m. Urzecze 62.

C-360 - sprzedam. Tel. 0421719-70-21.

Teł.

Sprzedam rozrzutnik, stan bardzo dobry.
Tel. 0421710-81-58.
-

Sprzedam siano i słomę belowane, ziemniaki i burak pastewny, dojarkę, 2 felgi do Poloneza
Tel. 060(>.347-867.

Sprzedam

dojarkę pczewodąwą. Teł.

Sprzedam żyto, pszenicę i jęczmień.
0461838-77-75.

0602-725-118.

Sprzedam taśmociąg długości 7 m oraz kojce
dla tuczników. Teł. 0461838-48-86.
Kapusta

płóg

Sprzedam

słomę

- sprzedam.

Sprzedam dwie kotne kozy. Tel. 046/838-2&-13.

Sprzedam przyczepę 3,5 t, wywrotkę, silnik jednotłokowy S320, kosiark~ listwową OSA.
Teł. 0601-92&-546.
Sprzedam

biała, duże główki

Teł. 046/838-35-23.

ZWIERZĘTA
Kupię szczeniaka, rasy owczarek
lub innego. Teł. 060<>-235-572.

2-skibowy. Tel. 046/838-12-77.
i siano. Tel. 046/838-90-69.

kaukaski

Sprzedam zbiornik na mleko 1996 rok, Allil Lawa!,
poj. 330 1. Teł. 0461838-99-93 po 20.00.

Sprzedam dobermana, 6 miesięcy, suka
Teł. 046/839-61-56 po 17.00.
Sprzedam rottveilcra _ I rok. Tel. 0421719-29-49.

Sprzedam schładzalnik do mleka poj. 330 I.
Kocierzew Północny 3.

Sprzedm ciągnik C-330 M, 1991 rok,
trzyskibowy. Teł. 046/838-79-78.

Owczarki niemieckie po rodowodowych rodzicach
- sprzedam. Teł. 046/837-26-71.

Sprzedam pilnie C-360.
046/838-34-59.

Sprzedam ciągnik C-360, 1988 rok.
Tel. 060&-308-525 .

Teł.

aluilliniowe
<wysoka jakość ..,,- niska cena
PHU DOMITECH ul. Klickiego 66,
tel. 837-61-09
"-

046/838-5&-56.

Sprzedam cyklopy 1990 rok oraz 1986 rok, C-360,
1984 rok, rozsiewacz wapna RCW-5, 1987 rok.
Tel. 046/837-28-88.

GRZEJNIKI

tel. 0-606-40-41-1 O

konną. Teł.

Sprzedam dojarkę przewodową.
046/838-73-13.

Sprzedam sieczkarnię jednot7.ędową do kukurydzy,
prodikcji zachodniej. Tel. 046/838-17-19.

Sprzedam ziemniaki jadalne.
0241277-9&-77.

Sprzedam uprząż
Nieborów 156.

Teł.

Teł.

Korepetycje - matematyka, fizyka
Teł. 0421719-12-15.

Sprzedam motoreduktor do wyciągu
·
obo nu·ka
Tel. 046/838-83-33 po 18.00.

Sprzedam Zetor 7211, 1985 rok.
_ _ 1.
0461861 25 5

Magazyn Regionalny Land O'Lakes· - Pasze, Lowicz, ul. Katarzynów 49. Tel. 046/837-94-15.

Sprzedam roznutnik obornika jednoosiowy.
Kalenice 52. Teł. 0461838-88-39.

NA UL 3 MAJA nr 7wtowiczu
Nowy numer telefonu 830-30-43
R-257

Sprzedam buraczek czerwony. Tel. 046/838-78-24
po 20.00.

Sprzedam siewnik zbożowy, szerokość 3 m, ładowność 900 kg oraz przyczepę 6 t o5o.
Teł. 046/838-47-21.

Matematyka. Tel. 0461837-85-96.

Sportu i Turystyki
ZOSTAt PRZENIESIONY
z dniem 07 lutego 2000 roku

stodoły, duża ilość.

Teł. 0461838-65-52.

Sprzedam

inforraje, że

Wydział Edukacii, Kultury,

046/838-14-94.
Bocheń

StarostwoPowiatowewłowiczu

zł

Sprzedam ogórek kiszony, cena do uzgodnienia.
Teł. 024/277-94-31.

Sprzedam słomę prasowaną ze
Tel. 046/838-95-56 po 20.00.

Sprzedam chłodziarkę do mleka 1OO I,
Alfu Lawa!. Teł. 0461838-46-98.

NAUKA

DZIEN SENIORA
W DĄBKOWICACH

Sprzedam roZIZUbtik dwuosiowy.

Sprzedam roZIZUbtik obornika.
0421719-70-24.

Teł.

Sprzedam młocarnię typ 4B - samoczyszczącą, stan
bardzo dobry. Teł. 0241277-70-84.

OFE Nationale Nederlanden.
Teł. 046/837-31-14.

DO WYNAJĘCIA
LIMUlYNA LINCOLN
iTp.

Teł.

dmuchawę pionową, młocarnię

....

IMpREZY WESElNE

„

wysokocielną.

Teł.

Sprzedam

Wizażystka_ stylistka: makijaże, porady indywidualne w domu klientki. Teł. 0604-232-291.

Usługi:

Sprzedam słomę, siano ze stodoły.
Tel. 046/838-57-68. Piaski 47.

Sprzed3:'11 siano belowane.

podań.

Teł.

Zespół

Sprzedam owies. Lisiewice Duże 13, gm. Domnaiewice. Tel. 0601-259-983, 042164&-98-09.

Sprzedam ciągnik T-25, 1985 rok, stan dobry.
0421719-42-26 od 8.00 do 18.00.

Teł.

Komputerowe pisanie prac,
046/837-45-68.

Naprawa ciągników rolniczych.
046/837-13-43.

Teł.

Teł.

Ush1gi remontowe: gipsowanie, malowanie, tapetowanie, panele podłogowe, montaż płyt GK.
Teł. 046/839-62-30.

łka,

Sprzedam suche wysłodki. Wyborów 78.
0602-651-654.

Teł.

Zadzwoń:

panele, malowanie.

ROLNICZE
Sprzedam prasę Z-224 i słomą belowaną.
Teł. 0461838-05-94.

Pracowałeś legalnie - Niemcy. Odzyskujemy
podatek. Tel. 971/385-20-18.

Komputerowe przepisywanie tekstów, skanowanie,
kolory. Tel. 0604-576-488.

Montaż

Teł.

Biuro rachunkowe. Tel. 0421710-85-88.
Komputerowe przepisywanie prac - wykresy, skanowanie. Tanio, solidnie. Teł. 046/837-3&-52 po 18.00.

R-?17

" INTENSYWNY KURS "

pług

Owczarek niemiecki 6 m-cy - sprzedam.
046/838-70-38 po 16.00.

Teł.

PRZYGOTOWAWCZY

ZATRUDNIĘ

do egzaminów szkół średnich
dla ośmioklasistów w zakresie:

MŁODEGO, ZDOLNEGO

· ).polskiego

· matematyki

Tel. 0604-214-165

Placówka Pracy Pozaszkolnej "Edukacja", Głowno,'!;
'"
Z NAMI EGZAMIN ZDASZ NA SZÓSTKĘ! 0<1!~

KUCHARZA
Tef. 837-25-71, po 15.00.

R-252

.,
17

REKLAMA

I 0 .02. 2000 r.

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął działalność

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska

Łowicz,

os. Bratkowice 34128

t~l.(046)

837-70-74, tel. kom. 0-602-580-567

BARBARA MORAWSKA
· w Łowiczu ul. Świętojańska 1/38 (parter)
DOROSŁYCH

lek. Marzena BĄBIŃSKA·ZYGMUNT
lek. Witold MORAWSKI
specjalista chorób wewnętrznych
kardiolog

•

Wiesława BĘDKOWSKA-JODŁOWSKA

lek·. chorób dzieci

poniedziałki

Głowno.

R-215

leka~z specjalista choróh wewnętrznych JAN WRÓBLEWSKI
Lekarz pediatra • URSZULA SZYMCZAK-BIAŁECKA
od 1.02.2000 roku w Łowiczu:
Al. Sienkiewicza 62 (szkoła nr 6) w godz. 8°0-19°0;
ul. Ułan~ka 2 (szkoła Medyczna) w godz. 16°0-11°0
przyjmują

deklaracji dzieci,

młodzież

i

Jacek Stachowiak

Ą\ J.

'1ARTfl I
tflBlttSKA-i*OTOCKA
v

\

/

.

PIATKI

\

. '.

(UWAGAI zmiana adresu i dni

.,,

-..12!!2.-15®
"'
: \ 1~ -18!!2.
~
i \10~-15®

'

.J

toWICZi OSJ MOfłK9~~GO 2/25

bl

TELJ 0-46-817-ZS::i.8.! 0-601-688-561

'C

19@ - 22@
Tel. (046) 837-70-74
SPECJALISTYCZNY GABINET

PIOTR CZYI
R-225

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

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
~

';f

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

NIEPUBLICZNY ZAKl:.AD DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Laboratorium Analiz Lekarskich

ut. Stanisławskiego 22 (naprzeciwko SP nr 4)

działa

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

Specjalistyczny Gabinet
Chorób wewnętrznych

JOLANTA
PIETRZAK

BARBARA
FENC·BIELECKA

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu
Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837~2-82 , 837-84~8 . 0-601-84-84-20

Przyjęcia :

•codziennie w godz. 9.30-12.00 oraz
• poniedziałki , środy, piątki
w godz. 15.30-17.00

ul.

Powstańców

2A, tel. 837-54-76

BADANIE KIEROWCÓW
Porady w domu chorego

,GA INfT STOMATOLOGICZNY

·.
~g·

Leszek Roliński

'· ' owicz, ul. K.K. Baczyńskiego 2160
Tel.(0461837-48-48
pon. wtor. środa czwart. giąt.
1200_1900 900_1700 900_ 1700 1200_1900 9 o_f7 00
•od 3.01.2000r. umowa z Łódzką

R· l65

Regionalną Kasą Chorych

+ badania
Łowicz,

kierowców

+ EKG

ul. Turystyczna 4, tel. 837-68-79

o GLAZURY

f!RMA G'.ś@MJ
Łowicz ul. Blich 21
tel. (048) 837 88 88, fax 837 88 78
(w poblliu Zajazdu Łowickiego)

Sklemlewlce ul. Sienkiewicza 1
tel. (048) 832 52 95
(naprzeciwko Poczty Głównej)

o

Terakota

o Paneie

~"'

·ścienne

~~i'~e
• Podłoeowe
o Kasetony . ,.-;o~e~
o ParaPetY "04'>0' ~t

o

SIDING

o

Kleje, fuei, listwy

r;1" ..t~ <f

o DRZWI ·.ce~~
o OKNA

Te/.(046) 830-22-77
Dr nauk medycznych

KRYSTYNA
DIEHL·DROBNIK
PRZYJMUJE CODZIENNIE
W GODZ. 10·12, 16-19

,,MEDILAB''
•!• Laboratorium

Zapisy w godz.

•

•Koszty leczenia pokrywa KASA CHORYCH - "UBEZPIECZALNIA"
• Leczenie bezpłatne, wizyty domowe, .zabiegi pielęgniarskie, porady lekarskie,
badania dodatkowe, konsultacje.

przyjęćł)

Wizyty proszę uzgadniać telefonicznie:
0-602-450-085, (0-46) 863-54-78

~

PONIED,ZIAŁKI
'

Śl{ODY

os. Marii Konopnickiej 6/25
o_•n~
tel. (0-46} 837-46-65

Przyjmuje we wtorki , w godz. 17.00-18.00
Sochaczew, ul. Świerczewskiego 3

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

dorosłych.

Tel. 0-605-061-375, 0-605-061-376, wieczorem 837-76-74

R-19

, ~ LEKlllU ~l,!~OG

Przyjmuje: .

Łowicz,

SPECJALISTA
PSYCHIATRA

(za SzoitąlemI

Tel. 0-602-276-728

~

składania

8

Wyspiańskiego

Wydajemy recepty refundowane

PRZYCHODNIA ZDROWIA

do potwierdzania i

mgr ELŻBIETA KOWALIK

poniedziałki 9.00-11.001 czwartki15.00-17.00

Informujemy, że Łódzka Regionalna Kasa Chorych
nie pobiera żadnych opłat za zmianę wyboru lekarza.

Zapraszają

ul.

. WAD
WYMOWY
logopeda dyplomowany

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI
towjcz. os. Noakowskiego 1/ł9
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 16.00-18.00

•Informacje telefoniczne: tel. 837-36-75

•

9.00-11.00 czwartki 15.00-17.00

DERMATOLOG

profilaktyczno-lecznicze
Regionalną Kasą Chorych.

• Deklaracje wyboru lekarza można otrzymać w siedzibie Przychodni
ul. Świętojańska 1/38 (parter): codziennie w godz. 8-19
w soboty w godz. 8-12

ŁOWICKA

Lek. spec. MARIA WRONIECKA
Łowicz. os. Noakowskiego t/!9
tel. 837-25-20, wtorki, piątki 12-15.30
Głowno.ul. Wyspiańskiego 81zaszpita!em1

Barbara MORAWSKA
lek. specjalista chorób dzieci

Zakład świadczy bezpłatne usługi

w ramach umowy z Łódzką

USUWANIE

OKULISTA

I DZIECI PRZYJMUJA:

o

Pracewnia /I t.owic1 ul. Blich 11

~ł~lamyc;:,

tcl./fax (046) 137 6616

„111alh kolo@1••lco111,lowlcs.pl

Elektronarzędzia

Bosch
Kupisz w Hurtowni
„ GLAZPANEL" a:~
Łowicz, ul. Klickiego 18
SKLEP OGRODNICZY

EKO - FOL

Rząśno

25 tel. (046) 838-74-36

OFEllU.JE:

• szeroki asortyment nawozów ogrodniczych
(specjalistycznych)
• podłożaorganiczne , torf ogrodniczy
(włókno kokosowe)
• środki do cieniowania szklarni i tuneli
·
foliowych
• systemy nawadniające (dla rolników,
ogrodników, sadowników oraz
nawadnianie terenów zielonych)
firmy ·DR()PIMEX - MILEX
R-73

18

10.02.2000 r.

INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:
Taxi osobowe 837-34-0 I
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Uu.ąd Pracy 837-04-20;
837-03-73
Urząd Miejski: Sekretariat 837-41-63;
Wydział Geodezji 837-50-15;
Urząd Stanu Cywilnego 837-39-25;
Księgowość 837-34-04;
Wydział Spraw Komunalnych 837-41-62;
Wydział

Spraw Społecznych 837-35-51;
Wydział Spraw Obywatelskich 837-59-29;
Zakład Obsh1gi Przedszkoli 837-57-72;
Biuro Rady 837-35-49;
Wydział Analiz i Promocji 837-42-03;
Wydział Organizacyjny 837-43-04;
Uu.ąd Skaibowy 837-32-38
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek"
Łowicz, 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 Grupa Abstynencka ,,Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny)- spotkania
w czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi nau.ądu 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
Informacja PKS 837-42-24

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w

Głownie:

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 719-20-76
Urząd Miejski:
-ul.Młynarska719-1 l-51
-ul. Dworska719-1 l-29
Urząd Gminy Głowno 7 I 9-20-8 I
Urząd Skarbowy 719-19-01
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02

lnfonnacja o nwnerach telefonów 913
lnfonnacja o nwnerach
tel. międzynarodowa 9310
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Rozmowy mi~iastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna informacja gospodarcza
o handlu, usługach, produkcji i wyższej użyteczno
ści 11ublicznej, tel. (046) 94-34,
fax (046) 322-555

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
(dla osób mających problem alkoholowy)
837-66-92, codziennie w godz.16-22,
poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie energetyczne 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 konserwat ŁSM 837-65-58
Zakład pogrzebowy: 837-53-85, 837-56-45,
837-52-21
Lecznica dla zwierząt: ul. Starościńska 5,
tel. 837-52-48,
ui. Chełmońskiego, tel. 837-35-24

Msze święte
w niedziele i święta:

• 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 Niepublicznych Zakładów Opieki bdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.

Apteki:
Łowicz - dyżury

nocne:

czw.

10.02. Kostka I
pt.
11.02. Sikorskiego I
12.02. Pijarska 3
sb.
ndz. 13.02. Annii Krajowej
pon. 14.02. Bonifraterska 2

tel.
tel.
tel.
2tel.
tel.

837-51-32
837-42-64
837-36-56
837-64-41
837-45-55

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

Pogotowia w

-Gabinet zabiegowy:

Zakład pogrzebowy 719-14-40
Lecznica dla zwierząt
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-1 O.OO
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna719-10-08;
998alannowy

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

Pogotowia
w Strykowie:
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-1 O

-Pediatra:

Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy

-Okulista:
-Ginekolog:

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- Lekarz ogólny
pn., wt, śr. 8.00-18.00,
czw„ pt 8.00-16.00
- Pediatra:
pn. - pt 8.00 - 15.00
-Okulista:
pn.-czw.8.00-1.2.00
-Ginekolog:
pn., wt 8.00-15.00
śr., pt. 8.00-16.00

żywności:

-Stomatolog:

-Dennatolog

„Nóż

w

Sobota. Niedziela. 11. 12. 13 lutego:

• godz. 17 .OO - „Szósty zmysł" - film sensacyjny
prod. USA;
•godz. 19.00- „Szósty zmysł" -film sensacyjny
prod. USA;
Poniedziałek. Wtorek. Środa 14. IS. 16 łutei:o:

•godz. 19.00- „Szósty zmysł" - film sensacyjny
prod. USA;
zmysł"

- Doktor Crowe prowadzi
terapię zamkniętego w sobie ośmiolatka, który
posiada nadprzyrodzoną cechę kontaktowania się
z umarłymi. W roli głównej występuje Bruce
Willis.

Koncerty
łutei:o:

Wtorek. 15

• godz. 20.00 - koncert jazzowy „New Orleans
Blues Band" - kawiarnia „Dziupla'', wstęp
wolny;

pt. 8.00-13.00
wt 14.00-19.00
czw. 14.00-19.00
- Laiyngolog
wt 13.00-19.00
czw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-11.00
-Oiirurg
pn. 13.00-16.00
śr. 13.00-16.00
pt. 13.00-16.00
Poradnia dzieci 7.drowych:
pn. nieczynne; wt., śr. 11.00-13.00;
czw., pt 10.00-11.00

aptek:

10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02

Kino:

urotfzili s4 w Łowiczu
i w (jfownie:

CÓRECZKI

•

~

- państwu Sobierajskim z Łowicza
- państwu Stróżewskim z Bielaw
- państwu Ziemeckim z Kiernozi
- państwu Kępkom z Chąśl!a

- państwu Morawskim z Łowicza
- państwu Gustom z Gosławic
- państwu Wawrzyńczakom z Gzinki
- państwu Śmiałkom z Dobrego Miasta
- państwu Klimkiewiczom z Łowicza

ś{uhowali

sobie:

- Ilona Małgorzata K01wacka
z Głowna i Mariusz Piotr Koszlaga
Borki

Kolędy

w łowic.zu

Kościół na Korabce: 14.02 godz. I S.00
-ul. Chełmońskiego 18-37, Poznańska;
15.02 godz. I S.00 - ul. Chełmońskiego
38-68; 16.02 godz. I S.00-ul. Chełmoń
skiego 70-93; 17.02 godz.1 S.00- Cegieł·
niana, Strzelczewska;
Katedra: 10.02 godz.16.00- os. Konopnickiej nr I, 3; 11.02 godz. 16.00 - os.
Konopnickiej 2, 4, S; 12.02 godz. I O.OO
- os. Konopnickiej 6, 7; 14.02 godz.
16.00 - os. Konopnickiej 8, 9, 10;

ro.zliczeń

.z ZUS

Kolegium w wysokości do 5 tys. zł
ukarany może zostać niezdyscyplinowany płatnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli w terminie do 15 lutego
tego roku nie przedłoży w odpowiedniej
dla niego placówce ZUS rocznej deklaracji rozliczeniowej wszystkich składek
wpłaconych w okresie od stycznia do listopada 1999 r. Ta jednorazowa, jak zapeniają przedstawiciele ZUS akcja, ma
pomóc placówce tej w uporządkowaniu
bazy danych, wychwyceniu błędów w
deklaracjach miesięcznych i nieścisłości
w rozliczeniach. Druki deklaracje dostępne są w poszczególnych oddziałach
ZUS od 20 stycznia.

• SKARB ROLNIKA•
REDAGOWANY PRZY\VSPÓLPRACY
ZWOJEWÓDZKIMODR BRAToSZEWICE

Poniedziałek, 14 łu~o:

• godz. 18.00- ,,I stanie się koniec" - film sesnacyjny
prod. USA;

i w Głownie
i w. Strykowie

Łowiczu

WYPADKÓW
MILO&NYCH

Czas

tel. 719-21-31
ul. Łowicka 38
pt.
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
sob.
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
ndz.
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
pn.
ul. Łowicka 38
tel. 719-21-31
M.
ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
śr.
ul. Kopernika 19
tel. 719-20-12
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteka w Bratoszewicach czynna: od poniedziałku do
soboty w godz. 8.00-14.00, dyżur4 i 5września
Apteki wStrykowie czynne: ul. Kolejowa 11 : pn. -pt 9.0017.00, ul. Targowa 14: pn. -pt 8.00-18.00,sb. 8.00-14.00;
aw.

śr. 8.00-12.00, 15.00-18.00
czw. 8.00-14.00
pt. 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
pt. ą.00-10.00, 13.00-15.00
pn.,ptl4.00-19.00
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
wt 8.00-16.00
śr. 8.00-i5.00
czw. 8.00-16.00, protetyka
czw.8.00-15.00
wt8.00-14.00

(dane z 7 lutego} w

• godz. 18.00 - Och! Film Festiwal:
wodzie" - reż. R. Polański
Piątek,

KQONIKA

SYNKOWIE:

Kino Bzura

Dyżury

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

Zakład pogrzebowy 719-86-16

Wszelkie informacje sportowe zamieszczamy w
Informatorze Sportowym na str. 31

-Neurolog

śr.- pt 8.00-13.00
pn.-pt 8.00-18.00,
sb. 10.00-15.00
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez calą dobę,
ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna, ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27

Głownie:

w Głownie:

Głownie:

czw.11.00-18.00
pn.8.00-17.00,

-Stomatolog:
wt. 13.00-17.00

Imprezy sportowe

„Szósty

przychodni:

Dyżury

- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraź
nej, 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.
DŻieci objęte opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są w Ambulatorium Pediatrycznym po
godzinach funkcjonowania powyższych zakła
dów.
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
tel. 837-36-51

Czwartek, I Olutego:

• Parafia św. Ducha: 7.OO, 8.30, IO.OO,
11.30, 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, I I.OO,
12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: I O.OO
• Ośrodek Duiąpasterski przy Centrum Formacji Młodzieży: 8.00, IO.OO, 18.00

Dyżury przychodni ZOZ

lnfonnacja PKP 719-10-17
Informacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów public211ych 980

Ceny

śr.

Pogotowia:

UrządGminy719-8149

KRUS719-95-15
Powszechny l.akład Ubezpiecz.eń 719-80-53
Taxi osobowe 719-S 1-35

Informacje w

I 5.02. Stary Rynek 17 tel. 837-42-93
16.02. NowyRynek 36 tel. 837-45-36
Stary Rynek 14 czynna w każdą
sobotę w godz. 9.00-15.00,
·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
czw. 10.00-17.00
Chą$no: pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn. - pt 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

wt.

-RE.JONŁOWICZ

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

•Rawa (7.02); 2,90 zł/kg;
• Domaniewice (7.Q2); 2,90 zł/kg;
• Głowno (8.02); 3,00 zł/kg;
Żywiec wołowy:

ASORTYMENT

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

260
1,69
1,20

2,60
1,95
1,20

12,70
7,60

łopatka

szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki

kaszanka
słonina

kurczak
filet z morszczuka
makrela.w zona
mleko tłuste w folii
masło extra

250
1,70
1,20
0,80
1,00
11,50
10,00
7,50

2,70
1,80
1,10

2,65
1,79
1,20

9.40
550
350
2.40
5,10
14,50
925
1,25
2,85

18,60
6,70
8,30
9,50

16,00
6,00 .

13,30
· 1160
7,00
770
17,80
8,50
7,90
9,00
600
420
2,30
5,00
12,40

18.50
6 50
800
10,00
700
400

860

850
9,80
620
400
2,30
4,80
12,50
800

12,00
950

3,20

3,00

3,00

1 75
4,69
0,40
9,00

140
3,70

1 703,70
0,40
7,80

7 20
420

2,60
1,69

2 60
1,70
1 20
0,80

270
1,70
1,10
0,80

2,60

1,65
095
085

12,60
1090
6,60
740

14,30
12 60
690

1560

1 36
6 37
690
8,87
598
390
2,70
5,05

790
900

B.40
5
3

o

180
5,00
1200

18,80
7,00
8,00
9.40
5,50
3,50
2.40
5,00

14,00
11,50
9,00
11,00
17.40
6,00
8,00

masło roślinne

1 65
3,95
0.40
7,72

2,70
1,65
1,00

2,80
1,80

1,00
1,00

2,65
1,75

o.oo

6,80
4,50
3,00
5,00

11,00

18
8 70
9,30
7 oo
400

9,00

9,90
6,90
4,00

5,40

5,30
13,00

12,20

2,85

1,35
2,95

2,88

1.40
3,60
0,38
7,72

350
0,35-0.4
7,90

9,25
1,25

masło śmietankowe

olej
jaja
twaróg

2 90
1,90

0,90

8 50

16,10
680

2,65
1,79
1,20
0,85

0,35
7,73

0,35
7,72

035
770

1 55

1,28
2,88

0,36
8,77

8,60
6,60
4,00
1,50
4,70 5,20
12,60 11,80
7,20
1,20
2,80
2,95
1 60 1 70
3,20 3,60
0,33 0,35
7,00 7,20

4,50
1,80
4,80

560
11 oo 11::0
7,00 7&J
2.90

1,60
3,50

160
3,60
0,30
7,60

3,00
2,90
1&J
3,00
0,30
7.&J

•Rawa (7.02); buhaje 3, 10 zł/kg;
jałówki 2,80 zł/kg;
krowy 1,60-1,80 zł/kg;
•Domaniewice (7.02); byki 3, 10 zł/kg;
jałówki 2,50 zł/kg; krowy 1,80 zł/kg

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
w Łowiczu (stan na 7.02.2000 r.)

• pracownik-gospodarczy
• sprzątaczka
• pracownik do obsłtigi maszyn
mechaniczno- pneumatycznych
• handlowiec
• specjalista do badań
ultradżwiękowych spoin
• sprzedawca
• informatyk
• inżynier spawalnik
•szwaczka
• spawacz elektryczno-gazowy
• sprzedawca kasjer z prawem
jazdy kat. B
.-stolarz
• szwaczka - gorseciarka
•księgowa
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie iadnych
informacji. Zainteresowani proszeni są o kontakt osobisty
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10.02.2000 r.

•

Kącik Muzyczny

SKARB ROLNIKA •

REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY ZWOJEWÓDZKIM ODR BRATOSZEWICE· REJON ŁOWICZ

LAS VEGAS WKOLORACH

NOTOWANIA Z TARGOWISKA W ŁOWICZU z dnia 2a.01.2000
kukurydza
pszenica
pszenżyto

q

żyto

jaja fermowe
jaja wiejskie
prosięta

buraki
cebula
czosnek
fasola Jaś
jabłka

kapusta biała
kapusta czerwona
kapusta kiszona
kapusta pekiriska
ŚROOKI
OOIROW
~

Aflioodysperajny
P(Ji100EC

szt
szt
para
kg
kg
szt
kg
kg
kg
kg
kg
szt

MARIA·

ŚRODKI

"lPON

MARIA·

zaopatrzenie
rolnictwa

OCll!U'.-Y

~

zaopatrzenie

R<Ń.IN

-trJłN2

rolnictwa

-ŁOWlCZ

49,00I
..

~

BaBm:XJWG
Elasaglrl&XJSL
Basta150SL
Betra100EC
BetraMl-11
Betanal f'rt"9res OFF
8Blex50WP .

32,00l<g
27,cmg
29,S}l(g
91,00I

42,801
100,50!

Bdix200EC
BudrifalEC

.

~

Oiwastox ekstra
Calmrd48EC

41,50/51
44,80/51

~&XJSC

Ctt.vastox Trio 540 SL
Omaslox Tuto340SL
Ci::ua100WP
fural Fate80WP
DtMTd4:i>SC
D..B!IDEC
Fusia:E&4Jer
Gesa;J<Jd50WP

50,00I
43,000,2fi
'll,OOI
74,00/51
14,00I
34,50!
239,oot
4138,CJ:m
42,00I

31,S}l(g
155'42,6g
88,SQl
62,6™
180,00'51
2ffi,00'51
50,S}l(g
14,00filrj
34,801
98,S}l(g
115,00ł

&Jlisan400SC
C<mtrlG
Oise175WG
Qmasi:Jx-0

Cortland
Gloster
Jon ago Id
ligo I
Lobo
Melrose

ZPOW

P«ex48EC
M1iqjeli< DSL
Are1oo dysperajny 500SC
Prsaa
/vse:U2SJSL

Aztąl50WP

Af.Na

1,00
7,00
10,00
4,80
2,50
8,00
1,00
1,50
0,70
1,80
1,70
2,00
1,90
1,80
1,60
1,80

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

AGROS

~

Azrlptf50WP
Azqxi1150WP

marchew
ogórek długi
papryka czerwona
pieczarki
pietruszka
pomidory
por
seler
ziemniaki

70,00
56,00
52,00
43,00
4,50
5,00
150,00
0,90
0,80
1,00
5,00
1,800
2,00
2,00
2.40
1,00

q
q
q.

21,SQl
81,00l51
59,00l<g
.

9,00U,2()<g
100,0000g
42,50/51
9,00'1 I
153,50!),5(]
5<'6,005

~
Gm75DF
Gialla 360 EC
Gca240EC
GdtixWP70
Grlrisla 75WG
Gtmm840EC

i<ml8365SE
Lam
l.iuex50WP
Lmtrel 300EC

98,00/51
750~

.

28,00I
68,:00,&l
137,00l<g
175,20l'.l,10J
1:>l,005
41,50!

Perera 104 EC

4.(XY1~

53,00l<g
46,lll

200,005
1lj,(Xll
225,(00(g
218,005
84,00I

32,200,5(J<g
65,300,5(J<g
3)2,<00<g

31,00ł

10,000,10
32,S}l(g
184,00l<g
320,00l<g

197,00l<g

143,00ł

72,SCll

39,cmg

202,00'51
68,SOI
28,50!
80,50/51

.

39.~

Z NAJLEPSZYMI ZVCZENIAMI

79,50!
331,000,1CJ<g
135,005

Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym każdy może wpisać treść
jakie z różnych okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, czy też tak po prostu „od serca" chce komuś przekazać. Życzenia ukazywać się będą we wskazanym przez zamawiającego
·
numerze NŁ. Aby się ukazały, należy:
- wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż
inicjał także liczymy jak słowo
- dostarczyć kupon do naszego głównego biura ogłoszeń przy ul. Podrzecznej 2, do któregokolwiek z naszych punktów przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej)
lub do redakcji „Nowego Łowiczanina" przy ul. Grabowej 2, a w Głownie do redakcji „Wieści z
Swoboda·4,
• wpisać na kuponie swoje imię, nazwisko i adres .

życzeń,

135,005
110,!nllg

63,00Q,5kg

Lista przebojów RADIA PLUS
Notowanie 200
z dnia 5 lutego 2000 roku

URODZINOWE

Tytuł

I

I 1.

13.

I propozycje do listy

3

2
1

I

Wa-

„Rodzice dali mi życie, życie dało mi Ciebie, a ja wyznam ci szczerze - kocham tylko
Ciebie". Kochanemu Michałowi · Jola.

moc serdecznych pozdrowień dla Ani i Magdy przesyła brat Kamil.

dości

Z okazji 16. urodzin wstystkiego najlepszego
Patrycji Will< życzy rodzina z Łowicza.

Walentynkowe pozdrowienia dla kochanej
Dorotki G. przesyła kochający, niekochany
i chyba przegrany wielbicie/ Ptyś.

M.

Z okazji 18. urodzin Arkowi Sałkowi, sa-

mych słonecznych dni, optymizmu i spełnienia najksrytszych marzeń życzy chrzestny z
żoną.

życzenia

urodzinowe
Marta.

Najserdeczniejsze
Monice Skonecznej

I

Z okazji urodzin wszystkiego najlepszego,
dużo zdrowia, szczęścia, radości i pomyśl-

L---------------------~

całego!

z okazji urodzin

I
I

+ to kochać = na
lentynkom - Walenty.

Jeśli kochać

nia

Niech uśmiech i pogoda Twemu sercu siły
doda! Wszystkiego najlepszego z okazji 18.
urodzin Arkowi Sałkowi życzą: Marta, Piotrek i Kamila.

I

Najserdeczniejsze życzenia walentynkowe
dla kochanego Daniela Tylkowskiego śle
zawsze kochająca Anka L.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji 22. urodzin Bożenie Bruc, spełnienia marzeń przesyła rodzina.
„Dla świata możesz być nikim, ale dla mnie
jesteś całym światem". Najlepsze życzenia
z okazji 18. urodzin Sylwii Dałek składa

KUPON KONKURSOWY LISTY PRZEBOJOW RADIA PLUS 103, 5 FM

I 2.

i Strykowa", ul.

dzeństwo.

r------------~--------1

Punktacja

Frątczak przesyła-

miłości
Kochanemu szwagrowi Jakubowi Jagodzie
i ciepła na każdy dzień kochanemu synowi moc gorących życzeń urodzinowych przeKrzysztofowi K. skladają rodzice.
. syłają Beata, Zbyszek, Norbert i Ola.
Wkroczyłeś w dorosłość Bracie, teraz miej
Bądź zawsze szczęśliwa, złym losom nieznasię na baczności - Krzysztofowi K. · niesa- na, uprzejma i miła przez w.szystkich kochamowicie go kochające, mimo wszystko, ro- na - z okazji 18 urodzin Sylwi Dałek życze

Przemysław

Wykonawca

dla mamy Bożeny
mama i dzieci.

ności

ją

Z okazji 18. urodzin pogody ducha,

Uwaga! Teraz zawsze od poniedziałku do soboty od 20.00 do 22.00 notowania listy
przebojów radia Plus 103,5 FM. Od poniedziałku do piątku listę prowadzić będzie
Kuba Wątły, a w sobotę Sebastian Wasilewski. Glosować oraz zgłaszać propozycje do
listy można na kuponach zamieszczonych poniżej, pod adresem rozgłośni: Radio Plus,
ul.Seminaryjna 6a, 99-400 Łowicz. Wśród tych, którzy nadeślą wypełniony kupon,
rozgłośnia w każdy piątek losuje nagrodę.

I

Głowna

.l.!.WA!ł.A~ Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, godz. 13.30.

ost. tydz. il. tyg.
15
4
- Dreadlock Holiday
1. Reni Jusis
19
2. Tarkan
1
- Sikidim
6
- That's The Way lt Is
5
3. Celine Dion
II
8
- Happy
4.Alexia
4
S. Shania Twain
- Don't Be Stupid (You Know I Love You) 3
6
3
6. Prozzak
· - Sucks To Be You
4
5
- Born To Make You Happy
7. Britney Spears
2
7
8. Republika
- Moja Angelika
Il
5
9. A*Teens
· Girnrne! Girnrne! Girnrne!
7
IO
- Nie Ma, Nie Ma Ciebie
IO. Kayah i Bregowic
12
6
I I. Ricki Martin
- Shake Your Bon-Bon
8
9
I 2. Katarzyna Skrzynecka -Oszaleli Anieli
N
13. Edyta GórniakN
Hunting High & Low
2
13
- Widzisz Marto
14. Ryszard Rynkowski
N
N
IS. Westłife
- I Have A Dream

I

t gol

utancka płyta 15 lu e

Zapewniamy mocne
na koncercie).

73,00ł

29,00ł

Tiłus25DF

Tcirex500SC
Triflurotox 250 EC
Trifsam
VfNa80WP

beb·

fff,50!

Rard4JLła

Stanp330EC
TargaSuper5EC

(.„ICH TROJE")

82,000,2fi
449,003
735,005
184,oot

~040EC

&ieoo65WP
Sfnxr70WG
Siba80WP

MfCtlAL WISNIEWs~

92,005

39,00l<g
164,00U,51

~300SC

Perzocyd018AE
Primextra 500 FW
Pum Urw.es<l69E#
F')ram65WP
Pyrani1 Tu!bo520 SC
R<m-25EC
Recjre2XJS
Recjre Tuto
R:i.nip

haju, wciąż nierealne, zawsze niepraw- zafundować sobie pokaźnej łysiny) i del
dziwe, to wielkie oszustwo, straszliwa Toro (niczym nie przypomina przystojgłupota. Bohaterowie filmu, niegdyś niaka z „Podejrzanych") są warte lep„dzieci kwiaty", w latach 70-tych stra- szej gry. Zdjęcia wręcz fizycznie pokacili ideały. Ich świat bez wojen, prze- zują degrengoladę dwójki „odlotów", co
mocy zginął wraz z nimi w Wietnamie, zwłaszcza przy wizjach narkotykowych
a równość, braterstwo na giełdzie przy daje efekt niesamowity. Reżysl!r filmu,
Terry Giłiam, ma na swoim konice takie
Wall Street.
Duke prowadzi żywot permanentnie obrazy jak: „Fisher King", „Braził" czy
nagrzanego nieudacznika, który nie chce bardzo dobry „Dwanaście Małp". „Las
(nie może?) -żyć realnie. Mimo, że fa- Vegas Parano" to dokument Ameryki łat
buła jest tutaj bardzo cieniutka, film 70-tych - kolorowej ale sztucznej, do(moim zdaniem) jest wart poświęcenia statniej lecz pustej. Ponoć jeste~my 30
odurzających.
Już sam początek filmu w którym mu dwóch godzin. Znakomite kreacje lat za nimi. Nie daj Boże.„
Boguś Bończak
Duke ze swoim prawnikiem (znakomi- Deepa (ten idol nastolatek nie bał się
cie odpychający, grubszy o 20 kiło Be~
nicio del Toro) podążają ku stolicy grających maniaków, pokazuje w jakim
celu dwaj „dżentelmeni" udają się do
Vegas. Bynjrnniej nie jest to rajd samochodowy, z którego Duke ma pisać sprawozdanie, gdyż nie uświadczysz w bagażu podróżujących atrybutów pismaka. Jest tam natomiast: skrzynka whiskey, dwie skrzynki piwa, kilogram haszyszu, reklamówka marihuany, tona
hery i cysterna eteru. Nie wspominam
o innych pobudzaczach, bo myślę, że
1
kwiat polskiej toksykologii nie widział
na oczy tyłu środków halucynogennych,
co ja w tym filmie.
wrażenia
Przyznam, że nigdy nie rozurniłern
(również
łudzi ubarwiających sobie świat narkotykami. Po filmie Terrego Giłiarna nie
O płytę pytaj w dobrych sklepach muzycznych.
zmieniłem zdania. Życie na wiecznym

Tym razem.dzięki X Muzie mogliśmy
w towarzystwie samego Jolinego Deepa
przejść przez słynne pustynne kasyna.
Johny w filmie „Las Vegas Parano" nie
jest jednak przyjemnym, uśmiechniętym
i wdzięcznym przewodnikiem. Wręcz
przeciwnie - jego Duke (podrzędny
dziennikarzyna) to odrażający, wciąż
nieobecny (czyt. naćpany) nieudacznik,
który w Las Vegas w kasynach czas spę
dza na przyjmowaniu wszelkich kombinacji szeroko rozumianych środków

28,ZQl

S1<rlre2:i>'SL

li,50!),&l
68,SQl

Gesąmi

Spieszę wszystkim'zawistnym wyjaśnić, że Wasz szalony reporter nie odwiedził Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, i że nie przebywał w najsławniejszym na świecie „kurorcie" hazardzistów. Choć nie ukrywam, że z wielką przyjemnością udałbym się za wielką wodę (co może
kiedyś nastąpi). Szczęśliwie bracia Lumiere wymyślili trudną sztukę przekazywania obrazków, a dzięki
temu możemy oglądać miejsca, w których nigdy nie byliśmy (i być może nie będziemy).

przesyła

składa

chrzestna.

WALENTYNKOWE
Najserdeczniejsze życzenia walentynkowe
dla kochanego Daniela Bieguszewskiegośle
zawsze kochająca Ewelina W

Z bliska, czy z daleka, w smutku, czy w ra-

- nigdy nie zapomnij o mej miłości.
Kochanemu Zbyszkowi Nowakowi - Marta.

Wszelakim siostrom i braciom, Jarkowi oraz
kochanej „siostrzenicy" wszystkiego co najsłodsze w tym wyjątkowym dniu Walentego życzy Anka K. z Łowicza.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Do PLBI 1Kl\CJ1 w 'iUMERZE 7/oo (1711) D
Tr. r~c...... „ .. ...... „ •. „ ...............•. „ .•....... •.....•........... „ ......... „ ...... „.„ ..... „

1uB

s/oo (24 li)

D

........ „ ...... „ ......... „ ........ „ ....................... .

Imię i nazwisko„ .... „„ .... „ ........ „ .... „ ....... „ ..... „ ..

Adres .............................................................. .
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WYPOSAŻENIE

NZOZ Przychodnia Lekarzy Specjalistów
„ARS MEDICA"
Łowicz, ul. Zduńska 52, tel. 046/837-38-32
UPRZEJMIE INFORMUJE,

MAGAZYNÓW

•

"
ii 111 ramach umomy
z tódzką Regionalną Kasą Chorych,

-

lecznicze

Piotr Brzeziański
Stryków, ul. Grunwaldzka 7
OFERUJEMY:
•!• towary najwyższej jakośc. iv)
•!• konkurencyjne c~n

w

I.

s

zakresie:

111

WARZYWA-OWOCE

R

śmiadczymy bezpłatne
usługi

SKLEP SPOŻYWCZY

I
N
T
E

T

położnictwa i ginekologii
(przyjmujq asystenci Centrum Zdrowia Matki Polki)

KOMPUTERY

badania USG w pełnym zakresie na podstawie skierowań lekarzy rodzinnych.
./ Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie: 0-461837-38-32
w godzinach 9. 00-19. OO.

R-242

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY ARS MEDICA
Łowicz, ul. ZduŃskA ~2, TEL

8'J7,:J8,:J2, czyNNy w soboTy od 10.:JO

+ ORTOPEDIA DZIECIĘCA-wady wrodzone stawów biodrowych,stóp,skróty kończyn - metoda
ILIZAROWA, wady nabyte, płaskostopie, skrzywienie

kręgosłupa, mózgowe porażenie dziecięce,

USG bioder

+ ORTOPEDIA DOROSŁYCH- zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, kręgosłupa;

DOWOLNE KONFIGURACJE!
LG, SAMSUNG
' DRUKARKI: CANON, EPSON
MONITORY:

99-400 Eowicz
STUDIO
VCTł Stary Rynek 14
l f: ł łtel./fax. 046 837 8884

blokady stawowe, leczenie osteoporozy, USG stawów kolanowych i barkowych
DZIECIĘCA I DOROSŁYCH

+ TRAUMATOLOGIA

Dn N. MEÓ. . KRYSPIN NIEDZIELSKI spECjA/isTA w ORTopEÓii i TRAtJMATo/oąii
AóillNkT KATEÓny KliNiki 0RTOpEÓii A.M. w lodzi

i TEN KUPON UPRAWNIA DO 2% RABATU

!--------------~~!~!-~-~-~-~-~~~!---~--

przyjdź

do Banku

Spółdzielczego

Ziemi

w

Łowickiej

zł.

Warunki przetargowe i zakres realizacji robót
do odbioru przez zainteresowanych
w biurze Spółdzielni, pok. nr 11, tel. 837-38-76
do 1400•
od dnia 10.02.2000 r. w godz. od

informacji udzielamy w naszych placówkach: Bielawy,
Domaniewice, Kocierzew, Godzianów, Słupia, Zduny, Nieborów,
Lipce Reymontowskie, Jeżów, Dmosin.

aoo

Szczegółowych

R-239

OBWIESZCZENIE

kompetentną obsługę.

ZARZĄDU

OKNA
STOLBUD

WARSZAWA

8°/o RABAT PCV

ul. Łęczycka 3
tel. 837-14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42a
tel. 86-222-21
Łowicz,

sosna, „dąb" fornierowane

WYSOKA JAKOŚĆ - NAJNIŻSZE CENY

OSK

„DROGA"
ul. Ogińskiego 12
tel. 837-12-88

Łowicz,

TL

NAiTAŃSJZE
- kursy kat. „B"
- jazdy dodatkowe
kursu 16.02.2000r. o godz. 1600
oraz wig indywidualnych potrzeb.

Początek

R-245

MIASTA GtOWNA

ie dnia 15 lutego 2000 r. o godz. 10°
w budynku Urzędu Mieiskiego
w Głownie przy ul. Dworskiei Nr 4
odbędzie się Sesia Rady Mieiskiei·
w Głownie,

ROLNICY
macie nadmiar zboża

możecie wymienić

czynne:

I •
~

SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA
im. FRANCISZKA STEFCZYKA
Odział w Łowiczu

ROCZNA LOKATA
TERMINOWA
Pożyczki

krótko i

~m.
17,.,~10

długoterminowe

już od 18.,5%

•. Ubezpieczenie depozytów do kwoty
PN-ISO 9002
11 tys. EURO (ok. 44 tys. zł)

w ,;Susz-Pasz" sp. z o.o. Nieborów
tel. (0-46) 838-56-25
R-241

wt. 9.00-16.00
pt. 9.00-16.00

R-222

s ~o'łl ~óS~'
ti."t.~\l.

\V

MAKULATURA!!!
Łowicz,

ul. Blich 2
tel. 837-39-29

SKUP
ZAPRASZA!
codziENNiE 7°0 ... 1 ~oo
soboTy 7° 0 ... 12°0

R-238

KOMPLEKSOWE
WYKAŃCZANIE
WNĘTRZ
- Technologia gipsowa
- Docieplanie budynków
- Roboty murarskie, tynki
- Wymiana otworóweJ
D
O
·Itp.
R248

Tel: 0604-580-213

o o

HURTOWNIA
RYBNA

. 1f""'*'c.;: z ;a
~ --~PRASZA!

ul. Nadbzurzatiska 719
Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych.
Tel. 046/837-43-39
r198

SKOK

•

na pasze lub nawozy

0

której przedmiotem będzi e uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w rejonie ulic: Dąbrow
skiego, Kolejowa , Myśliwska do rzeki Mrożycy
i trasy 71 (ul. Łódzka) Miasta Głowna .
GR-16

UWAGA
jeśli

ul. Warszawska 56,
:"l
Tel. 837-48-15
:i",~"'

NOWO OTWARTA

Zgodnie z art. 18 ust. 12 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późn.
zm.) podaje się do publicznej wiadomości ,

- Poltrockal, Panorama, Veka
- drewno klejone, niskoemisyjne
KSZTAŁTY, KOLOR WG KLIENTA

Łowicz,

1

znajdują się

Chąśno,

DRZWI -

Starzyńskiego

• Termin składania ofert
do Sekretariatu Spółdzielni
do dnia 06.03.2000 r. do godz.14°0

Pospiesz si-:, oferta ważna
tylko do 29 lutego 2000 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zapewniamy miłą i

ul.

OGtASZA PRZETARG OFERTOWY
na wymianę instalacii c.o.
w budynku mieszkalnym
ul. Stary Rynek 9/1 Ow towiczu ·

w Łowiczu, ul. Stary Rynek 18
Bank oferuje po atrakcyjnej cenie:
• Kredyt „ZIMOWY" w kwocie do 4.000,00
• Oprocentowanie stałe w wysokości 16%.
• Dogodny okres spłaty do 9 miesięcy.

Łowiczu,

:-..::;:;.
' •.".

../SKÓRY../ KOŻUCHY

ŁOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Ferie już, już, potrzeb wiele,
potrzebujesz gotówki

C

~FUTRA

http://www.lnterwlst.com.pl

./W ramach umowy z ŁRKCH wykonujemy również, bezpłatne dla pacjentów,

~ ł

Zapraszamy: pn.-pt. 8°0-170°
sobota:7 30 -15°0
G r- 9

(0-42) 640-70-43

INTERWIST

./Wizyty w wyżej wymienionych specjalnościach nie wymagają skierowań.

•!• rabaty
•!• miłą obsługę ~

PUNKT USŁUGOWY

~ łódt ul. Brukowa 6

- onkologii

LJ

Odział

w

Łowiczu

ul. Stanisławskiego 22
Te/.(046) 830-20-89

9

Franciszek

~ Stefczyk

R. 179

OFERUJE PAŃSTWU:
• stropy teriva
• kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe.
pustaki zasypowe
• galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib R-<

21
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Firm.a .Kodan" Sp. z o.o.
z siedzibą w Boczka<:h Chełmońskich

DAEWOO

METALOWIEC

ZATRUDNI

W akcji „ZŁOMOWANIA"
upusty do 61 OO zł

OWANEGO MECHANIKA
MASZVN SZWALNiczycu
• wiek: 25-40 lat

Pełne ubezpieczenie - 2,4%

w obsłudze, naprawach i konserwacji
zautomatyzowanych maszyn szwalniczych firm: Juki, Durkop,
Rimoldi, Pfaff, Union Special
•znajomość pneumatyki i elektroniki
·znajomość j. angielskiego

·doświadczenie

Lt.

FUNDACJA

""" BATOREGO

a
-

Zaprasza do składania wniosków
wramach konkursu
„POMOCNA SPOtECZNOŚĆ LOULNA"

ORGANIZUJE KURSY:

v'

,/
,/

• wyrównywania szans życiowych i przeciwdziałania wyłączeniu dzieci i młodzieży
·
niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo oraz społecznie zagrożonej,

v'

,/
,/

• organizowania uczestnictwa w życiu publicznym i opieki nad ludźmi pozbawionymi pomocy
(ludzie starzy, chorzy terminalnie, chorzy psychicznie, niepełnosprawni).

pod adresem:

Fundacja im. Stefana Batorego „Pomocna Społeczność Lokalna"
ul. Flory 9, 00-586 Warszawa
tel. (0-22) 621-81-90, fax. 622-12-80
www.batory.org.pl, e-mail:-spoleczny@batory.org.pl
WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W TERMINACH: 15LUTEG0, 15MAJAoraz15WRZEŚNIA

- 390 zł/t
- 3GOzł/t
- 280zł/t

- KOSTKA
-GROSZEK.
-KOKS

3G0-370zł/t

- IGO-I90zł/t

- MI.AI.

Transport cratis !
Łowicz,

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

PRZYUCZAJĄCE

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

LECZNICA DLA ZWIERZĄT
Łasieczniki

58

•
•
swoJą
wznawia

działahtość

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:
v' kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
v' elektromonterów (grupa SEP)
v' pedagogiczne dla instruktorów
praktyćznej nauki zawodu
v' obsługi komputerów

Szczegółowe informacje o za.sadach ubiegania się o dofinansowanie

~

WĘGLA
-O~

1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:
v' sprzedawca
v' murarz
v' betoniarz
v' stolarz
2.

Priorytetowo będa traktowane projektv dotyczace:

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

;;;

Sprzedaż

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

"łt:7i ZAWODOWEGO W ŁOWI CZU

R-231

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, komitety i inne organizacje
działające w społecznościach lokalnych, które przygotują projekty przedsięwzięć mających
na celu rozwiązywanie istotnych problemów społecznych występujących w ich środowisku .

można otrzymać pisząc

nowa PROMOCJA!!!

Sochaczew, ul. Kusocińskiego 1
tel. (0-46) 862-39-72, 862-26-75; tel/fax 862-26-71

w siedzibie firmy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres:
Kodan Ltd, 99-415 Boczki Chełmońskie, k I Łowicza, tel. 046/838-46-1 O

tydzień -

Nowy

Oferujemy bardzo ciekawą pracę w firmie o 10-letniej tradycji.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Katarzyną Wartą

MOTOR POLSKA

LEKARZE PROWADZĄCY:

Lek. wet. Piotr Szpotański
Lek. wet. Rafał Ulanowski

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

tel. 0-603-756-447, 0-601-946 -292
R-147

P.P.H.U. „TRANS-KOM"

OFERUJE
wysokokaloryczny węgiel
i kamienny koks
Szeroki wybór asortymeńtów!

KONKURENCYJNE CENY!
• 400

KOKS
WĘGIEL
WĘGIEL

WĘGIEL

MIAŁ

KOSTKA
ORZECH
GROSZEK

zł/t

OFERUJE:
CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

PROMOCJA
•amortyzatory• tłumiki
• oleje • filtry .

AUTO - SERWIS

CEMENT „350" - 200 zł/t

OKAZJA!!!
ul. Armii Krajowej 148
tel. 837-96-1 O

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.

Zaprasza na zakupy
po atrakcyjnie
niskich cenach !!!
Łowicz, ul. Katarzynów 3
czynny 9°0 -2000, sobota 9 00 -1500

Zapraszamy

HURTOWNIA PALIW PŁYNNYCH
I OLEJÓW SMAROWYCH

• 260 zl/t
• 220 zl/t

cement po starych cenach.

„MANGO"

inżynieryjno-technicznej

WYNAJMĘ

STOISKO

mięso-wędliny-drób

WYMIANA GRATIS

Uwaga do końca lutego nowy

Nowo otwarty sklep samoobsługo
wy art. spożywczo-chemicznych

v' dla osób kierujących pracownikami

R-48

• 370 zl/t
• 340 zł/t

Dostawa do klienta!
Sprzedaż na raty!

Łowicz,

AUTO -SKLEP

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.
v' dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
v' dla pracowników administracji i kadry

Wszystkich typów samochodów
• oleje• smary- MOBIL
(Autoryzowany punkt wymiany)

przy sklepie samoobsługowym
R-163

te/. (046) 830-20-95

s

i>A-filOs.c.

ul. Małszyce 2d/2e
(046) 837-45-44, 837-36-82, 0-602-682-609, 0-602-182-107
Łowicz,

OLEJ OPAi.OWY
ZDOSTAWJI

SAMOPOMOC S.A.
TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

LUB ODBIÓR NA MIEJSCU

Głowno,

ul. Jesionowa 11 a
tel. (042) 719-29-37,
tel. kom. 0-602-581-248
R-79

GR-15

,

PRZBDSTAWICIEL
WLOWICZU
Tel.(046)837-57-82
0-606-716-030
R-176

KOWERY GOKSKIB
320ZŁ

• 26 cali

• soo zł/tona
• Nawozy • Węgiel • Koks • Miał
• Mat. Budowlane
NAJNIŻSZE CENY!
Stryków, ul. Rolnicza 6A tel. 719-93-63/64

Gr-10

ul. Sikorskiego 100 (pawilon);

Stoisko:

wypożyczalnia

Głowno

kaset
GR-17

22
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W ZELAZOWEJ WOLI
Wiele rewelacyjnych informacji na temat dworu w Żelazowej Woli i jego dawnych właścicieli przedstawia
na podstawie odnalezionych w łowickim archiwum dokumentów Marek Wojtylak
Żelazowa Wola ma wyjątkową siłę
przyciągania. Ulegająjej

wszyscy ci, którzy choć raz odwiedzili wspaniały park
nad Utratą i obejrzeli wnętrza dworku
Chopina. Będą do tego miejsca wracali,
czy to przy okazji organizowanych od
maja każdego roku koncertów muzycznych, czy też wycieczek z rodziną lub
przyjaciółmi. Obchodzona w roku ubiegłym 150. rocznica śmierci Fryderyka
Chopina, obfitująca w okolicznościowe
koncerty jego muzyki, seminaria i wystawy plastyczne, a także w liczne wydawnictwa biograficzne, zainspirowała mnie
do poszukiwań źródeł historycznych
o miejscu urodzin nasz.ego wielkiego kompozytora Zachętą do badań była odnaleziona przeze
mnie przed paru laty w łowickim archiwum
plenipotencja hr. Ludwiki Skaibek z 181 Or., na
której widnieje

podpis Mikołaja Chopina,
guwernera
na dworze w Żelazowej Woli, jako osoby poświadczającej ów dokument przed
notariuszem publicznym w Sochaczewie.
Obecność ojca kompozytora przy sporządzaniu tego aktu, choć mogla być przypadkowa, wynikała prawdopodobnie
z faktu, iż swoim plenipotentem czyniła
ówczesna właścicielka Żelazowej Woli
ekonoma w tych dobrach, Józefa Wyrzykowskiego. Aby uwiarygodnić zawarte
pełnomocnictwo, potrzebny był Ludwice Skarbek podpis osoby równie ważnej
w jej majątku. Dla ścisłości już tylko odnotujmy, że upoważnienie dla ekonoma
Wyrzykowskiego spisane zostało 15
czerwca 181 Or. w formie aktu dobrej woli
- dziś powiedzielibyśmy aktu notarialnego - przed podsędkiem powiatu sochaczewskiego Benedyktem Tańskim, a więc
niemal w 5 miesięcy przed opuszczeniem
na stałe Żelazowej Woli przez małżeń
stwo Chopinów.
W przechowywanych w łowickim archiwum zasobie dokumentacyjnym natrafiłem na jeszcze więcej aktów sporzą
dzonych na żądanie hr. Ludwiki z Fengerów Skarbek. Przeważnie były to pełno
mocnictwa, umowy i kontrakty gospodarcze, świadczące o jej przedsiębiorczo
ści w samotnym zarządzaniu majątkiem
po rozwodzie z mężem w 1806 r. W maju
1818 r. aktem spisanym przed Tomaszem
Rudnickim, notariuszem publicznym
powiatu sochaczewskiego, Ludwika Skarbek przyznała dobra ziemskie Żelazowa
Wola i Orły z przyległościami za szacunkową sumę 400 tys. zł. starszemu synowi Fryderykowi, radcy województwa
mazowieckiego. W dokumencie znalazło
się zastrzeżenie, że hrabina L. Skarbek:
excypuje sobie (zabezpiecza, gwarantujeprzyp. aut.) mieszkanie we wsi Żelazowa
Wola zlożone ze Dworu, z Officyny. Oranże1yi, Stayni i Wozowni do swego własne
go użytku na czas nieograniczony. czyli
aż do śmierci swoiey (..).
Mowa tu wyraźnie o dworze w Żela
zowej Woli z jedną (od dziedzińca po lewej ręce - przyp. aut.) zachodnią oficyną. Tymczasem w wielu opracowaniach

· dwór Skarbków
w czasach

miał już spłonąć

napoleońskich.

Nikt dotąd nie dostrzegł oczywistego
absurdu, że gdyby w istocie dwór ogarnął

pożar,

to spłonęłaby również przylegado niego oficyna, czyli miejsce narodzin Fryderyka Chopina. Co więcej, ogień
pochłonąłby prawdopodobnie także drugą oficynę, wymienianą gdzieniegdzie
w przewodnikach, a w której istnienie
osobiście wątpię. Dwór zresztą, o czym
dalej, stał tymczasem jeszcze przynajmniej przez 25 lat, choć dla celów mieszkalnych częściej wykorzystywana była
już w latach 30. XIX w. murowana oficyna
(zachowanydziś dworekchopinowski).
Nie podzielałbym także często pojawiającej się w różnych pracach tezy, że
dwór w Żelazowej Woli zbudowali sami
Skarbkowie. Czas powstania tej budowli
należałoby moim zdaniem przesunąć na
co najmniej drugą połowę XVHI w., gdy
stawiane były podobne do siebie dwory
w pobliskim Strzyżewie dla rodu Zem-

mienić również trzeba budynki gospodarchłopcu nadano imię
skie: obory, stajnia i owczarnia, które staojca chrzestnego,
nowiły istotny składnik całego majątku. ·
Fryderyka Skarbka. Jesienią tego saW 1784 r. dobra ziemskie Żelazowa
Wola z przyległościami, tj. z Dzięglewem, mego roku rodzina Chopinów przeniosła
Chodakówkiem i Budami Żelazowskimi się do stolicy, gdzie Mikołaj objął posadę
oraz wieś Orły znalazły się w rękach sę nauczyciela w liceum warszawskim.
dziego sochaczewskiego, a jednocześnie W następnych latach Chopinowie z dzieć
szambelana królewskiego, Piotra Łusz mi odwiedzali kilkakrotnie dwór Skarbczewskiego herbu Korczak. Od niego to ków. Czy tylko z sentymentu za dawwłaśnie 7 maja 1798 r. zakupili całość nym miejscem zamieszkania? Być może.
owych dóbr małżonkowie Kacper i Lu- Od 1825 r. faktycznym właścicielem dóbr
dwika z Fengerów Skarbkowie. Majątek Żelazowa Wola był już w każdym razie
był potężnie zadłużony od czasów wła Michał Skarbek. Kupił je na mocy wczedania nim jeszcze przez Paprockich, m.in. śniej ustalonych działów rodzinnych od
na rzecz kapituły łowickiej, obu klaszto- starszego . o sześć lat brata Fryderyka,
rów dominikańskich w Sochaczewie i ko- przyjmując na siebie obowiązki opiekuścioła brochowskiego, stąd pierwszą tro- na matki i gwarancje spłaty rodzeństwa.
ską hr. Ludwiki Skarbek, opuszczonej w
Z chwilą śmierci hr. Ludwiki Skarbek
1801 r. przez męża, rotmistrza Kacpra w 1828 r. między jej sukcesorami: Fryderykiem i Michałem Skarbkami oraz ich
szwagrem Stefanem Wiesiołowskim, mę
żem Anny ze Skarbków, zawarty został
notarialnie poświadczony układ regulują
cy sprawy spadkowe. Michał Skarbek,
jako główny dłużnik, zobowiązywał się
po uregulowaniu wierzytćlności hipotecznych matki do wypłacenia rodzeństwu
ich części spadku. W dokumencie znalazł
się odrębny zapis, iż M. Skarbek: przejmuje i obowiązuje się zapłacić, w najkrótszym ile być może czasie, dług do zaspokojenia przez Sp. matkę Ludwikę z Fengerów Hrabinę Skarbkową polecony
w summie złotych polskich dwadzieścia
dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa
panu Mikołajowi Chopin profesorowi Liceum Warszawskiego przynależny.
Choć trudno z powyższego zapisu
cokolwiek bliżej powiedzieć na temat
powodów zobowiązań finansowych Ludwiki Skarbek na rzecz Mikołaja Chopina, faktem pozostaje, że ta spora na owe
czasy suma w skromnie jedynie sposób
•zaspokojona została przez wskazanego
w dokumencie dłużnika.
Dawna oficyna dworska w Żelazowej Woli, w której w 181 Oroku urodził się Fiyderyk Chopin. Po dobudowaniu w latach
W stosie papierów i akt rodziny Skarbmiędzywojennych ganku oficyna ta sama zaczęła wyglądać jak szlachecki dworek- choć nigdy nim nie była.
ków, które wyjęto po samobójczej śmier
ci dziedzica Żelazowej Woli w 1834 r. ze
brzuskich czy Brochowie dla Lasockich. Łuszczewskim łączyłbym budowę mu- Skarbka i matki trojga dzieci (FryderYka, skrzyni żelaznej znajdującej się w budynMichała i Anny), było spłacenie licznych
Nie odbiegał najpewniej od nich kształ rowanego dworu w Żelazowej Woli.
ku „starego dworu", odnaleziono zaledtem dwór w Żelazowej Woli, którego
wierzycieli.
wie
Jak
wyglądał
dwór
W 1802 r. guwernerem, a więc nauczywygląd można śmiało ustalić na podstaw Żelazowej Woli?
cielem domowym młodych Skarbków
wie inwentarza majątku, sporządzonego
jedno pokwitowanie
został Mikołaj Chopin. W cztery lata
we wrześniu 1834 r. po śmierci Michała
Mikołaja Chopina
Mając za przewodnik inwentarz ma~
później pojął on za żonę Teklę Justynę
Skarbka przez Franciszka Rutkowskiejątku z 1834 r., można wnioskować, że
od Michała Skarbka z wypłaconych
go, pisarza sądu pokoju powiatu sochaKrzyżanowską, która we dworze Skarbdwór postawiony był na planie prostoczewskiego. Wpierw jednak kilka zdań na
ków pełniła funkcję ochmistrzyni i - jak 850 zł, określonej jako procenty od sumy
kąta, z dwutraktowym układem sieni po
temat dawnych właścicieli Żelazowej Woli.
wielu przypuszcza - mogła być ich dale- 17000 zł do obligacji za rok do dnia 24
środku, kończącym się wyjściem do ogroNiemal całą wiedzę o najstarszych dzieką krewną. Młodzi małżonkowie zamiesz- czerwca 1831 r. Wśród innych rachundu. Po obu stronach sieni znajdowały się
jach tej miejscowości czerpiemy od Adolfa
kali w przylegającej do dworu podpiwni- ków natrafiono także na kwity pana Chopokoje domowników, sala Jadalna, kuchPawińskiego, który mając za podstawę
czonej oficynie. Interesujące, że Justyna pin, wystawione przez hrabinę Skarbek
nia, a także spiżarnia, zwana skarbcem.
w latach 1814-1818 na sumę 6.150 zł.
akta grodzkie, w swoich tekach dotyczą
Budynek posiadał wysokie poddasze, Krzyżanowska, córka Jakuba i Antoniny
W chwili sporządzania inwentarza
cych Mazowsza zanotował, że w 1579 r. które przeznaczano
z
Kołomińskich, urodziła się w 1782 r.
głównie na pokoje
„stary
dwór" nie był już zamieszkiwapłatnikami podatków z łanów kmiecych
sypialne. Przypuszczalnie był nakryty, we wsi Długie, będącej częścią dóbr ziemny. Jedne pokoje stały całkiem puste,
w Żelazowej Woli byli bracia Mikołaj typowym dla
skich
Izbica
w
powiecie
kowalskim,
któtego okresu, czterospadoi Piotr Żelazo. Informację tę, powtórzo- wym, łamanym dachem „polskim" o po- re stanowiły dziedziczną własność rodzi- inne służyły do składowania niepotrzebnych sprzętów bądź wykorzystywane
ną następnie w „Słowniku geograficznym
szyciu gontowym. Dwór stał między ny Skarbków. Wspomnieć trzeba, iż na
Królestwa polskiego i innych krajów sło dziedzińcem a ogrodem, jego zaś ozdobą dobrach tych zahipotekowane było tzw. były do celów gospodarskich. Dziedzic
Żelazowej Woli mieszkał samotnie
wiańskich", przytacza większość przebyła bogata w egzotyczne drzewka i sa- dożywocie Ludwiki Fenger, które ustalowodników i folderów turystycznych. dzonki oranżeria. Spisujący inwentarz no w 1791 r. w Pogórzu, tuż przed za- w dworskiej oficynie, stamtąd właśnie
Poszukujący dalszych danych o dziejach w jej wnętrzu, wyliczyli aż 29 drzewek warciem przez nią ślubu z hrabią Kac- zajmując się doglądaniem rozległego gotej miejscowości, z góry skazani są na nie- pomarańczowych w drewnianych doni- prem Skarbkiem, kawalerem orderu św. spodarstwa. Biorąc pod uwagę kawalerski stan Michała Skarbka, mieszkanie to
powodzenie z powodu braku informacji cach spiętych żelaznymi obręczami, 12 Stanisława.
Z małżeństwa Justyny i Mikołaja Cho- wydawało się chyba wygodniejsze i cieźródłowych. Niewątpliwie pewnych wia- cytrynowych, jeden granat oraz 203 rozdomości historycznych dostarczają do- maitych drzewin i flanców kwiatowych. pinów w Żelazowej Woli przyszła na plejsze od obszernych, aczkolwiek wypiero akta gospoąarcze kapituły łowic Zapewne w pobliżu dworu znajdowały świat w 1807 r. córka Ludwika, zaś magających sporego ogrzewania pokiej, z których wynika, iż w końcu xvn się wymieniane w spisie: spichlerz na w 181 O r. urodził się syn. Na chrzcie mieszczeń dworu.
w. dobra ziemskie Żelazowa Wola i Orły zboże i wozownia. Gwoli ścisłości wy- w kościele brochowskim
dok. na st1: 25
jąca

znajdowały się w rękach

rodziny Paprockich.
W 1700 r. ich właściciel - ekonom generalny dóbr arcybiskupich, kanonik kijowski i łowicki - Józef Paprocki zapisał
na tych dobrach dla kapituły łowickiej 3
tys. tynfów (3.600 zł). Spłata powyż
szego długu przeszła na kolejnych wła
ścicieli: kanonika łowickiego Andrzeja Paprockiego i jego brata, skarbnika sochaczewskiego, Jakuba. W 1741 r. dziedzicem dóbr Żelazowa Wola był już Adam
Paprocki, stolnik, a n.astępnie chorąży
płocki. Po jego śmierci zarządcą majątku
. został starosta sochaczewski, pułkownik
Walerian Łuszczewski, wyznaczony
w 1763 r. na prawnego opiekuna pięcior
ga małoletnich dzieci swej siostry Salomei, urodzonych z małżeństwa z Adamem Paprockim. Zjego też osobą bądź z
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Wkrótce iui czwarty
,,Bal w trampkach''
Tegoroczny bal będzie maskowy, ale
nie tylko to różnić go będzie od poprzednich. Ponieważ wielu uczestników przychodzi na bale do SP 7 corocznie, organizatorzy chcą, aby możliwie uatrakcyjnić im zabawę i nie powielać tych samych pomysłów, nawet jeżeli są sprawdzone. Pomysł na to, aby bal był maskowy podsunęli sami uczestnicy poprzednich imprez, odczytując nazwę
balu dosłownie, bowiem niektórzy z
nich przychodzili w trampkach.
W tym roku będą mogli przebrać się
w sposób-całkowicie dowolny, chociaż
przebranie nie jest obowiązkowe. Dyrektorka Maria Wojtylak żartuje, że być
może taka formuła zmniejszy koszty
poniesione przez balowicza, ponieważ
strój i fryzurę będzie można przygotować we własnym zakresie.
Jeżeli ktoś z uczestników będzie miał
chęć i możliwość, można wspaniały
strój wypożyczyć z teatru. Koszt wstę
pu na bal to około 300 zł od pary.

Prezent od serca

Przedszkolaki z Wiosenki 21 stycznia gosciły u siebie Świętego Mikołaja. Uroczystość choinkowa rozpoczęła się

o godzinie 1O. OO i trwała do godziny 15. OO. Przybycie Mikołaja było dla dzieci wielkim przeżyciem. Dzieci dostały paczki
ze słodyczami i puzzle. Był również konkurs z balonikami, zjadanie cytryny i inne zabawy. Dzieci uczestniczyły również
w zabawie tanecznej. Bawiły się przy <Jżwiękach muzyki granej przez zespół muzyczny z Warszawy, który już tradycyjnie towarzyszy im w uroczystościach.

T~GIE

GtOWY

Z „SZÓSTKI"
Podobnie jak w teleturnieju telewizyj- minacji w grupie dla klas Vlll zgłosiło
nym pt. „Jeden z dziesięciu" uczestnicy się 20 osób.
Eliminacje przeprowadzane 25 i 26
konkursu organizowanego przez samorząd uczniowski w SP 6 odpowiadali na stycznia wyłoniły dwie 10 osobowe grupytania z różnych dziedzin. W sumie py finalistów. Finał odbył się l lutego
przygotowane były 222 pytania, niektó- z udziałem widowni w szkolnej świetli
re dotyczyły patrona szkoły Henryka cy. Uroczyste wręczenie nagród planoSienkiewicza. Uczesnicy musieli odpo- wane jest na pierwszym po feriach szkolwiedzieć na takie pytania jak: „Kto jest nym apelu. Każdy z finalistów otrzyobecnie marszałkiem sejmu?" lub „Z ja- ma drobny upominek, a uczniowie, któkiego kraju pochodzi zespół Spice rzy zajęli miejsca od 1 do 3 pamiątkowe ·
dyplomy. Zw,Ycięzcy Rafał Materesz
Girls?".
Eliminacje i finał odbywały się w klasy VIII oraz Ola Tybuś z klasy VI
dwóch grupach wiekowych. W młodszej dostaną nagrody książkowe. Teleturniej
grupie obejmującej uczniów klas V i VI pomógł przygotować i prowadził opiedo turnieju zgłosiło się 51 osób. Do eli- kun samorządu Waldemar Kret.

Skrzynka
kontaktowa
Dyrektor Gimnazjum w Łyszkowi
cach zaproponował swoim uczniom bezproblemowy sposób kontaktowania
między nimi a dyrektorem, nauczycielami i Komitetem Rodzicielskim. Kartki z pomysłami uczniowie mogą wrzucać do pudełka, które znajduje siew· sekretariacie. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i utworzyć
„świetną szkołę." - powiedział nam dyrektor Grzegorz Grochola. Pomysł qardzo dobrze przyjął się i skrzynka kontaktowa szybko zapełnia się kartkami.
Najczęściej uczniowie piszą o zajęciach
pozalekcyjnych . Chcą, żeby odbywały
sie systematycznie. Na razie z powodu
braku środków organizowane są sporadycznie. Nauczyciele nieodpłatnie przygotowują uczniów np. do udziału w konkursie lub jeżeli chcą wyrównać poziom
w obrębie grupy uczniów. Inne pomysły dotyczą powstania w szkole harcerstwa, radiowęzła, lepszego wyposaże
nia szkolnej świetlicy, organizowania w
szkole dyskotek.
Dyrektor zadowolony jest z tego, że
młodzież gimnazjalna szybko zintegrowała się. Wcześniej byli oni uczniami
4 szkół podstawowych na terenie gminy z Łyszkowic, Seligowa, Kalenic i
Stach lewa.

Szkolenia kadry
dla PCK

w konkursie „ Tęgie głowy" trzeba wykazać się wszechstronną
Na pewlw posiadają zwyciężcyzni w kategorii klas V i VI Olga Tyhuś.

Żeby zwyciężyć
wiedzą.

Uczestników zabawiać będzie profesjonalny zespół z Łodzi. Przewidziane są
ciekawe zabawy i konkursy. Nagrodami będą prawdopodobnie kosmetyki.
Kotyliony dla uczestników balu przygotowują dzieci z SP 7, dla nich też
przeznaczone będą środki pozyskane
dzięki zorganizowaniu balu. Niepowtarzalne mają być też dania na balu i ich
sposób podania.
Nawet wystrój sali ma być całkowi
cie odmienny w porównaniu do poprzednich lat. O północy zostanie na bal
przywieziony dzik i jest taki pomysł, aby
go upiec i poczęstować wszystkich gości. ·Na pewno wzorem poprzednich lat
licytowane będą kosze z akcesoriami
sportowymi z firmy „Adidas", które organizatorzy otrzymali od sponsorów. Bal
odbędzie się 12 lutego, w ostatnim tygodni u ferii, aby przygotowania
do imprezy nie były uciążliwe dla normalnego toku nauki w szkole.
(mwk)

Konkurs pod takim hasłem przygoto- drobnego upominku czy własnego wierGminna Biblioteka Publiczna sza lub oryginalnych życzeń. Wszystkie
w Nieborowie wraz ze swoją filią te prace można jeszcze dziś i jutro wyw Kompinie dla wszystkich „zakocha- słać lub dostarczyć do tych placówek.
W przyszłym tygodniu specjalnie ponych" z terenu gminy Nieborów.
Wszyscy zainteresowani tematem wołana komisja przyzna nagrody i wymają szansę wykazać się wykonaniem różnienia najpiękniejszym prezentom.
(aj)
niekonwencjonalnego prezentu: karty,
wała

Brakuje jeszcze profesjonalnf!go oprogramowania, ale sala

wzgląda imponująco.

ZSZ Nr3

Nowa pracownia
komputerowa
Uczniowie ZSZ nr 3 nareszcie cieszą
Remont
pomieszczeń po dawnej przychodni
„Syntex", w których aktualnie znajduje się sala, rozpoczął się już w wakacje.
Pomieszczenie jest przestronne, czemu trudno się dziwić wiedząc, że zostało ono zaadaptowane z trzech 1imiejszych. Po wymianie instalacji zasilają
cej, wymianie okien, położeniu paneli
podłogowych, malowaniu i dokonaniu
zakupów nowych stołów pod komputery - sala wygląda imponująco. Szacunkowe koszty przedsięwzięcia to 20 tys.
zł, z czego zdecydowana większość
kwoty została wyasygnowana przez Komitet Rodzicielski, resztę pokryto z busię nową salą komputerową.

Sześcioro uczniów szkół średnich bierze udział w szkoleniu organizowanym
przez PCK, po którym uzyskuje się
uprawnienia Społecznego Instruktora
Młodzieżowego. Młodzi ludzie poznają elementy pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady pracy z dziećmi
i młodzieżą.
Osoby, które ukończą kurs, będą miały wystarczającą wiedzę i uprawnienia,
by móc wyjechać na obóz organizowany przez łowicki oddział Polskiego Czer- dżetu szkoły.
Mamy 8 stanowisk komputerowych,
wonego Krzyża. Będą tam pełnili rolę
opiekunów gmp. W ten sposób PCK co umożliwia nam prowadzenie zajęć
z szesnastoosobową grupą. Do pełnego
zapewnia sobie kadrę.

kompletu brakuje nam 3 komputerów,
któ1ych ::.akup chcielibyśmy poczynić
w najbliższym czasie - powiedziała nam
Elżbieta Kotlarska, nauczyciel informatyki w tej szkole. Aktualnie na zajęciach
prowadzonych przez mgr Kotlarską
uczniowie poza elementami informatyki poznają technikę pracy biurowej.
Chcielibyśmy wejść w posiadanie najnowocześniejszych programów biurott'ych oraz profesjonalnych programów
zawodowych, które umożliwiłyby
uczniom komputerowe projektowanie
odzieży czy sporządzanie dawek pokarmoHych. Na razie są to sprawy zbyt drogie na naszą kiesze1i - powiedział dyrektor szkoły Jan Sałajczyk .
Lada _dzień pracownia zostanie podłą
czona do Internetu. Dokona tego TP
S.A. w ramach prowadzonego przez nią
programu Internet w każdej szkole.
(aj)
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WYMARZONY UCZEN
W pierwszych dniach po zimowej
przerwie feryjnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Łowiczu ogłoszony zostanie
nowy konkurs organizowany przez tamtejszy Samorząd Szkolny. Konkurs adresowany będzie do wszystkich chętnych uczniów z klas V i VI. Początkowo opiekun samorządu Waldemar Kret
planował, aby w konkursie wzięli udział
również uczniowie klas VUI, ale zrezygnowano z tego pomysłu, by nie zabierać ósmoklasistom czasu, który poświęcićmogą na przygotowywanie się do eg-

zaminów do szkoły średniej. Jeśli jednak któryś z uczniów klas ósmych bę~
dzie chciał przygotować kampanię reklamowąpt. „Uczeń o jakim się marzy",
to na pewno samorząd pozwoli mu
na udział w rywalizacji. Prace konkursowe będą przyjmowane w dwóch kategoriach - pracy literackiej i pracy piastycznej. Uczestników oceniać będzie
kilkuosobowe jury, składające się prawdopodobnie z kilku przedstawicieli samorządu oraz nauczycieli j. polskiego
i plastyki.

Gmina Łowicz

Pokaz kulinarny w Bocheniu
Kobiety należące do Koła Gospodyń
Wiejskich w Bocheniu przygotowały
w czwartek, 3 lutego, pokaz kulinarny.
Inicjatywa pochodziła od członków koła,
a nad całością czuwała instruktorka
z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach - Elżbieta

.....
Taką dekorację
ponieważ

znajduje

na Walentynki wykonała młodzież z Gimnazjum w Popowie.
się ona na ścianie blisko wejścia do szkoły

Może ją obejrzeć każdy,

, ,

Jóżwicka .

Wykonane wspólnie potrawy zawieowoców i warzyw. Instruktorka WODR zaproponowała paniom wykonanie zupy węgierskiej ugotowanej po polsku, kolorowych ziemniaków, potraw mięsnych , surówki oraz
deseru na bazie ciasta biszkoptowego.
Na szczególną uwagę zasługiwała surów- •
ka wykonana z porów, jabłek i czerwo-

JAKA PRZYSZtOSC

rały dużą ilość

ZSZ NR 3
ZSZ nr 3 jest i będzie - takie zobowią
zanie przedstawił rodzicom i nauczycielom tej placówki starosta Cezary
Dzierżek na nadzwyczajnym posiedzeniu 'Rady Pedagogicznej zwołanym
w dniu 3 lutego, na które zaproszono
również dyrektora Wydziału Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki Mirosława
Kreta.
Rodzice oraz nauczyciele zaniepokojeni informacjami odnośnie przyszłości
szkoły, zawartymi ro.in. w nr 3 NŁ poprosili przedstawicieli organu prowadzą
cego o nakreślenie planów odnośnie tej
placówki.
Starosta zaręczył, że: Nie było i nie
będzie uchwały Rady Powiatu co do likwidacji szkoły, o czym świadczą m.in.
plany inwestycyjne organu prowadzące--

-

nej fasoli doprawianych solą, cukrem
i olejem. Fundusze na zorganizowanie
pokazu pochodziły z wpływów za wypożyczanie naczyń należących do koła.
W spotkaniu uczestniczyło 20 pań. Odbyło się w podstawówce w Bocheniu.
Jedna z gospodyń z Bochenia powiedziała: Gotować to my wszysthe potrafimy, nauczyłyśmy się od naszych matek.
Teraz tylko doskonalimy nasze umiejęt
naści. Wszystkie panie uczyły się <lekorowania stołu za pomocą serwetek
składanych fantazyjnie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bocheniu istnieje około 70 lat. Niestety początki jego działalności nie są udokumentowane.

go. Na rok 2000 zaplanowano modemi- łań, by wspomóc powiat przy zapewnieniu potrzebnych środków. Wyraził i
zację systemu grzewczego, środki finansowe przeznaczone też zostaną na pra- oni gotowość dodatkowego opodacownię gastronomiczną. W dalszych pła- tkowania się na rzecz szkoły, by pronach ujęto nadbudowę piętra budynku jektowane inwestycje mogły dojść
przy ul. Powstańców 1863 roku. Ro- do skutku.
(aj)
dzice zadeklarowali chęć podjęcia dzia-

Walentynkowa poczta
W Walentynki, czyli 14 lutego, uczniowie z .Szóstki" planują zbieranie listów
i kartek z okolicznościowymi życzeniami do specjalnej skrzynki. Adresat może
ujawnióswoje imię pod życzeniami, albo pozostać anonimowym wielbicielem. Kartki
będzie można wrzucać do skrzynki podczas przerw. Listonosze, a może raczej
kurierzy, roznosić je będą dzień po Walentynkach. Organizatorzy (Samorząd
Uczniowski) obawiają się kłopotów związanych z rozdawaniem przesyłek. Jeżeli
okaże się to niemożliwe w czasie przerw, kurierzy będą musieli roznosić życzenia
do poszczególnych klas kilka minut przed końcem lekcji, aby nie przeszkadzać
(mwk)
nauczycielom w prowadzeniu zajęć.

---------

- ---

Przygotowane potrawy smakowały wybornie i wyglądały przepięknie

-
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Polmoblich, Łowicz, ul. Blich 34, Tel. 837 -37 -1 O.
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~owicz, oś. Dąbrowskiego
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Taiemnice dworu
Niewiele da się niestety powiedzieć na Skarbka w wieku dziecinnym oraz trzy
temat wyglądu oficyny. W inwentarzu inne miniatury bliżej nieznanych postaci.
mowa jest zaledwie o piwniczce (notabeZaskakujący wydać się może w inwenne bardzo bogato wyposażonej wokowi- tarzt1 brak instrumentu, który dziś nietę), poddaszu tego budynku oraz trzech rozłącznie kojarzy się z dawną oficyną
pomieszczeniach wewnątrz: przedpoko- Skarbków, a więc fortepianu. Nie znaczyju, przedpokoju sypialnym i sypialni. ło to wcale o braku upodobań muzyczZ pewnością ich wyposażenie różniło się nych czy umiejętności gry na instrumenod tego, jakie znajdowało się w czasach cie hrabiego Michała Skarbka Wręcz przezamieszkiwania przez małżeństwo Cho- c.iwnie. W śród odnotowanych skrupulatpinów. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie przedmiotów znalazł się, oszacowaposadzki w pokojach miały podłogi z de- ny na bardzo dużą sumę 108 zł, fletrosek, tak samo pewnie, jak w chwili przyj- wers hebanowy (dawna polska nazwa fleścia tam na świat Fryderyka Chopina.
tu poprzecznego, od wł. flauto traverso Uwagę tę kierowałbym zwłaszcza do przyp. aut.) z dziewięcioma srebrnymi
tych, którzy pisząc o miejscu urodzin klapkami oraz kilka zeszytów z nutami
kompozytora, określają je często jako do gry na tym instrumencie. Z kolei spoubogą izdebkę w dworskiej oficynie z ce- •ra liczba zinwentaryzowanych książek
glaną posadzką.
świadczyła o umysłowości i wykształce
Spis ruchomości dokonany w poko- niu hrabiego. Były tam m.in. dzieła r. Krajach oficyny dowodził na pewno zamoż sickiego i Moliera, encyklopedie i gramatyności jej właściciela. Prócz bogatej zasta- ki obce, przewodniki gospodarskie, a takwy stołowej, bielizny oraz rzeczy osobi-. że książki autorstwa Fryderyka Skarbka:
stych zmarłego hrabiego Skarbka, zinwen- „Gospodarstwo narodowe zastosowane,
taryzowano, a następnie oszacowano czyli nauka administracji" (bardzo popum.in. zegar stołowy w postumencie ala- larny w póżniejszych latach poradnik dla
bastrowym i hronzami ozdobion)\ komo- właścicieli ziemskich, dzierżawców i ofidę o czterech szi!fladac/1 wykładaną macjalistów - przyp. aut.) i polski przekład
honiem z hronzami, biurko grllszkowe „Pieśni" Anakreonta, którego pierwsze
z dwoma szafeczkami po bokach i cztere- wydanie ukazało się w Warszawie w 1816 r.
ma szufladkami suknem zielonym wy.~cie
łane. bióro brzozowe z szafeczką, trzema
Osobny wykaz sporządzono
szufladami i klapą, ló±ko brzozowe szruna rzeczy wojskowe,
bowm1e z gale1yą lakierowane. Nie wyktóre odnaleziono w dwóch kuferka\:h
kluczone, że na tej samej ścianie, gdzie
obecnie umieszczone są kopie portretów na piętrze oraz w schowku pod dachem
rodziny Chopinów (w tzw. pokoju mat- starego dworu" Na polecenie porucznika
ki), mogły wisieć ińne. W spisie inwenta- Marcina Jaworskiego, naczelnika komenrzowym oficyny odnotowano bowiem dy żandannerii powiatu sochaczewskieportrety familijne, przedstawiające hr. go, przewieziono je do siedziby komenLudwikę Skarbek, jej ojca, toruńskiego dantury w Łowiczu. W jaki sposób znabankiera Jakuba von Fenger, Fryderyka lazły się w Żelazowej Woli ? Odpowie-

dzieć

jednoznacznie nie sposób. Stanooczywisty dowód uczestnictwa Michała Skarbka w wojnie polsko
-rosyjskiej 1831 r. Potwierdzeniem tego
była nie tylko odnotowana w wykazie
broń. strzelecka, części umundurowania
i żołnierskiego ekwipunku,aleteżumiesz
czony na końcu listy zapis: worek obeymuią
c.y papiery i książki woyska wroku 1831.
Dość skromną dysponujemy wiedzą
o służbie M. Skarbka w szeregach wojsk
powstańczych. Wiadomo, że w stopniu
podporucznika zmobilizowany został
w Łowiczt1, otrzymując w marcu 1831 r.
przydział do jednego z pułków strzelców
konnych. Niejasnym śladem jego losów
wojennych był znaleziony we wnętrzu
pierwszego z kuferków patent na stopień
podporucznika dla Stefana Białogayskie
go z 1822 r. wraz z mundurem ze szlifami, dwoma pendentami, książką o musztrze strzeleckiej i innymi drobiazgami osobistymi. Kapitan Białogayski, służący
w czasie powstania w 3. pułku strzelców
pieszych, miał walczyć pod Iganiami
i Ostrołęką. W październiku 1831 r. przedostał się z gen. Maciejem Rybińskim do
Prus, a stamtąd do Francji. Jeśli rzeczy
z kuferka należały do niego, powstaje pytanie, w jaki sposób trafiły do dworu
w Żelazowej Woli: czy zostały przekazane Skarbkowi na przechowanie w chwili
jego wyjazdu z kr_aju, czy może dostały
się tam całkiem przypadkowo? Pytania
te na zawsze chyba pozostaną bez odpowiedzi. Suma oszacowanego w 1834 r.
całego majątku po Michale Skarbku wyniosła ogółem 219 tys. 282 zł i 13 gr. Po
odjęciu od masy czynnej wynagrodzenia
za pracę służby dworskiej, długów zgło
szonych przez licznych wierzycieli oraz
legatów, czyli wypłat gwarantowanych
wiły jednakże

Podpis
w

Mikołaja

łowickim

Chopina na akcie notarialnym z 1810 r. odnalezionym
archiwum

zapisem testamentowym pozostało 94.754
zł i 9 gr. Była to suma niemała, ale też
niewspółmierna do ogólnej wartości majątku. Świadczyła też wymownie o kło
potach finansowych właściciela. Czy to
właśnie one były przyczyną samobójstwa dziedzica Żelazowej Woli?
O problemach finansowych Michała
Skarbka wskazywałaby sprzedaż Feliksowi Przedpełskiemu w sierpniu I 832r„
wydzielonych z całości posiadanych
ziem, dóbr Orły ze wsią Mostki i dezertą
(ziemia nie zagospodarowana - przyp.
aut.) Drozdy. Wymowny może być również fakt, iż blisko połowę sumy zgło
szonej przez wierzycieli zmarłego stanowiły długi zaciągnięte w ostatnich 2-3 latach. Najpoważniejszą wśród nich pozycję zajmował dług, który w imieniu Mikołaja Chopina podał jego zięć, Józef

Kalasanty Jędrzejewicz (mąż córki Ludwiki). Wedługjego obliczeń, z dodaniem
procentów rocznych, należność ta miała
wynieść ogółem 22812 zł i 34 gr.
Roszczenia Jędrzejewicza, tak zresztą
jak wielu innych potencjalnych wierzycieli, zakwestionował Franciszek Kwiatowski, wyznaczony w testamencie tuż
przed śmiercią przez Michała Skarbka na
uniwersalnego sukcesora majątku. Czy
wszystkie zobowiązania płatnicze uregulowano na drodze sądowej poprzez licytację publiczną dóbr z całym ich inwentarzem, czy dokonał tego kolejny (od
1836 r.) właściciel Żelazowej Woli - były
major Wojsk Polskich Józef Wiśniewski pozostaje na rnzie zagadką. Być może jej
rozwiązanie odsłoni kolejną tajemnicę

dworu w Żelazowej Woli.
Marek Wojtylak

Z fiskusem nie na bakier

'
VAT JUZ PRAWIE JAK WUNII
Z dniem 1 stycznia 2000 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku
ODLICZANIE
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U Nr 95 poz. 11 OO). Ta osiemnasta z kolei nowelizacja
PODATKU NALICZONEGO
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o VAT jest odpowiedzią na konieczność dostosowania polskiego prawa
Istotne modyfikacje nastąpiły również
podatkowego do przepisów Unii Europejskiej. Ważną przesłanką zmian ustawowych w VAT i akcyzie były w zakresie terminu odliczania podatku
również dostrzeżone nieścisłości w niektórych przepisach tej ustawy Również rozbieżności w stosowaniu naliczonego. Obniżenia kwoty podatku
przepisów w związku z niejednolitym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także chęć należnego o kwotę podatku naliczonego
będzie można dokonywać nie wcześniej
uproszczenia systemu podatków pośrednich w Polsce były przyczyną dokonania kolejnej nowelizacji.
niż

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE
W PODATKU
OD TOWARÓW I USŁUG
Wprowadzone zmiany znacznie ograzakres stosowania zwolnień
przedmiotowych, i tym samym wyraź
nie przybliżają polskie przepisy do wymogów Unii Europejskiej.
Eliminacja zwolnień dotyczy przede
wszystkim usług komunalnych . Ze
zwolnienia od podatku ustawodawca od
I stycznia wyłączył usługi:
- w zakresie dostawy wody z sieci
i beczkowozami, utrzymania ulic i placów miejskich,
- kominiarskie (czyszczenie i przegląd
przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz palenisk),
- o..:zyszczania ulic i placów oraz usuwania nieczystości z nieruchomości - bez
ush1g szaletów miejskich, których wykonywanie pozostawiono zwolnione od
podatku,
- przewozy środkami komunikacji miejskiej (w dalszym ciągu obowiązuje jednak zwolnienie usług taksówkowych
i ush1g dorożek konnych).
niczają

Wszystkie wyżej wymienione usługi
komunalne są opodatkowane od I stycznia 2000 wg obniżonej stawki VAT 7 %.
Zwolnienie nie obejmuje również ush1g
polegających na praniu, chemicznym
czyszczeniu i farbowaniu, które obecnie
są opodatkowane stawką 7%.
Zmianie uległy również przepisy odnośnie zwolnienia stosowanego do to·
warów używanych, co miało na celu
wyeliminowanie rozbieżności występu
jących w tym zakresie. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT
zwolnienie od podatku przysługuje przy
sprzedaży towarów używanych (także
darowizny tych towarów) pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów
nie przysh1giwało sprzedającemu prawo
do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy czyn1 obecnie zwolnienie to dotyczy również używanych
budynków, budowli i ich części będących
przedmiotem umowy najmu, dzierżawy
lub innych umów o podobnym charakterze.
Zwolnieniem objęto także czynności,
o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1,2 i 4,
czyli świadczenie usług orc:iz prze·
kazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy, na

potrzeby osobiste podatnika oraz innych osób (wymienionych w ust. 3
pkt 2 tego art.) oraz darowiznę towarów. Zwolnienie to ma jednak zastosowanie tylko wówczas, gdy podatnik
nie pomniejszył podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego przy zakupie lub imporcie towarów przekazanych
lub zużytych w ramach tych czynności .

DOKUMENTOWANIE
CZYNNOŚCI
PODLEGAJĄCYCH

VAT

W art. 6 ustawy ujednolicono sposób
dokumentowania czynności będących
przedmiotem opodatkowania VAT.
Od 1 stycznia 2000 r. podatnicy VAT
dla potwierdzenia wykonywanych
przez siebie czynności wystawiają
tylko jeden rodzaj dokumentów faktury VAT. A zatem również osoby
fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej będą uprawnione do jej otrzymania. Zmiana ta, oprócz uproszczenia
dokumentacji przyczyni się również do
wyeliminowania ewentualnyc!ipomyłek
związanych np. z wystawieniem rachunku uproszczonego zamiast faktury.

w rozliczeniu za miesiąc, w którym
otrzymano fakturę lub dokument odprawy celnej, i nie później niż w rozliczeniu
za miesiąc następny. Przeoczenie tych
terminów spowoduje utratę prawa
do odliczenia podatku należnego
o podatek naliczony.
Ustawodawca rozszerzył również listę przypadków, kiedy podatnikowi nie
przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 25 ust. I pkt 3a i 3b).
Obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy
podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:
a) paliw silnikowych benzynowych
wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg,
b) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
- przypadków, gdy usługi te zostały
nabyte przez podatników świadczących
usługi turystyczne, jeżeli w skład usługi
turystycznej wchodzą usługi noclegowe
lub gastronomiczne, lub jedne i drugie,
a całość usługi turystycznej zostanie opodatkowana stawką 7 %,
- zakupów gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

ZWOLNIENIA
PODMIOTOWE
Najważniejsza zmiana w tym zakresie
polega na określeniu szczegółowych warunków, jakie podatnik, który traci zwolnienie lub rezygnuje ze zwolnienia podmiotowego, musi spełnić, aby móc odliczyć VAT zawarty w towarach, które
posiada na dzień utraty (rezygnacji ze
zwolnienia). Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy podatnik za zgodą właściwego urzę
du skarbowego może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod wanmkiemsporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło
przekroczenie kwoty 80 OOO zł oraz
przedłożenia w urzędzie skarbowym
spisu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia
utraty zwolnienia.
Z obowiązującej od I .O 1.2000 r. zmiany wynika wyraźnie, iż ci podatnicy, którzy w tenninie 14 dni otl dnia utraty (rezygnacji ze) zwolnienia nie przedłożą we
właściwym urzędzie skarbowym spisu
z natury zapasów towarów zakupionych
przed dniem utraty (rezygnacji ze) zwolnienia, utracą prawo do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w tych
towarach. Należy zaznaczyć, że odliczenie podatku naliczonego z zapasów podatnik może dokonać na podstawie otrzymanych faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia.
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CZYNNIKI
MIKROKLIMATYCZNE

NA

MIAR~

Czyli o tym j~k hodować

trzodę chlewną

Uczestników szkolenia pt. „Warunki
a wyniki produkcyjne
świń w kontekście dyrektyw UE", przeprowadzonego przez dr. inż. Jacka Walczaka z Zakładu Technologii i Ekologii
Produkcji Zwierzęcej Instytutu Zootechniki w Krakowie, było tak wielu, że konieczne stało się dostawienie dodatkowych krzeseł na sali bratoszewickiego
WODR. Szkolenie to odbyło się 25 stycznia.
W krajach należących do Unii Europejskiej od lat obowiązują przepisy określające minimalne parametry i wskaźniki
utrzymania hodowli trzody w myśl Europejskiej Konwencji o Ochronie Zwierząt
Utrzymywanych w Warunkach Fem10wych oraz opartej o nią Dyrektywie Unijnej nr91/630/EEC. Najważniejsze w tych
przepisach są regulacje dotyczące minimalnych powierzchni dostępnych dla
świń w poszczególnych grupach wagowych: do 1O kg - O, 15 m 2/szt; 11-20 kg środowiskowe

Urządzenie

UNII

w zgodzie z normami Unii Europejskiej

0,20 111 2/szt; 21-30 kg - 0,30m 2/szt; 3150 kg - 0,40 m 2/szt; 51-85 kg - 0,55 m 2/
szt; 86-11 Okg - 0,65m 2/szt; powyżej 11 O
kg - 1,00 111 2/szt.
Inne wymagania unijne przewidują
m.in.: jednoczesny dostęp wszystkich
zwierząt do paszy (z wyjątkiem elektronicznych systemów zadawania paszy),
stały dostęp do wody zwierząt powyżej 2
tygodnia życia, dostępność ściółki, odsadzenie prosiąt nie wcześniej niż po 21
dniu życia, możliwość kontaktu wzrokowego pomiędzy zwierzętami, zakaz wią
zania loch w obiektach nowych (w tych
istniejących zakaz ten będzie obowiązy
wał od 2005 roku), obowiązek obserwacji zachowań zwierząt i przenoszenie
sztuk agresywnych oraz dostęp światła
dziennego przez minimum 8 godzin
dziennie. Do chwili obecnej Polska nie
ratyfikowała tej konwencji, ale nasze przepisy zmierzają do dostosowania do przepisów europejskich. Aktualnie obowiązu-

do wentylacji w chlewniach prezentowane w WODR Bratoszewice

je ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ochronie zwierząt, aczkolwiek przygo~owywane są szczegółowe wanmki utrzymania zwierząt hodowlanych. Rozporzą
dzenia określają oczywiście minimalne
parametry, ale ambicją producentów jest
stworzenie optymalnych warunków produkcyjnych. Przydużej produkcji lepiej się
kierować odpowiednimi przepisami branżowynii, zalecającymi wyższy komfort
zwierząt, niż przepisy unijne.
Pod pojęciem waruków bytowych
świń rozumiemy: parametly powietrza
w budynku, obsadę zwierząt, rodzaj i wyposażenie kojca, dostępność ściółki, ży
wienie. Wysokoprodukcyjne rasy trzody
chlewnej są mniej odporne na zmianę
warunków środowiskowych. Obecne niekorzystne dla producentów relacje cen
żywca zmuszają do jak największej efektywności produkcji. W Polsce optynialne warunki środowiskowe w produkcji
świń określają nom1y Instytutu Zootechniki i Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. W krajach UE, USA i w Kanadzie pod wpły
wem nacisków ruchów konsumenckich
i proekologicznych dokonano legislacji
minimalnych wymagań przy produkcji
trzody chlewnej. Dotyczą one obsady powierzchni i sposobu utrzymania zwierząt.
Przepisy te służą do ujednolicenia konkurencyjności produktu i mogą stanowić
podstawę do wprowadzania barier celnych przy imporcie.
W okresie, gdy przygotowujemy się do
wstąpienia w stmktury unijne nasze prawodawstwo zostało wzbogacone o ustawę o ochronie zwierząt. Dla producentów trzody chlewnej najważniejsze będzie
jednak rozporządzenie o szczegółowych
minimalnych wamnkach utrzymania tego
gatunku. Warto więc sprawdzić, czy istniejące warunki są zgodne z europejskimi standardami.

sztuk w jednym budynku: dla nowo poobiektów zaleca się maksymalną liczbę zwierząt w przedziale 600Najistotniejszym wśród nich jest tem- 1OOO sztuk. W projekcie polskich przeperatura w pomieszczeniu. Dla prosiąt pisów powierzchnię kojca dla knura okrezbyt niska temperatura (poniżej 25 st. C) ślono na 6 m 2 , dla lochy na ściółce na 1,6
lub zbyt wysoka (powyżej 34 st. C.) m 2 i bez ściółki 1,4 m 2. 5m 2 powinien mieć
może powodować osłabienie zwierząt, kojec porodowy.
śpiączkę, a nawet i padnięcia.
Stosunek szerokości kojca do jego dłu
Warchlaki są już bardziej odporne na gości powinien wynosić od 1:2 do 1:4.
niższe temperatury, ale długotrwałe prze- Poidła, koryta lub ekrany tem1iczne pobywanie w temperaturze poniżej 17 st. winny być tak rozmieszczone, aby odpoC. prowadzi do mniejszych przyrostów wiednio wykorzystać miejsca przy ścia
ich wagi, większego zużycia paszy i czę nach zewnętrznych.
stych przeziębień. Niska temperatura
Trzoda wybiera je na strefę odpadów,
wpływa na pokrój zwierząt, stają się krót- poidło i kam1ik, nie mogą być natomiast
sze, bardziej zwarte. Tuczniki w tempe- zbyt blisko strefy legowiskowej. Elemenraturze poniżej 12-15 st. C rosną wolniej tem niezbędnym w wyposażeniu kojca
z prosiętami jest promiennik ciepła, zai otłuszczają się, częściej chomją.
Przegrzanie organizmu jest jeszcze bar- daniem którego jest utrzymanie stałej temdziej niebezpieczne niż zbyt niska tem- peratury ok. 35° C.
Oprócz warunków wewnątrz kojca
peratura, zwłaszcza przy rozrodzie.
Drugim istotnym czynnikiem jest wil- istotne jest również wyposażenie budyngotność i ruch powietrza. Wpływa ona ku, musi on posiadać sprawną wentylana ilość pyłów i mikroorganizmów. cję. Najczęściej stosowana jest wentylaZwiększona wilgotność w połączeniu cja podciśnieniowa, którą można zastoz wysoką temperaturą powoduje zahamoJ sować w każdym typie technologii howanie w oddawaniu ciepła z organizmu, dowli. System ten na okres zimy można
zaburza przemianę materii, obniża pro- ulepszyć, stosując tzw. wloty podsufitoduktywność i odporność zwierząt, zwięk we (powietrze może się w nich ogrzać
sza podatność na choroby układu pokar- zanim dostanie się do pomieszczenia).
mowego i oddechowego. Maksymalna Najlepszym i najdroższym typem jest
wilgotność dla knurów wynosi 85%, dla wentylacja mieszana.
Wiele budynków przeznaczonych do
loch i tuczników - 80%, dla prosiąt i warprodukcji trzody chlewnej posiada złą
chlaków - 70%.
Kolejnym czynnikiem są domieszki izolację tc1miczną. Prostym i tanim spogazowe. W projekcie nowych przepisów sobem na poprawienie wanmków w leprzewiduje się następujące dopuszczalne gowisku zwierząt jest zastosowanie ekrastężenie domieszek gazowych: dwutlenek nów te1111icznych. Można je wykonać
węgla do 3.000 ppm, amoniaku do 20 z siatki ogrodzeniowej. Pomiędzy dwa
prostokąty siatki należy upchnąć słomę.
ppm, siarkowodom do 5 ppm.
Ostatnim czynnikiem w tej grupie jest Ekrany instalujemy nad miejscami lcgozapylenie powietrza i mikroflora. Wpły wiskowymi, temperatura pod nimi jest
wają one bezpośrednio na układ od~e wyższa w porównaniu do panującej w pochowy, mogą wywoływać alergię, choroby mieszczeniu o około 7°C.
Najlepszym sposobem oceny waruntchawicy, płuc, a nawet choroby zakaźne.
ków w chlewni jest obserwacja zachowaROZWIĄZANIE
nia zwierząt, jeżeli zauważymy np. powtarzające się stukanie lub· szarpanie
TECHNICZNE
zwierząt o elementy kojca, obgryzanie
Wraz z intensyfikacją produkcji po- ogonów, zachowania agresywne, oznacza
wierzchnię przypadającą na jedną sztukę to, że zwierzęta mają nieodpowiednie
zmniejszano do minimum. Obecnie istot- wamnki.
na jest liczba zwierząt nie tylko ·w jedW niedalekiej przyszłości mają być
nym kojcu, ale też w całym budunku. Jest sprecyzowane wszystkie parametry okreto związane z żywieniem zwierząt, za- ślone dla produkcji trzody, niektórzy prochowaniem warunków sanitarnych i tech- ducenci będą musieli z pewnością wykonicznych. Zwiększając liczbę sztuk w koj- nać kosztowne modernizacje i dlatego
cu, zmniejszamy koszt pojedynczego sta- warto przygotować się do nowych wymanowiska i nakłady robocizny, ale niemo- gań już wcześniej.
żemy liczby tej zwiększać bezgranicznie,
Szczegółowe warunki mają wejść
każde bowiem zwierzę musi mieć miej- w życie bez tzw. okresu przejściowego
sce na legowisko i dostęp do pokamm. i dotyczyć mają w jednakowym stopniu
Dyrektywy unijne mówią o I 0-16 sztu- producentów posiadających kilka sztuk, jak
kach warchlaków w grupie. Również i tych prowadzących dużąprodukcję trzody.
względy konstrukcyjne narzucają ilość
Mirosława Wolska-Kobierecka

Ośrodek Kształcenia

DUŻA RENOMOWNA FIRMA

Kredyty od 0,5°/o

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu

Z BRANży BIELIŹNIARSKIEJ

miesięcznie!

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

ORGANIZUJE
KURSY
KOMPUTEROWE:
• podstawowy
• works, office
(edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne)
• inne
zgłoszeń

wg

POSZUKUJE:
• konstruktora - technologa
• projektanta
../ Mile widziana znajomość obsługi
komputerowego projektowania
i przygototwywania produkcji.
../ Oferujemy

dynamicznie

• Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
mo_gą ubiegać się o pokrycie kosztów przez
w/w urząd po spełnieniu warunków określo
nych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
R-49

Zapraszamy

w

rozwijającym się

młodym,

zespole.

../ Zgłoszenia wraz z CV prosimy przysyłać
na adres:

ARsll

Tani kredyt dla

każdego! R-1

P.P.H.U. CORIN s.c.

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

atraktycjną pracę

• gotówkowe (bez poręczycieli)
• gospodarcze - obrotowe, inwestycyjne
•leasing
• mieszkaniowe i budowlane
• na zakup samochodów: nowych i uży
wanych osobowych, ciężarowych i ciągni
ków od każdego: z kraju i z zagranicy; bez
poręczycieli 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,
0-601-250-004
(rok założenia 1993 r.)

wstających

OLEJ OPAŁOWY
EKOTERM
„ KOPER"

oferuje

s.c.

Tel. (046) 837-13-58,
(042) 633-20-84
GWARANTUJEMY:
~ jakość

~ fachowość

~ bezpieczeństwo

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

~Js'i ~

RATY

~s STANLEY

97-425 Zelów, ul. Kunickiego 2

SZKOLENIE

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe ~~-<c,\<;;,v
- mieszkaniowe ~o~.~(j-i;

DLA INSTALATORÓW c.o.

Szafy wnękowe z drzwi a mi
przesuwanymi i składanymi

BEZPtATNIE

NOWOCZESNEZABVDOWYWNĘTRZ ORAZ

GR-11

„Jolanda", ul. Bolimowska 14/18/b/04
tel. 837-88-62 po 16ll, 0605-042-710

W zakresie ekologicznych kotłowni
i ekonomicznych rozwiązań instalacji c.o.

iii

LC.

99-400 Łowicz, ul. Magazynowa 11
Tel.(046) 837-83-93; 837-32-77

SYSTEMY OKIENNE KBE,AWMINIVM, PCV

J')JA DOWOLNY WYMIAR

MEBLE
Łowicz,

Nowy Rynek 16

tel. 0-46 837-89-01 0-602-71 ·35-99

~

nowy

ŁOWICZANIN

I 0.02 .2000 r.

SPORT

•

SPORT

•

•

SPORT

SPORT
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Miasto traci ,,Bzurę''
W 1949 roku mienie zostało przekazane przez Towarzystwo Powiatowemu
Związkowi Samorządowemu, jednak była
to decyzja o przekazaniu w posiadanie, a
nie na własność. Nie zostały natomiast
podjęte czynności prawne wymagane
przy przekazywaniu mienia na własność,
nie powołano organu likwidującego. A zatem, mimo ustawy o terenowych organach jednolitej władzy samorządowej,
która wchodząc w życie w 1950 roku,
zniosła obowiązujący dotychczas tzw. dualizm władzy (powiatowe związki samorządowe przestały istnieć, a ich majątek
na mocy prawa stał się majątkiem Skarbu
Państwa). Budynek łowickiego kina nigdy nie był własnością samorządową (samorząd sprawował tylko zarząd nad tą
nieruchomością), nigdy też nie nastąpiło
tzw. faktyczne jego przekazanie w posiadanie, z zachowaniem wszelkich procedur cywilno-prawnych. N ie mógł on więc
na mocy wyżej wspomnianej ustawy stać
się własnością Skarbu Państwa. Skarb
Pa1istwa nie stal się posiadaczem budynku przy ul. Pijarskiej I w takim rozumieniu jakie stanowi zasiedzenie - mówiła sę
dzia Chondzyńska. Jedynym jawnym wła
ścicielem tej nieruchomości, jak wynika
z zapisu w księdze hipotecznej jest Towarzystwo „Dom Ludowy" powołane do
istnienia w 1934 roku.

JAK TO

BYŁO?

ŁAKOMY KĄSEK
Dziś budynek przy Pijarskiej I jest bardzo atrakcyjny zarówno pod względem
usytuowania, które znajduje się w centrum miasta jak i pod względem powierzchni (kubatura 8.167,5 rn3 , powierzchnia zabudowy 1089,9 rn2, powierzchnia
użytkowa 1309,6 rn2). Znany jest mieszkańcom Łowicza i okolic przede wszystkim jako siedziba Kina Bzura oraz ŁOK
i działającej przy nim Kawiarni Dziupla,
ponadto znalazły tam miejsce rn.in. ZHP,
PZU, Arnplico Life, PSL i inni.
W 1994 roku w Sądzie Wojewódzkim
w Skierniewicach zarejestrowano Towarzystwo „Dorn Ludowy" w Łowiczu.
Dość szybko udało nam się zebrać grupę
zainteresowanych osób, byli to prawie
wyłącznie bliscy krewni, najczęściej synowie przedwojennych działaczy - podkreśla prezes Kołaczek. Członkowie tegoż powojennego Towarzystwa uważają
się za prawnych spadkobierców i zapewniają, że dołożą wszelkich starań by kontynuować dzieło ojców. Kierując się właś
nie takimi motywami Towarzystwo 30
maja 1995 roku wystąpiło do Sądu Rejonowego z wnioskiem o przejęcie budynku kina. Jeszcze tego samego roku sąd
ten przychylnie rozpatrzył pozew. W 1996
w wyniku rewizji nadzwyczajnej Ministra
Sprawiedliwości Sąd Najwyższy uchylił

wyrok i sprawę przekazał do ponownego
rozpatrzenia Sądowi Rejonowemu w Ło
wiczu, który w l 997 przekazał sprawę
Sądowi Wojewódzkiemu w Skierniewicach. W poniedziałek znalazła swój finał
sprawa tocząca się od 1995 roku w Wydziale Cywilnym łowickiego sądu wydane w niej orzeczenie jako właściciela przedmiotowej nieruchomości przy ul. Pijarskiej wskazuje Towarzystwo z 1934 roku.
Przed sądem reprezentował je kurator
Marian Zwierz. Jedynym żyjącym człon
kiem Towarzystwa z 1934 roku jest Wacław Żak, który wstąpił do organizacji tej
w 1945 roku.

Powołanie Towarzystwa „Dom Ludowy" zainicjował w 1933 ówczesny starosta łowicki Zdzisław Maćkowski . W
1934 roku Towarzystwo zostało zarejestrowane i wydało odezwę do mieszkań
ców powiatu w sprawie budowy Dornu
Ludowego. Na początku maja tego samego roku powołano Komitet Budowy oraz
uregulowano kwestie prawne związane z
zakupem od miasta placu pod jego budowę. Wspólnymi siłami i środkami społe
czeństwa jeszcze w lipcu 1934 roku stanęła trzykondygnacyjna budowla o łącz
nej powierzchni 3.522 m 2• Ostatecznie
CODALEJ7
ukończona ! oddana do użytku w lipcu
Spraw~ własności budynku przy Pijartegoz roku. (po wojnie trzeciej kondy- skiej l nie kończy się jednak na orzeczegnacji nie odbudowano - przyp. red.)
niu Sądu Rejonowego z 7 lutego. PozosW 1939 budynek został zbombardo- taje wszak jeszcze wiele pytań, które dziś
wany, a w 1943 okupanci skonfiskowali nie ma odpowiedzi. Nie wiadomo np. jak
go dokonując wpisu do księgi wieczystej ·się odnieść do Towarzystwa z 1934 roku,
(wpis ten został skreślony na mocy po- które ma jedynie kuratora, jak zostanie
stanowienia sądu w l 945 roku).
potraktowane Towarzystwo z 1994 roku,
W latach 1945-49 Towarzystwo nigdy wreszcie czy sąd uzna je za prawnego
nie odzyskało swej przedwojennej świet spadkobiercę Towarzystwa z 1934. O tym,
ności. Liczne utrudnienia, a nawet repre- jakie kroki Towarzystwo bądź Towarzysje ze strony władz lokalnych i państwo stwa zamierzają podjąć w najbliższym
wych skutecznie utrudniały jego działal czasie na razie nikt z ich członków i osób
ność. Najpierw bez żadnych podstaw pra- z nimi związanych nie chce mówić. Pownych przejęto salę kinową, potem stop- dejmowanie jakichkolwiek decyzji na goniowo zaczęto rozdysponowywać część rąco nie daje zazwyczaj pożądanych skutadministracyjną budynku. W konsekwen- kó}v, a o naszych zamierzeniach też jeszcji, w 1949 roku mienie zostało przeka- cze za wcześnie mówić - powiedział NŁ
zane Powiatowemu Związkowi Samorzą kurator Marian Zwierz. Wyrok nie jest
dowemu. Likwidacja Towarzystwa nigdy prawomocny, a miasto jak zapewniła nas
jednak nie nastąpiła, ponieważ nie pod- radca prawny Jolanta Służalska-Mrożew
jęto dwóch wymaganych (statutem orga- ska: Nie zrezygnuje i w ustawowym ternizacji) w takich okolicznościach uchwał. minie złoży odwołanie.
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Gaida

był

W trakcie spotkania w Łodzi delegaci
PSL przyjęli także dok\Irnent, jaki ma
wyznaczać kierunki pracy w województwie na nadchodzące 4 lata. Priorytetem
stronnictwa stać ma się w tej kadencji
przede wszystkim kształcenie. PSL chce
zadbać, by potrzeby oświaty były uwzględniane w budżetach samorządowych.
Drugim problemem, jakim partia chce się
zająć to referendum w sprawie reprywatyzacji majątku Skarbu Państwa. Delegaci zastanawiali się takie nad tym, czy gło
sować nad wnioskiem zobowiązującym
PSL do wystawienia w nadchodzących
wyborach prezydenckich swego kandydata. Ostatecznie jednak od pomysłu tego
odeszli. Zdecydowali decydując się na
obserwowanie sytuacji politycznej, jeśli
wśród kandydatów pojawi się godny za-

drugi

ufania stronnictwa, będzie mógł liczyć na
jego poparcie, jeśli nie - stronnictwo wystawi własnego pretendenta do prezydenckiego fotela.
Na zjeździe do życia powołano 44-osobowy zarząd wojewódzki PSL, w skład
którego weszli także mieszkańcy powiatu łowickiego. Są nimi, Tadeusz Gajda,
Stanisław Olęcki i z ramienia Związku
Młodzieży Wiejskiej - Krzysztof Figat.
Powołano także do życia 11- osobową
Komisję Rewizyjną. W jej skład wszedł
Jerzy Wolski ze Zdun. Na zjeździe ogólnopolskim byłe województwo skierniewickie reprezentować będą Andrzej Charzewski i Edward Gnat. Ten ostatni został wybrany również członkiem Rady
Naczelnej przy Jarosławie Kalinowskim.
(tb)

NIE ZACHWYCILI
Na mokrym i częściowo pokrytym
boisku lepsze wrażenie od samego początku sprawiali łowiczanie. Już
w 6. minucie objęli oni prowadzenie. Lewą
stroną boiska prze.darł się Dominik Czeczko i mocno dośrodkował wzdłuż pola
karnego. Z piłką minął się Zbigniew Wróbel i doszedł do niej Jarosław Walczak,
który szybko odegrał ją w pole karne do
Jarosława Soszyńskiego. Napastnik Pelikana minął zwodem Piotra Kutkowskiego
i został przez niego nieprzepisowo zatrzymany. Sędzia Robert Matyjas wskazał bez wahania na punkt oddalony o jedenaście metrów. Rzut kamy wykorzystał sarn poszkodowany i było I :O. Trzy
minuty później Soszyński strzelał z woleja z 18. metrów, jednak niecelnie. W 15.
minucie przed szansą na podwyższenie
rezultatu stanął Walczak; ale przestrzelił
z 12. metrów. Chwilę potem Walczak rozegrał szybką akcję z Dawidem Ługow
skim, który będąc już w polu karnym
wyłożył piłkę Soszyńskiemu. Tym razem górą w pojedynku z łowickim napastnikiem był golkiper Granexu i bramka nie padła. W 23. minucie, po faulu na
Dawidzie Ługowskim, z wolnego ładnie
uderzył Michał Piusiński, ale piłka przeleciała kilkanaście centymetrów nad poprzeczką. Dopiero w 25. minucie Granex
przeprowadził groźną akcję, która mogła
zakończyć się zdobyciem gola. Przez pół
boiska z piłką popędził Marcin Borcuch
i w polu karnym podał do Piotra Zapiska, ale w ostatniej chwili spod nóg napastnika z Boczek piłkę wybił Łukaw
ski. Kilkadziesiąt sekund po tej akcji
w swoim polu karnym zagapił się Nezdropa i piłkę wyłuskał mu Soszyński,
który po chwili został przez niego sfaulowany. Rzut kamy tym razem wykonywał Marcin Gierach, zmylił Wróbla i
strzelił drugą bramkę. Jeszcze dwie minuty przed zakończeniem tej części gry
w polu karnym piłkę rozegrał Tomasz
Styszko i sprytnie podał do Walczaka.
Młody zawodnik Pelikana uderzył po
ziemi, ale bramkarz Granexu sparował
piłkę na róg. Druga połowa była znacznie
kałużami

Radość

„ Chińczyków" z ostatniego zwycięstwa była ogromna

gorsza w wykonaniu podopiecznych Zbigniewa Niewiarowskiego. Trener Pelikana dokonał pięciu zmian, na boisku nie
oglądaliśmy dwóch wyróżniających się
graczy, tj. Soszyńskiego i Gieracha. Pierwsze minuty to ataki Pelikana, ale kończą
ce się na „szesnastce" Granexu. W 63.
minucie Michał Adamczyk przeprowadził rajd lewą stroną i podał na 12. metr
do Piusińskiego. „Bolo" uderzył ładnie,
ale wprost w bramkarza. Po 120 sekundach Pelikan prowadził już 3:0, a bramkę
(najładniejszą w tym meczu) strzelił debiutujący w barwach „Ptaków" Krzysztof Ambroziak. W 75. minucie Adamczyk
przebojowo wszedł w pole karne i mocno dośrodkował. Akcję zamknął Łukaw
ski, który strzelił bardzo efektownie gło
wą i Wróbel po raz czwarty musiał
wyjmować pił-kę z siatki. Cztery minuty potem wprowadzony w drugiej poło
wie Marcin Owczarek nie wykorzystał
sytuacji sarn na sarn z bramkarzem ·Granexu, gubiąc piłkę. Na pięć minut przed
końcowym gwizdkiem bramkę honorową strzelili boczkowianie. W pole karne
wbiegł Marcin Borcuch i podał do nie pilnowanego Adama Stawickiego, który
strzelił po ziemi nie do obrony. Jeszcze
kilkadziesiąt sekund po tym golu na listę
strzelców mógł wpisać się ex-Pelikano-

wiec Zapisek, ale jego strzał wylądował
na spojeniu słupka z poprzeczką i na tym
zakończyły się emocje na stadionie przy ul
Jana Pawła Il. Pelikan nie zagrał tak, jak
można by się było spodziewać. Zawodnicy są jednak w trakcie przygotowań i
ciężko pracują. Widać było różnicę w motoryce pomiędzy obiema ekipami i stąd
dużo więcej wypracowanych sytuacji
strzeleckich przez lepiej prezentujących
się pod tym względem łowiczan. Ogólnie
jednak swą grą „Ptaki" nie zachwyciły,
może wpływ na to miała fatalna pogoda i
rozmokłe boisko OSiR-u.
Kolejny sparing Pelikan miał rozegrać
w sobotę, 5 lutego, z Petro II Płock, póź
niej termin zmieniono na niedzielę. Ostatecznie jednak płoccy działacze poinformowali, że boisko w Płocku nie nadaje się
do gry, gdyż jest ponoć zalane. Ciekawe
jest jednak to, że dzień wcześniej pierwszy .zespół Petro rozegrał sparing z GKS
Bełchatów właśnie na tej płycie boiska!!!
Kolejnymi nowymi zawodnikami
w kadrze trenera Niewiarowskiego będą
gracze skierniewickiej Unii- Dariusz Nowacki i Robert Stankiewicz, z którymi
działacze Pelikana doszli już do porozumienia i piłkarze ci wkrótce rozpoczną ·
treningi na obiekcie przy ul. Starzyńskiego.
Krzysztof Olko

dok. ze str. 30

Sensacia goniła sensacię
• ABEX - ZAJĄCE „LOGO" 3:1
(0:1); br.: Waldemar Stańczak 2 i Damian Żurek- Mirosław Gielniewski.
•OLDBOYil-ORZELNieborów
- mecz odbędzie się we wtorek, 15 lutego, o godz 20.30
W 9. kolejce strzelono 23 bramki, co
daje średnio na mecz 4,6 bramki. Bramki
w tej kolejce strzeliło · 18 zawodników.
STRZELCY W II LIDZE:
17 - Leszek Boczek (IPO „Strażacy")
i Marcin Mika (Abex)
15 - Wiesław Karwat („Strażacy" IPO)
14 - Krzysztof Ambroziak (IPO „Strażacy") i Łukasz Kowalik (Damir)
12- Zbigniew Ambroziak (Darnir)
11 - Marek Sękalski (Vagat)
JO- Piotr Gawlik (Zające) i Piotr Matusiak (DAX Głowno)
9- Mirosław Gielniewski (Zające) i Hubert Sobolewski (Orzeł)
8 - Tomasz Piasecki (Vagat) i Jacek Zrazek (FC „Chinatown")
7 - KrzysztofJędrachowicz (Oldboy II),
Dariusz Rosa („Strażacy" IPO), Jacek
Sochala (Darnir), Mariusz Więcek (Chiń
ska „Rarytas") i Piotr Zrazek (FC „Chinatown")
5 - Emanuel Gala (Chińska „Rarytas"),
Romuald Kłosiński (FC „Chinatown"),
Jan Kowalczyk (Oldboy), Mariusz Stań
(Naprzód) i Waldemar Stańczak (Abex)
4 - Kamil Górski (Zające), Sylwester
Grzanka (Chińska „Rarytas"), Maciej

Kolos (Darnir), Jan Majchrzak (Darnir),
Robert Markowski (FC „Chi~atown"),
Krzysztof Nowogórski (Oldboy), Jacek
Popowski (Zające) i Mariusz Stychlerz
(Chińska „Rarytas")
3 - Piotr Czerwiński (FC „Chinatown"),
Jakub Danke (Zające), Mariusz Dymek
(Sąsiedzi), Sławomir Mularski (Oldboy),
Arkadiusz Nowak (Orzeł), Mariusz Rachubiński (Sąsiedzi), Michał Stradza
(Abex), Artur Szafarowicz (Abex) i Jarosław Truszkowski (Vagat)
2 - Paweł Czerwiński (FC „Chinatown"), Radosław Gosławski (Orzeł),
Robert Kapusta (Naprzód), Zbigniew
Konecki (Vagat), Wojciech Maciejak
· (Zające), Mariusz Michalak (Zające),
Krzysztof Niewia.dornski („Strażacy"
IPO), Zbigniew Tymiński (DAX) i Damian Żurek (Abex)
l - Andrzej Bryszewski (Naprzód),
Grzegorz Czajka (Vagat), Paweł Donaj
I. IPO „Strażacy" (I)
2. Abex (4)
3. Darnir (2)
4. Zające (3)
5. FC „Chinatown" (5)
6. Vagat (6)
7. Oldboy II (7)
8. Chińska „Rarytas" (IO)
9. Naprzód (8)
10. Orzeł (9)
11. Sąsiedzi (11)
12. DAX Głowno (12)

(Orzeł), Marcin Figat (Orzeł), Dariusz
Florczak (Vagat), Tomasz Grzelak (Darnir), Adam Kamiński (Orzeł), Daniel
Kawczyński (Zające), Grzegorz Kołudz
ki (Sąsiedzi), Artur Kopeć (Chińska
„Rarytas"), Waldemar Krajewski (Naprzód), Zbigniew Kruś (Chińska „Rarytas "), Marek Lusztyk (Naprzód),
Marcin Makowski (Orzeł), Jacek Marciniak (DAX), Franciszek Milczarek
(Vagat), Marek Milczarek (Oldboy II),
Oliwier Opasiński (DAX Głowno),
Marek Piaskowski (Chińska „Rarytas"),
Dariusz Piorun (Abex), Robert Sobolewski (Orzeł), Piotr Sikora (Naprzód),
Konrad Stajuda (Vagat), Sławomir Stanowski (Naprzód), Witold Szram (Są
siedzi), Witold Szyba (Naprzód), Dariusz Szymański (Vagat), Sylwester Wielec (Vagat), Marcin Woliński (Sąsiedzi)
i Adam Wysocki (Oldboy).
Krzysztof Olko

22
20
19

18
16
15
11
9

9
6
4
1

56: 17
38:20
42:21
35:26
29:28
34:19
23:23
24:34
14:27
21:38
9 :32
18:56

7
6
6

6
5
5
3
3
2
2
1

o

l
2
I
1

2
3
2

o

4

2

3
6

3

o

4
6

l
I

6
8

o

o

28

SPORT

e

SPORT

e

SPORT

ŁOWICKA

•

SPORT

10.02.2000 r.

nowy

ŁOWICZANIN

FERIADA 2000
Turniej piłki nożnej rocznika 1989

Pekińczyki faworytami
wśród iedenastolatków
31 stycznia. Pierwszą imhali OSiR Nr I w Łowiczu przy
ul. Jana Pawła II 3 w ramach „Łowickiej
Feriady 2000" był Osiedlowy Turniej
Piłki Nożnej rocznika 1989.
Do zawodów tych zgłosiło się siedem ekip podzielonych wstępnie najpierw na dwie eliminacyjne, a najlepsze zespoły następnie rozstrzygnęły
między sobą podział miejsc na podium.
Turniej ten był jednocześnie próbą
generalną przed 8. Turniejem Piłki Noż
nej Jedenastolatków o Puchar „Nowego
Łowiczanina", czyli tradycyjnymi zawodami czwartoklasistów.
Grupa I:
• PRIMA Jedynka - UKS PIJARSKA SP KP 1:2; br.: Patryk Patos Piotr Wojtasiak i Wojciech Jabłoński.
•BIAŁE ORLY Dwójka - POSTBANK Czwórka O: 1; br.: Maciej Więcek.
• UKS PIJARSKA SP KP - POSTBANK Czwórka 2:2; br.: Marcin
Brodecki i Piotr Wojtasiak - Piotr Malarski i Maciej Malarski.
•PRIMA Jedynka - BIAŁE ORLY
Dwójka 2:1; br.: Robert Kubiszewski
i Damian Rosiak - Krystian Grochowski.
•BIAŁE ORŁY Dwójka - UKS PIJARSKA SP KP 0:6; br.: Piotr Wojtasiak 3, Adrian Kunikowski 2 i Wojciech
Łowicz,

Grupa Il:

•ORŁY Dwójka - BŁYSKAWICE
Jedynka 1 :2; br.: Tomasz Frankowski Szymon Jabłoński 2.
• PEKIŃCZYKI Trójka· - ORŁY
Dwójka 5:0; br.: Maciej Rybus 3 i Jakub Milczarek 2.
• BŁYSKAWICE Jedynka - PEKIŃCZYKI Trójka 0:3; br.: Maciej
Rybus 3.
Mecz o 3. miejsce:
• POSTBANK Czwórka - BŁY
SKAWICE Jedynka 0:2; br.: Wiktor
Rybus i Szymon Jabłoński.
Mecz o 1. miejsce:
•UKS PIJARSKA SP KP- PEKIŃ
CZYKI Trójka I :4; br.: Piotr Wojtasiak
- Maciej Rybus 3 i Łukasz Koza.
3 9 12: 1
I. Pekińczyki Trójka
4 7 11 :7
2. UKS Pijarska SP KP
3 6 4:4
3. Błyskawice Jedynka
4 7 4:4
4. Postbank Czwórka
3 3 3:4
5. Prima Jedynka
2 O 1:7
Orły Dwójka
3 O 1:9
7. Białe Orły Dwójka
Nagrodę łowickiej firmy „Media Com
S.A." - koszulki firmowe telewizji „Minimax" wywalczyła drużyna „Pekińczy
ków" z SP 3 Łowicz, która tym razem
występowała w składzie: Bartek Burza,
Maciej Rybus, Jakub Milczarek, Michał
Wojciechowski, Dominik Myczka, Michał Wiśniewski, Łukasz Koza oraz goJabłoński.
• POSTBANK Czwórka - PRIMA ścinnie Michał Karmelita, a opiekunem
zespołu był Sławomir Karmelita.
Jedynka 1 :O; br.: Piotr Malarski.

prezą

Najlepszą trójkę pingpongowego

turnieju

chłopców z

rocznika 1987 uhonorował Dyrektor OSiR w Łowiczu - Zbigniew

Kuczyński

Turniej piłki nożnej rocznika 1987-88

•

OBY WYGRYWAtA TAKIE REPREZENTACJA
•JUVENTUS - JASTRZĘBIE 3:0
Łowicz, 3 lutego. W trzecim już pił
karskim turnieju rozgrywanym w ramach (w.o.)
2 6 5:0
„Łowickiej Feriady 2000" wzięli udział I.Juventus
2 3 3:2
młodzi zawodnicy z rocznika 1987-88. 2. Złota Piątka
2 o 0:6
W hali OSiR Nr I w Łowiczu przy ul. 3. Jastrzębie
Grupa lll:
Jana Pawła II 3 w Osiedlowym Turnieju
Piłki Nożnej zagrało aż osiemnaście dru• CZERWONE DIABEŁKI - PEżyn podzielonych na pięć drużyn elimi- KIŃCZYKI 0:1; br.: Maciej Rybus.
nacyjnych, a do ćwierćfinałów awanso• „BIAŁO-CZERWONI" - CZERwali zarówno mistrzowie grup, jak i trzy WONE DIABEŁKI 4:0; br.: Paweł Wojdrużyny wicemistrzowskie z najlep- ciechowski, Andrzej Osowski, Rafał
Zwierz i Bartosz Włuczyński.
szym bilansem punktowym.
•PEKIŃCZYKI - „BIAŁO-CZER
Grupa I:
WONI" O: O
•JEDYNKA - OGÓRKI 0:0
2 4 4:0
• FC NIEBORÓW - JEDYNKA 1. „Biało-czerwoni"
2 4 I :O
0:4; br.: Konrad Przyżycki 2, Jarosław 2. Pekińczyki
2 O 0:5
3. Czerwone Diabełki
Domińczak i Konrad Zarychta.
Gn1pa IV:
•OGÓRKI - FC NIEBORÓW 5:0;
•AJAX AMSTERDAM - BOBRY
br.: Paweł Dziedziela 3 i Mateusz ZiBobrowniki 0:1; br.: Piotr Selenta.
mecki 2.
•FCGDAŃSKA-AJAXAMSTER2 4 5:0
I.Ogórki
2.Jedynka
2 4 4:0 DAJYI 1 :O; br.: Piotr Mika.
•BOBRYBobrowniki-FCGDAŃ3. FC Nieborów
2 O 0:9
SKA 0:0, w karnych I :3.
Grupa Il:
2 4 1:0
• ZŁOTA PIĄTKA - JUVENTUS 1. FC Gdańska
2 4 1:0
0:2; br.: Łukasz Szakiel i Maciej Zieliń 2. Bobry Bobrowniki
2 o 0:2
3. Ajax Amsterdam
ski.
Grupa V·
•JASTRZĘBIE-ZŁOTA PIĄTKA
• POGOŃ Bełchów - FC BRATKI 0:0
0:3 (w.o.)

Pingpongiści

wyjechali na rolkach

Łowicz, 4 lutego. Pierwszy tydzień
sportowej rywalizacji w „Łowickiej Feriady 2000" zakończył turniej tenisa
stołowego. Do zawodów zgłosiło się
łącznie aż 24 młodych pingpongistów
z roczników 1982-89.
Organizatorzy postanowili podzielić wszystkich uczestników na dwie
kategorie wiekowe. W „młodszej" zagrali chłopcy z rocznika 1987 i młodsi,
a pozostali stworzyli grupę „starszą".
Tę ostatnią grupę uzupełniło trzech „zawodowych" tenisistów Aronii-OSiR
Łowicz, mimo że wiekowo powinni zagrać z młodszymi.
Pierwsi swój turniej zakończyli
chłopcy z roczników l 987-89. Wśród

najlepszym okazał się
Damian Lelonkiewicz (SP 4 Łowicz),
który w finale wygrał z Adamem
Garstką (SP I Łowicz), a trzecie miejsce przypadło Andrzejowi Osowskiemu (SP 4 Łowicz).
W grupie starszej najlepszym okazał
się „zawodowiec" - Michał Kalata (SP
7 Łowicz), który w finale wygrał 2: 1 ze
swoim klubowym kolegą - Piotrem
Daszczyńskim, a trzecie miejsce przypadło Rafałowi Kucińskiemu (SP
Domaniewice).Obaj zwycięzcy otrzymali ufundowane przez firmę „Gumitex" rolki, a wszyscy zawodnicy z „pudła" - słodkie na.grody.
Paweł A. Doliński
dziesięciu graczy

• ŚLEDZIE - POGOŃ Bełchów
0:2; br.: Adam Król 2.
• FC BRATKI - ŚLEDZIE O: 1; br.:
Kamil Krzewicki.
2 4 2:0
I. Pogoń Bełchów
2 3 l :2
2. Śledzie
0:1
2
3.FCBratki
Mecze ćwierćfinałowe:
•PEKIŃCZYKI - OGÓRKI 0:1;
br.: Paweł Dziedziela.
•FC GDAŃSKA- „BIAŁO-CZER
WONI" 0:2; br.: Jakub Papuga i Kamil
Karmelita.
• JUVENTUS - POGOŃ Bełchów
0:0, w rzutach karnych 0:2.
• BOBRY Bobrowniki - JEDYNKA 0:0, w rzutach karnych I :3.
Mecze półfinałowe:
• „BIAŁO-CZERWONI" - OGÓRKI 0:0, w rzutach karnych 2:0.
• POGOŃ Bełchów - JEDYNKA
O: 1; br.: Konrad Zarychta.
Mecz o 1. miejsce:
• „BIAŁO-CZERWONI" -. JEDYNKA 1:0; br.: Paweł Wojciechowski.
5 11 7:0
I. „Biało-czerwoni"
5 8 5:1
2. Jedynka
4 8 6:0
3. Ogórki
4 5 2:1
Pogoń Bełchów
3 7 5:0
5. Juventus
3 5 1:0
Bobry Bobrowniki
3 4 1:1
Pekińczyki
3 4 1:2
FC Gdańska
2 3 3:2
9. Złota Piątka
2 3 1:2
Śledzie
2 I 0:1
11. FC Bratki
2 o 0:2
Ajax Amsterdam
2 o 0:5
Czerwone Diabełki
2 o 0:6
Jastrzębie
2 o 0:9
FC Nieborów
Fundatorem głównej nagrody była
Cukiernia „Chojecki'', a zdobyli ją,,Bia
ło-czerwoni" (większość jest trampkarzami Pelikana), którzy grali w składzie:
Łukasz Piotrowski - Kamil Karmelita,
Jakub Papuga, Paweł Wojciechowski,
Bartosz Włuczyński, Andrzej Osowski
i Rafał Zwierz.
Paweł A. Doliński

W nowej hali OSiR Nr 2
minisiatkówki

można rozg1ywać jednocześnie aż sześć

spotkwi

Turn_iej mini piłki siatkowej dziewcząt do lat 18

„Wichry" po raz pierwszy
w nowei hali
Łowicz, 31 stycznia. Pierwszym turniejem rozegranym w nowej hali OSiR
Nr 2 w Łowiczu były zawody siatkarskich „trójek" złożonych z dziewcząt
w wieku do lat 18. W zawodach w ramach „Łowickiej Feriady 2000" wzięło
udział pięć zespołów, które stoczyły rywalizację systemem „każdy z każdym".
• WICHRY NAMIĘTNOŚCI ŻABKI 2:0 (15:8, 15:4)
•SIEDEM-LAKERS 2:0 (15:4, 15:8)
•STOKROTECZKI - WICHRY
NAMIĘTNOŚCI 0:2 (5:15, 11:15)
• ŻABKI - LAKERS 0:2 (9:15,
12:15)
•SIEDEM-ŻABKI 2:0 (15:7, 15:6)
• LAKERS - STOKROTECZKI
2:0 (15:11, 15:8)
•STOKROTECZKI- SIEDEM 0:2
(7:15, 6:15)
• WICHRY NAMIĘTNOŚCI LAKERS 2:0 (15:9, 15:5)
•ŻABKI-STOKROTECZKI 2:1
(11:15, 15:13, 16:14)

•WICHRY NAMIĘTNOŚCI-SIE
DEM 0:2 (11:15, 13:15)
4 8 8:0
I. „ Wichry namiętności"
4 7 6:2
2. Siedem
4 6 4:4
3. Lakers
4 5 2:7
4. Żabki
4 4 1:8
5. Stokroteczki
Zwycięstwo zespołu, który wystę
pował pod nazwą „Wichry namiętno
ści" nie było żadnym zaskoczeniem.
Grały w nim byłe siatkarki najpierw
OSiR Łowicz, a potem SKS LO Ło
wicz: Halina Russek, Joanna Kruszyńska, Edyta Anioł i Katarzyna
Dymek. Drugie miejsce przypadło
zespołowi „Siedem", w którym także
grały ex-siatkarki: Marta Chamernik, Aleksandra Zarzyńska i Monika Słupska, a trzecie miejsce wywalczył zespół Lakers z Gimnazjum
Nr 2 w Łowiczu w składzie: Katarzyna Waracka, Anna Kolos i Monika ·
Strugacz.
Paweł A. Doli1lski
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LO WICKA FERIADA 2000
Turniej piłki nożnej rocznika 1985-86.

„Gołębie" wyfrunęły z aparatami •••
Łowicz,

2 lutego. Kolejną imprezą
Feriady 2000" rozgrywaną
w hali OSiR Nr I w Łowiczu przy ul.
Jana Pawła II 3 był Osiedlowy Turniej
Piłki Nożnej rocznika 1985-86. Do zawodów zgłosiło się aż osiemnaście drużyn podzielonych na sześć drużyn eliminacyjnych, a do fazy pucharowej
awansowali mistrzowie grup.
Grupa!:"
•FC ZATORZE - JOMA 1:1; br.:
Marcin Sejdak - Łukasz Masztanowicz.
• DUREXY - FC ZATORZE 2:0;
br.: Jarosław Muras i Tomasz Ścibor.
• JOMA - DUREXY 0:1; br.: Jarosław Muras.
Grupa li:
•BAD BOYS - CZERWONE DIABŁY 5~0; br.: Sebastian Bieguszewski 3
i Tomasz Kwiatkowski 2.
• GKS GUTENÓW - BAD BOYS
0:2; br.: Tomasz Kwiatkowski i Rafał
Zielkowski.
• CZERWONE DIABŁY - GKS
GUTENÓWO:l; br.: Marcin Dziedzic.
Grupa !Il:
• GLUTY - WIELEMBORKI 0:3
(w.o.)
• FC NIEBORÓW - GLUTY 3:0
(w.o.)
• WIELEMBORKI - FC NIEBORÓW 3:0; br.: Michał Kroc, Jarosław
„Łowickiej

Burzykowski i Łukasz Pawlak.
Mecz o 1. miejsce:
Grupa IV
•FC „GOŁĘBIE" - DUREXY 2:0;
• MŁODZIAKI - UKS PIJARZY br.: Norbert Zwierz 2.
0:1; br.: Rafał Gawinek.
I. FC „Gołębie"
5 13 7:0
•FC FOKI-MŁODZIAKI 7:0;br.:
2. Durexy
5 IO 6:2
Arkadiusz Przyżycki 4, Maciej Wyszo- 3. Wielemborki
3 7 6:0
grodzki 2 i samobójcza.
FC Foki
3 4 7:1
•UKS PIJARZY - FC FOKI 0:0
5. Bad Boys
3 6 7:3
Grupa V
Złota Szóstka
3 6 5:2
• CHŁOPCY Z PLACU BRONI 7. UKS Pijarzy
2 4 I :O
FC „GOŁĘBIE" 0:0
FC
Nieborów
2
3 3:3
• CLIPPO - CHŁOPCY Z PLACU
2 3 1:2
GKSGutenów
BRONI 0:0
Postbank
2 3 I :3
• FC „GOŁĘBIE" - CLIPPO 3:0;
Chłopcy z Placu Broni
2 2 0:0
br.: Michał Kamiński 2 i Norbert Zwierz.
I :2
Joma
2
Grupa VI:
2
I :3
• CIOŁKI - ZŁOTA SZÓSTKA 13. FC Zatorze
Clippo
1:2; br.: Marcin Majkowski - Jakub
2
0:3
Wysocki i Krzysztof Wysocki,
2 o I :3
Ciołki
• POSTBANK - CIOŁKI 1:0; br.:
2 o 0:6
Czerwone Diabły
Tomasz Kolos.
2 o 0:6
Gluty
ZŁOTA SZÓSTKA - POSTMłodziaki
2 o 0:8
BANK 3:0; br.: Mariusz Dedoński 3.
Nagrodę łowickiej firmy „Media Com
Mecze ćwierćfinałowe:
S.A." - aparaty fotograficzne telewizji
• DUREXY - BAD BOYS 3:0 (w.o.)
„Minimax" zdobyła ekipa FC „Gołębie"
FC „GOŁĘBIE" - ZŁOTA
złożona w całości z miodzików PelikaSZÓSTKA 1:0; br.: Norbert Zwierz:
na, która występowała w składzie: LuMecze póljinalowe:
• DUREXY - WIELEMBORKI 0:0, kasz Świątkowski - Michał Kamiński,
Łukasz Kamiński, Andrzej Grzegorek,
w rzutach karnych 6:5.
Błażej
Golis i Norbert Zwierz.
•FC „GOŁĘBIE" - FC FOKI 1:0;
Paweł A. Do/ifiski
b_r.: Łukasz Kamiński.

•

•

Turniej mini piłki siatkowej chłopców rocznika 1985-86

Gospodarze nailepsi ,,pod
Łowicz, 3 lutego. W turnieju siatkarskich trójek w ramach „Łowickiej Feriady 2000" dla chłopców z rocznika 198586 wystartowało aż czternaście drużyn,
a zawody rozegrano ~ystemem pucharowym. W poszczególnych meczach
emocji na pewno nie brakowało, a ostatecznie najlepszą okazała się drużyna
gospodarzy z SP 2 w Łowiczu wystę
pująca jako Bad Boys.
Mecze eliminacyjne:
•CZARNO-CZARNI- POGROMCY 26:28
• CLIPPO-MŁODZIKI 25:19
•KAMIKADZE-ANONIMY 14:25
• GALAXIA - BAD BOYS 15:25
• ZŁOTA TRÓJKA - WIELEMBORKI 25:23
• DZIĄCHY - DESTROYS 25:12

•FC FOKI - DUREXY 20:25
Mecze ćwierćfinałowe:
•ANONIMY - POGROMCY 25:22
•BAD BOYS - DZIĄCHY 25:14
• CLIJ>PO - DUREXY 26:24
• ZŁOTA TRÓJKA - CZARNOCZARNI 25:19
Mecze póljina/owe:
• ANONIMY - BAD BOYS 20:25
•CLIPPO-ZLOTA TRÓJKA 15:25
Mecz o 3. miejsce:
• ANONIMY - CLIPPO 20:25
Mecz o I. miejsce:
• BAD BOYS - ZŁOTA TRÓJKA
25:21
I. Bad Boys
4 4 100:66
2. Złota Trójka
4 3 96:82
3. Clippo
4 3 91:88
4.Anonimy
4 2 90:84

siatką''

I 49:46
I 39:37
Pogromcy
I 50:51
Czarno-Czami
O 45:53
9. Wielemborki
I O 23:25
FC „Foki"
O 20:25
Młodziki
O 19:25
Galaxia
O 15 :25
Kamikadze
O 14:25
Destroys
O 12:25
Triumfatorami w turnieju minisiatkówki okazała się ekipa Bad Boys, która występowała w składzie: Sebastian
Bieguszewski, Sebastian Wolski
i Szymon Wójcik. W finałowej pokonali oni „Złotą Trójkę", w której skła
dzie znaleźli się: Łukasz Gruza, Zbigniew Wróbel i Wiktor Stępniewski.
Paweł A. Doliński
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Drugie miejsce zajął najmłodszy uczestnik turnieju - Mikołaj Pietrzak (trzeci
z lewej)

Turniej tenisa ziemnego

Jan Obrębski • faworyt z rakie-ą
Łowicz,

1 lutego. Pięciu zawodników
w halowym turnieju tenisa ziemnego do lat osiemnastu w ramach
„Łowickiej Feriady 2000". Faworytem
był najstarszy z tego grona, a co za tym
idzie trenujący najdłużej - Jan Obręb
ski (ZSMed Łowicz) i rzeczywiście tenisista ten okazał się najlepszym na
„szybkim" korcie hali sportowej OSiR
Nr 2 przy ul. Topolowej 2.
Szczególnie ciekawa była walka o dwa
pozostałe miejsca na podium. W bezpośrednich spotkaniach trójka graczy miała na koncie po jednym zwycięstwie
i jednej porażce, a najlepszy bilans miał
na koncie najmłodszy w tym gronie Mikołaj Pietrzak, a dalsze miejsca zajęli
Filip Gołda (obaj SP 2 Łowicz) i Maciej
Urbanek (SP 6 Łowicz).
Żadnego meczu nie udało się natomiast wygrać Gabrielowi Ochmań
skiemu (SP Nowe Zduny). Poszczególne mecze rozgrywane były do dziewięciu gemów.
wzięło udział

Maciej Urbanek - Gabri~I
9:5
·•Jan Obrębski - Filip Golda 9:1
• Mikołaj Pietrzak - Gabriel
Ochmański 9:3
•Maciej Urbanek- Filip Golda 4:9
• Mikołaj Pietrzak - Jan Obręb
ski 3:9
• Filip Golda - Gabriel Ochmań
ski 9:1
• Mikołaj Pietrzak - Filip Golda
9:2
•Maciej Urbanek - Jan Obrębski
2:9
•Mikołaj Pietrzak- Maciej Urbanek 7:9
•Jan Obrębski-Gabriel Ochmań
ski 9:2
I. Jan Obrębski
4 4 36:9
. 4 2 28:23
2. Mikołaj Pietrzak
3. Filip Gołda
4 2 21:23
4. Maciej Urbanek
4 2 24:30
5. Gabriel Ochmański
4 o 9:36
Paweł A. Doliński
•

Ochmański

Turniej mini piłki siatkowej dziewcząt 1985-86

Kotki, Żabki i Gumisie
wickiej Feriady 2000" została ekipa Gu•ŻABKI-KOTKI 1:2 (15:10, 10:15,
misiów.
8:15)
• ŻABKI - GUMISIE 0:2 (2:15,
•GUMISIE-LAKERS 2:1 (16:14,
8:15)
8:15, 15:8)
• LAKERS - KOTKI 2:0 (15:2,
•ŻABKI-LAKERS 0:2 (11:15,4:15)
15:10)
•GUMISIE - KOTKI 2:0 (15:10,
.15:5)
I.Gumisie
3 6 6:1
2. Lakers
3 5 5:2
3. Kotki
3 4 2:5
4.Żabki
3 3 I :6
Najlepszą okazała się drużyna Gumisiów (Gimnazjum Nr 2 w Łowczu),
która występowała w składzie: Ewelina Wieczorek, Sylwia Tokarska i
Paulina Bednarek. Drugie miejsce,
czyli
o „oczko" lepiej niż
we wcześniejszym turnieju dziewcząt
do lat osiemnastu, przypadło zespołowi Lakers z Gimnazjum Nr 2 w Ło
wiczu w składzie: Katarzyna Waracka, Anna Kolos i Monika Strugacz,
a trzecie dwuosobowy zespół grający
pod nazwą Kotki: Maria Zielkowska
Turniej siatkarski prowadził Marian Dymek. Na zdjęciu w otoczeniu pięknych
(GP 2) i Justyna Brzozowska (SP 7
uczestniczek.
Łowicz).

Łowicz, 2 lutego. Na kolejnym turnieju siatkarskich „trójek" w nowej hali
sportowej OSiR Nr 2 w Łowiczu pojawiły się cztery dziewczęce teamy z roczników 1985-86. Ostatecznie triumfatorkami kolejnej imprezy w ramach „Ło-

Finałowa walka była bardzo zacięta, ale ostatecznie po dogrywce Blockersi
pokonali Raptorsów

Triobasket rocznika 1987-88

Piątoklasiści

ograli starszych rywali

Łowicz,

1 lutego. Siedem zespołów
zgłosiło się do turnieju triobasketu, czyli zawodów koszykarskich trójek w ramach „Łowickiej Feriady 2000". Tym
razem rywalizowali chłopcy z rocznika
1987-88, a niespodziewanie aż dwa miejsca na podium zdobyli uczniowie klas
piątych.

Mecze eliminacyjne:
• NIE WIEM - SKERO-BEROSI
5:15
•PEKAES - RAPTORS 3:14
• CZERWONE DIABEŁKI BLOCKERS 14:15
Mecz póljinalowe:
• SKERO-BEROSI - RAPTORS
6:9
• BRACIA BROTHERS - BLOCKERS 9: 10
Mecz o 3. miejsce:
• SKERO-BEROSI - BRACIA
·BROTHERS 6:8
Mecz o 1. miejsce:
• RAPTORS - BLOCKERS 9:10

(po dogrywce)
I. Blockers
3 3 35:32
2. Raptors
3 2 32:18
3. Bracia Brothers
2 l 17:16
4. Skero-Berosi
3 I 27:23
5. Czerwone Diabełki
I O 14:15
Nie Wiem
I O 5:15
Pekaes
I O 3:14
Koszulki ufundowane przez łowicką
firmę „Media Com S.A." i inne „słod
kie" nagrody od całej rzeszy sponsorów
wygrali Blockersi, którzy grali w skła
dzie: Bartosz Włuczyński, Marek Flis
i Hubert Laska. Cała trójka to piąto
klasiści trenujący w VOX-OSiR koszykówkę pod okiem trenera Andrzeja
Korejwo. Drugie miejsce zajęli ich koledzy z drużyny występujący jako Raptorsi: Michał Wójcik, Maciej Koło
dziejczyk, Mariusz Przybyła i Adam
Kowalik, a trzecie o rok starsi Bracia
Brothers: Piotr Daszczyński, Michał
Andrzejewski i Łukasz Łebski.
Paweł A. Doliński
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- 8. kolejka IV ligi

Cztery punkty
bezpieczeństwa „Pulpy"
Łowicz, 6 lutego. 8. kolejka IV Ło
wickiej Lidze Piłki Nożnej Pięciooso
bowej nie przyniosła poważniejszych
zmian w tabeli.
Nadal liderują tu rezerwy ZPOW
„Agros", które, co prawda, nieco „pokpiły" w końcówce meczu z Cool Boy's,
ale jednak wygrały„. Ciekawie także
w dole tabeli, gdzie Kopernik Kiernozia, wygrywając z Red Powerem, uciekł
z zagrożonej strefy.

8. kolejka !V ligi:

„Strażacy"

wygrali już 3:0, ale skuteczna gra „ Chi1iczyków" dala tej ekipie bardzo cenne zwycięstwo

Halowe Mistrzostwa

Łowicza

- 9. kolejka li ligi

SENSACJA GONltA SENSACJ~
Łowicz,

6 lutego. Takich rozstrzyjak te w 9. kolejce, nie spodziewał się nikt. Była to wyjątkowa kolejka.
Pierwszej porażki doznał lider „Straża
cy" i to z dziesiąta drużyną w tabeli
(Chińską „Rarytas"). Poległ też wicelider Damir, a pogromcami tej ekipy był
Vagat Domaniewice. Pierwsze punkty
w rozgrywkach zdobyli piłkarze DAXu Głowno, remisując z Sąsiadami 2:2.
Niespodziewanie punktami podzielili się
zawodnicy FC „Chinatown", którzy nie
potrafili pokonać grającą„w kratkę" drużynę Naprzodu Jamno. Te potknięcia
wykorzystał _1\.bcx, który pokona I po ciekawym meczu Zające „Logo" i powrócił na drugie miejsce w tabeli. Jak powiedział po spotkaniu opiekun tej drużyny Artur Kacprzak, jego podopieczni
gnięć,

tak zagrali w drugiej połowie, że „z Zazrobiony został pasztet". Ostatni pojedynek (Oldboy TI - Orzeł Nieborów)
został przełożony na wtorek, . 8 lutego,
na godzinę 20.30.
Walka o dwa miejsca premiowane
awansem toczyć się będzie do ostatniej
kolejki. W tej chwili najwięcej szans daje
się zespołowi .,Strażaków" i Abexowi,
choć ta druga ekipa musi wygrać najbliższe spotkanie z FC „Chinatown", by
być pewna awansu. Nie składają jeszcze broni piłkarze Damiru, FC „Chinatown" i Zające „Logo".
Przedostatnia kolejka odbędzie się
dopiero 20 lutego (w godz. ł 6.00 20.00). Najciekawiej zapowiadają się
w niej spotkania pomiędzy IPO „Strażakam i" i Zającami „Logo" ( 16.00)

jęcy

Halowe Mistrzostwa

Ło~icza

i FC „Chinatown" z J\bexem ( 16.40)
9. kolejka li ligi:
• CHIŃSKA „RARYTAS" - IPO
„STRAŻACY" 4:3 (0:2); br.: Mariusz
Więcek 2, Sylwester Grzanka i Artur
Kopeć - Leszek Boczek 2 i Wiesław Karwat. Żółta kartka: ławka „Strażaków".
• VAGAT Domaniewice - DAMIR
3:1 (1:1); br.: Jarosław Truszkowski,
Dariusz Florczak i Grzegorz Czajka Jacek Sochala.
• SĄSIEDZI - DAX Głowno 2:2
(2:1); br.: Mariusz Dymek 2 - Piotr
Matusiak 2.
• NAPRZÓD Jamno - FC „CHINATOWN" 2:2 (2:0); br.: Franciszek
Milczarek i Waldemar Krajewski - Paweł Czerwiński i Piotr Zrazek.

• ZPOW „Agros" II - COOL BOY'S 3:2 (2:0); br.: Jacek Fudala 2 i Janusz Kołaczek- Rafał Okoniewski i Krystian Krawczyk.
• SOBIERADEK - JAZZ WET
przełożono na niedzielę, 13 lutego, godz.
20.40.
• SOJAX Ili Boczki - FC „KO~
RABKA" 3:1 (1:0); br.: Przemysław
Plichta 2 i Sławomir Gołttbiowsk1 - Ar·
kadiusz Staszewski.
• KOPERNIK Kiernozia - RED
POWER 4:1 (2:1); br.: Tomasz Zawadzki 2, Bartosz Popławski i Wojciech
Grzegory - Dariusz Nowak.
• RKA „PASIACZEK" - VICTORIA Il Bielawy 2:4 (1 :2); br.: Piotr
Pokora i Krystian Lisowski - Przemysław Grzegory 3 i Jacek Mie~ałski.
• OLIMPIA II Chąśno - KWASIKI 4:1 (2:1); br.: Artur Kacprowski 3
i Waldemar Kotlarski - Piotr Rutkowski.
Żółta kartka: Piotr Wołynik (Kwasiki).
IV liga ma znowu samodzielnego li-

dera strzelców, a został im ponownie
Artur Kacprowski (Olimpia TJ), który
strzelił już piętnaście goli. 14 trafiet1
zanotował Przemysław Plichta (Sojax
ITI), 12 -Piotr Rutkowski (Kwasiki), I O
- Kamil Pędraszewski („Korabka") ,
Mariusz Ochmański (Jazz Wet), Przemysław Grzegory (Victoria TT), Tomasz
Zawadzki (Kopernik) i Radosław Leś
niak (Victoria Tl), 9 - Jarosław Pęcz
kowski (ZPOW IT), 7 - Maciej Markowski (Victoria li), 7 - Dariusz Nowak
(Red Power), 6 - Jacek Fudała (ZPOW
II), 5 · Krystian Lisowski (Pasiaczek),
Jerzy Wolski (Jazz Wet) i Jacek Michalski (Victoria TT), a po 4 - Waldemar Kotlarski i Mariusz Gać (obaj Olimpia TT),
Rafał Okoniewski i Szymon Wiliński
(obaj Cool Boy 's ), Arkadiusz Staszewski („Korabka"), Adam Cicha! (Kopernik), Emil Wójcik (Kwasiki), Michał
Szupłewski (Sobieradek) i Bartosz Popławski (Kopernik).
8 24 25:9
I. ZPOW „A gros" li (I)
2. Victoria Il Bielawy (3) 8 19 34: 16
3. Sojax lll Boczki (4)
8 18 26.15
4. Sobieradek (2)
7 17 14:6
5. Olimpia li Chąśno (5)
8 15 28: ł 8
6. FC „Korabka" (6)
8 11 19: 17
7. Kwasi ki (7)
8 9 23 :22
8. Kopernik Kiernozia (I O) 8 7 21 :25
9. Red Power (8)
8 7 9:21
10.Jazz\Vet(9)
7 6 18:28
li. Cool Boy's (Ił)
8 3 15:34
12. RKA „Pasiaczek" (12) 8 o 12:40
Paweł

A. Doli1iski

dok. na st1: 77

- 9. kolejka Ili ligi

Przetasowania na czele tabeli
Łowicz, 5 lutego. Kolejne niespodzianki w 9. kolejce i w III Łowickiej
Ljgi Piłki Nożnej Pięcioosobowej mamy
znowu kolejnego lidera. Po zwycięstwie
nad ekipą Amigo Górki na pierwsze
miejsce awansował Hurt-Metal, który
ma jednak tylko jeden punkt przewagi
nad czterema drużynami, które zgroma·
dziły po 19. punktów. Do zakończenia
rozgrywek pozostały jednak jeszcze aż
cztery kolejki.
Następna I O. kolejka rozegrana zostanie w niedzielę, 13 lutego 2000 roku:
godz. 8.00: Lipcoki - FC „Konopnicka",
godz. 8.40: Logo-Victoria Zabostów ·
Zet-Ka, godz. 9.20: Attack Domaniewi·
ce - Klakson, godz. 18.00: PSS „Społem" - MSM „Szare Szeregi", godz.
18.40: WSD „Kleryk"- KS „Iskra",
godz. 19.20: Hurt Metal - ŁSA „Księ
żak", godz. 20.00: Amigo Górki -Victoria Bielawy.
9. kolejka Il! ligi:
• AMIGO GÓRKI - HURT-METAL 2:5 (1:0); br.: Wiesław Kołaczyk
i Robert Grzyb - Łukasz Gąsecki 3 i Mariusz Wróbel 2.
• MSM „SZARE SZEREGI" -ATTACK Domaniewice 0:2 (0:1); br.:
Dariusz Strugiński i samobójcza.
Żółta kartka: Maciej Krawczyk („Szare Szeregi").
•KLAKSON - LJPCOKI 4:6 (1 :2);

br.: Dariusz Pytkowski 2 i Paweł Tralut

2 - Jacek Brzozowski 2, Wojciech Kunat
2, Michał Florczak i Grzegorz Borcuch.
. • FC „KONOPNICKA" - ŁSA
„KSIĘŻAK" 1:10 (0:4); br.: Adam
Bieguszewski - Mieczysław Kaczmarski
3, Arkadiusz Wrocławski 3, Tomasz
Kępka 2, Łukasz Frontczak i Mariusz

12. FC „Konopnicka" (IO) 9 7 16:43
13.Zet-Ka(14)
9 7 12:38
Victoria Il awansowała już na drugie miejsce, a Cool Boys, mimo prowadze14. WSD „Kleryk" (13)
9 4 14:29
nia po I. kolejce, jest dopiero przedostatni
Do czołówki klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w ITl lidze dolą- ~............................................................................................................~

czyłiukasz Gąsecki (Hurt-Metal), któ-

rypodobniejakPiotrJaska(„SzareSzeregi"}, Sylwester Płacheta (KS „Iskra")
i Robert Chojnowski (PSS „Społem")
Dziąg .
Żółta kartka: Jakub Kowalski („Księżak").
ma jedenaście trafiet1 na koncie. I O. goli
•ZET-KA-WSD „KLERYK" 2:1 strzelił Ryszard Krawiński (PSS „Spo(0:0); br.: Michał Gielniewski i Jarosław łem"), po 9 - Karol Kowalczyk (Amigo), Arkadiusz Wrocławski („Księ
Kamiński - Michał Chojnacki.
• KS „ISKRA" - PSS „SPOŁEM" żak"), Tomasz Kępka („Księżak") i Ja1 :2 (1 :O); br.: Dariusz Plichta - Marcin rosław Tafłiński (Logo- Victoria), po 8
- Jacek Kunikowski (Amigo) i Robert
Wieteska i Ryszard Krawiński.
Żółte kartki: Dariusz Plichta („Iskra") Marzec (Victoria Bielawy), po 7 - Mariusz Wróbel i Tomasz Rembowski
i Tomasz Brzózka („Społem").
• VICTORIA Bielawy - LOGO- (obaj Hurt-Metal), Tomasz Brzózka
VICTORIA Zabostów 1:2 (0:-0); br.: (PSS „Społem"), Mieczysław KaczmarRobert Marzec - Krzysztof Tatliński ski („Księżak"), po 6 - Andrzej Durka
(FC „Konopnicka"), Wojciech Kunat
i Łukasz Wojciechowski.
I. Hurt-Metal (3)
9 20 32: 19 (Lipcoki) i Łukasz Chlebny, Krzysztof
2. LSA „Księżak" (4)
9 19 37:15 Tafliński i Łukasz Wojciechowski, a po
3. MSM„SzareSzeregi"(5) 9 19 25:14 5 - Zbigniew Łaziński (wszyscy Logo4. Amigo Górki(!)
9 19 27:18 Victoria), Marcin Dobrowolski i Józef
5. Logo-Victoria Zabostów (6) 9 19 33 :26 Gładki (obaj Klakson), Krystian Wija6. Victoria Bielawy (2)
9 18 24: 12 tyk (Lipcoki), Rafał Babicki (WSD
7. KS „Iskra" (7)
9 13 31 :20 „Kleryk"), Radosław Marat („Iskra"),
8. Klakson (8)
9 12 20:23 Paweł Werwiński (Victoria Bielawy),
9. PSS „Społem" (9)
9 13 32:20 Paweł Trałut (Klakson) i Michał Flor10. Lipcoki (11)
9 9 27:39 czak (Lipcoki) .
11. Attack Domaniewice (12)
Pawel A. Doli1iski
9 9 13:27
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czoło'

Łowicz, 5 lutego. Po dwutygodniowej przerwie na parkiet łowi9kiego
OSiR-u powrócili gracze „drugiego
frontu". W pięciu spotkaniach Ueden
mecz został przełożony) strzelili oni 35
bramek, co dało 7 bramek na mecz.
W pierwszym; najciekawszym pojedynku Strażacy pokonali Abex i umocnili się na fotelu lidera. Mecze wygrały
wszystkie drużyny czołówki, przy czym
Zające „Logo" tylko jedną bramką. Nie
odbyło się spotkanie FC „Chinatown"
z Sąsiadami, gdyż obie drużyny zdecydowały się na jego przełożenie. Nadal
bez punktu pozostaje ekipa Dax Głow
no, która tym razem uległa Oldboyowi
TT. Pewnie swój pojedynek wygrali domaniewiczanie z Vagatu, którzy w sobotę pokonali Orla Nieborów. Po tej
kolejce w czołówce zrobiło się ciasno.
Pięć drużyn ma szanse na dwa premiowane awansem do łowickiej „ekstraklasy" miejsca.
8. kolejka li ligi:
• IPO „STRAŻACY" - ABEX 5:2

wce

(2:1); br.: Wiesław Karwat 3, Krzysztof
Ambroziak i Dariusz Rosa - Marcin
Mika i Michał Stradza. Żółta kartka:
Krzysztof Ambroziak („Strażacy")
•ZAJĄCE „LOGO" - NAPRZÓD
Jamno 3:2 (2:0); br.: Piotr Gawlik 2
i Mirosław Gielniewski - Robert Kapusta i Andrzej Bryszewski.
• FC „CHINATOWN" - SĄSIE
DZI (przełożony)
• DAX Głowno - OLDBOY II 3:6
(1 :5); br.: Piotr Matusiak i Jacek Marciniak- KrzysztofNowogórski 3, Krzysztof Jędrachowicz 2 i Marek Milczarek.
•ORZEŁ Nieborów-VAGAT Domaniewice 2:5 (1 :1); br.: Adam Kamiń
ski i Hubert Sobolewski - Marek Sękal
ski 3, Zbigniew Konecki i Konrad Stajuda. Żółta kartka: Zbigniew Konecki
(Vagat).
• DAMIR - CHIŃSKA „RARYTAS" 5:2 (1 :1); br.: Zbigniew Ambroziak 2, Łukasz Kowalik 2 i Maciej Kolos
- Sylwester Grzanka i Mariusz Wittcek.

Krzysztof Olko

Nowy Ł<3wiczanin. Tygodnik Ziemi j:.owickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem „Wieści z Głowna i Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza „Nowy Łł>wiczanin". 99-400 Łowicz, ul.Grabowa 2, teł./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 Szymariska, Mirosława Wolska-Kobierecka. Stale współpracuje: asp. sztab. Witołd Janeczek (kronika policyjna), Renata Piechu! (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 (teł./fax 837-37-51) łub osobiście w biurze ogłoszeri, 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., Łódż, ul.Skorupki 17/19.
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Piłka nożna

- przygotowania LZS „Huragan" Bobrowniki

KADRA
CORAZ MNIEJ LICZNA

W turnieju triobasketu najlepsi okazali się „Blochersi" - pierwsi z lewej

Czas na Puchar Burmistrza Łowicza
zimowe ferie, kończą
sportowe w ramach „Łowic
kiej Feriady 2000". W hali sportowej
Nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowi
czu w piątek i sobotę odbędzie się 1. Ogólnopolski Turniej Koszykówki dziewcząt,
w którym zagrają kadetki UKS „Center-4
Club". W Łowiczu zagrają drużyny z
Łodzi , Płocka, Żyrardowa i Tomaszowa
Mazowieckiego, a będzie to jednocześnie
pierwsza próba nowych konstrukcji do
koszykówki zamontowanych ostatnio w
tym obiekcie ...
W najbliższy weekend rozpoczną się
także eliminacje do turnieju o Puchar
Burmistrza Łowicza w halowej piłce noż
nej z udziałem 27. zespołów I, Il, III i IV
Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pięciooso
(p)
bowej.
Czwartek. 10 lutego:
• 10.00-14.00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Otwarty Turniej badmintona do lat 18. Zapisy
drużyn do godz. 9.30;
• 11.00-14.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. JanaPawła II 3; Turniej Koszykówki - rocznik 1988. Zapisy
drużyn do godz. I 0.30.
Piątek. U lutego:
• 9.30-18.00- hala sportowa OSiRNr
2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 1. Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt
„Łowicka Feriada'2000"; godz. 9.30:
UKS „Center-4 Club" Łowicz - Salos
Żyrardów, godz. Jl.OO: UKS 21 Płock
Widzeo/ Łódź, godz. 13.30: Salos Żyrar
dów -Trójka Sieradz, godz. 15.00: UKS
„Center-4 Club" Łowicz - UKS 21 Płock,
godz. 16.30: Widzew Łódź - Trójka Sieradz;
• 11.00-14.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; amatorski turniej tenisa stołowego dziewcząt
i chłopców. Zapisy drużyn do godz. 10.30;
• 17.00 - hala sportowa OSiR Nr 1 w
Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; losowanie
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w Piłce Siatkowej;
Kończą się już

się imprezy

Sobota. 12 lutego:
• 9.30-18.00 - hala sportowa OSiR
Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2; 1.
Ogólnopolski Turniej Koszykówki
Dziewcząt „Łowicka Feriada '2000";
godz. 9.30: UKS „Center-4 Club" Ło
wicz - Widzew Łódź, godz. 11.00: Trójka Sieradz- UKS 21 Płock, godz. 13.30:
Salos Żyrardów - Widzew Łódź, godz.
15.00: UKS „Center-4 Club" Łowicz Trójka Sieradz, godz. 16.30: Salos Ży
rardów - UKS 21 Płock;
• 14.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz
piłki nożnej: Huragan Bobrowniki Piast Piastów;
• 16.00-21.30 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
mecze 1/16 Pucharu Burmistrza Łowi
cza w halowej piłce no:inej; godz. 16.00:
IPO „Strażacy" - PSS „Społem", godz.
16.30: Przyszłość - FC „Korabka", godz.
17 .OO: Zające „Logo" - Sobieradek,
godz. I 7.30: Abex - Olimpia II Chąśno,
godz. 18.00: Chińska „Rarytas" - MSM
„Szare Szeregi", godz. 18.30: Turbo-Car
Gutenów - Amigo Górki, godz. I 9.00:
Sojax II Boczki - Victoria lI Bielawy,
godz. l 9.30: Pędzące Imadła - ŁSA
„Księżak", godz. 20.00: Orzeł Nieborów - ZPOW „Agros" II, godz. 20.30:
Olimpia I Chąśno - Victoria I Bielawy,
godz. 21.00: FC „Chinatown" - Sojax
lII Boczki;
Niedziela. 13 lutego:
• 8.00-10.00 - hala sportowa OSiR
Nr I w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3;
I O. kolejka III Łowickiej Ligi Piłki Noż
nej Pięcioosobowej; godz. 8.00: Lipcoki - FC „Konopnicka'', godz. 8.40: LogoVictoria Zabostów - Zet-Ka, godz. 9.20:
Attack Domaniewice - Klakson;
• 10.00-15.20 - hala sportowa OSiR
Nr I w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3;
mecze 1/8 Pucharu Bunnistrza Łowicza
w halowej ·piłce nożnej; godz. JO.OO:
Oldboy - zwycięzca meczu (IPO „Strażacy" - PSS „Społem"), godz. I 0.40:

meczu (Przyszłość - FC „Korabka") - zwycięzca meczu (Zające
„Logo" - Sobieradek), godz. I I .20: Sojax I Boczki - zwycięzca meczu (Abex Olimpia Il Chąśno), godz. 12.00: ZPOW
„Agros" I - zwycięzca meczu (Chińska
„Rarytas" - MSM „Szare Szeregi"),
godz. 12.40: KS „Stefan" - zwycięzca
meczu (Turbo-Car Gutenów - Amigo
Górki), godz. 13.20: zwycięzca meczu
(Sojax II Boczki - Victoria II Bielawy) zwycięzca meczu (Pędzące Imadła ŁSA „Księżak"), godz. 14.00: zwycięz
ca meczu (Olimpia I Chąśno - Victoria
I Bielawy)- zwycięzca meczu (FC „Chinatown" - Sojax III Boczki), godz. 14.40:
Dagram-AT - zwycięzca meczu (Orzeł
Nieborów - ZPOW „Agros" II);
• 15.20-18.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
mecze ćwierćfinałowe Pucharu Burmistrza Łowicza w halowej piłce nożnej;
• 18.00-20.40 - hala sportowa OSiR
Nr l w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
cd. 10. kolejki III Łowickiej Ligi Piłki
Nożnej Pięcioosobowej; godz. 18.00:
PSS „Społem" -MSM „Szare Szeregi",
godz. 18.40: WSD „Kleryk"- KS
„Iskra'', godz. 19.20: Hurt Metal - ŁSA
„Księżak", godz. 20.00: Amigo Górki Victoria Bielawy;
• 20.40 - hala sportowa OSiR Nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; zaległy
mecz 8. kolejki IV Łowickiej Ligi Piłki
Nożnej Pięcioosobowej: Sobieradek Jazz Wett;
Środa. 16 lutego:
• 14.00 - stadion OSiR w Łowiczu ,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz
piłki nożnej: Pelikan Łowicz - Górnik
zwycięzca

Łęczyca;

Czwartek. 17 lutego:
• 13.00 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zebranie nauczycieli wychowania fizycznego
ze szkół - członków Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego w Ło
wiczu.

Jak. ze str. 32

Stanęli
Łowiczanie

11 :6. Chwilę później Zbyszek dokład
nie „obsługuje" Adriana El-Warda, który wykorzystuje zagranie kolegi. Ten z
kolei minutę póżniej ładnie zagrywa do
Szczeszka, który nie marnuje tej okazji .
W 17. minucie po „trójce" Marcina
Lesiaka i dwóch punktach Kucharka
podopieczni trenera Włuczyńskiego
osiągnęli największą przewagę w pierwszej części gry (25 punktów). Do zakoń
czenia tej części gry rywalom udało się
zniwelować trochę strat, w ostatnich sekundach wsad Michała Kędzi , jednak róż
nica była zbyt wielka, by mogli oni myśleć o korzystnym rezultacie końcowym.
Drugą połowę ponownie lepiej rozpoczęli łowiczanie, którzy w 24. minu-

a jeden z graczy Dolcanu wepchnął ją do
siatki. Miejscowi jeszcze przed przerwą
zdołali jeszcze dwukrotnie pokonać Bernarda Wudkiewicza. Najpierw w sytuacji jeden na jeden nasz golkiper zdołał
sparować piłkę na rzut rożny, ale po kornerze interweniującemu ,,Benkowi" przeszkodził wprowadzony kilka chwil wcześniej Tomasz Mrówka, a piłka sparowana na czternasty metr za chwilę znów
ugrzęzła w bramce. Po chwili kopia tej
sytuacji, kolejny błąd Mrówki i Wudkiewicz wyjmował piłkę z siatki po raz trzeci. W drugiej połowie gospodarze zdobyli jeszcze jednego gola, tym razem
z kontrataku.
Huragan miał także kilka okazji na
zdobycie kolejnych goli, ale ... Ten .brak
skuteczności w tym okresie nie budzi
niepokoju, gorzej z kadrą jaką dysponuje obecnie trener Nezdropa.
W spotkaniu z Dolcanem wystąpiło
jedynie czternastu piłkarzy, a do tego
już po dwóch kwadransach boisko musiał opuścić Waldemar Szaleniec narzekający na ból kolana. Ponoć chorzy lub
kontuzjowani są ponadto Grzegorz Durka, Tomasz Małkus, Sylwester Grzanka i Arkadiusz Gala, ale na treningach
w porównaniu z rundą jesienną brakuje także innych graczy: Grzegorza
Czerbniaka (wypożyczony do GKS
Łyszkowice), Bartłomieja Klimczyka,
Adama Florczaka, Marcina Urbańskie
go i Dariusza Wiśniowskiego. Z tych
graczy stworzyć można prawie drugą
drużynę.
Paweł

A. Doliński

Paweł Kuzajest chyba największym przegranym 2. turnieju Grand Prix Łowi
cza w dartsie

Dart - 2. turniej Grand Prix Łowicza

Jacek lebioda bliski
.sprawienia niespodzianki

4 lutego. Na razie Grand Prix 4. Jerzy Cipiński
7:6 13
5
w dartsie ma jednego zdecy- 5. Paweł Glazik
3 I 3:5 12
dowanego faworyta. Jest nim aktualny
Waldemar Sokół
3 1 2:5 12
2:4 IO
mistrz „grodu nad Bzurą" - Maciej Wój· 7. Paweł Kuza
2
Adrian Wójcik
1:4 IO
2
cie mieli o ponad dwadzieścia „oczek" cik. Także i tym razem Wójcik wygrał,
więcej od rywali. Od tego momentu za- choć bliskim sprawienia dużej niespo- 9. Jakub Lebioda (8)
1:4
2
9
częła się „radosna" koszykówka. Ani dzianki był . Jacek Lebioda, który
Klasyfikacja po 2. turnieju GP Łowijedni, ani drudzy prawie nic nie broni- w dwóch meczach urwał liderowi , co cza:
li , a swoje działania koncentrowali na prawda, tylko jednego lega, ale w innych
3·2
I. Maciej Wójcik (I)
grze ofensywnej. Dla łowickiego zespo- było bardzo blisko.
29
2. Maciej Turski (2)
łu przyniosło to efekt w postaci przekro25
3. Waldemar Sokół (4)
Jak na razie jedynym, który dotrzyczenia granicy stu punktów, a dokonał
24
muje kroku Wójcikowi jest Maciej Tur- 4. Paweł Kuza (3)
tego celną „trójką" najmłodszy w zespo2~
ski (Głowno) , który raz był drugi i raz
Jacek Lebioda (8)
le Piotr Tokarski. Chwilę póżniej popra22
trzeci, mając tylko trzy punkty straty 6. Adrian Wójcik (5)
wił Lesiak i mecz zakończył się czter18
w klasyfikacji generalnej Grand Prix Ło
7. Jakub Lebioda (8)
dziestopunktowym zwycięstwem łowic
13
8. Jerzy Cipiński (-)
kiego zespołu. Zwycięstwem, które na wicza.
Łowicza:
GP
turniej
2.
12
(5)
Pytkowski
Jac~k
9.
pewno w pełni nie satysfakcjonuje miło
12
4 4 8: I 16 JO: Paweł Glazik(-)
śników łowickiego basketu, ale dobre i I. Maciej Wójcik
5 3 7:5 15 Il. Waldemar Szkup (7)
IO
2. Jacek Lebioda
to. Może za rok będzie o wiele lepiej.
6 4 8:5 14
Paweł A. Doliński
Sławomir Karmelita 3. Maciej Turski

iednak na „pudle"

do tego spotkania przystąpili z wolą zwycięstwa i było to bardzo widoczne.
Pierwsze punkty meczu zdobył rzutem za trzy punkty Robert Kucharek,
za chwilę za dwa poprawił Robert
Szczeszek i podopieczni trenera Ceza- ·
rego Włuczyńskiego prowadzili 5:2.
Goście odpowiedzieli dwoma celnym
trafieniami i w 2. minucie to oni mieli
o jedno „oczko" więcej na swoim koncie. Ale było to pierwsze i jedyne prowadzenie łódzkiego zespołu w tym spotkaniu. W 4. minucie po przechwyceniu
piłki pod koszem rywala i zdobyciu
dwóch punktów przez Zbigniewa Sowińskiego „OSiR-owcy" prowadzili

• DOLCAN Ząbki - HURAGAN
Bobrownik.i 4:1 (3:1)
0:1 - Łukasz Kowalik (IO).
Huragan: Wudkiewicz (46 Nowogórski) - Rachubiński, Koźbiał, Tryngiel (46
Pińkowski), Szaleniec (30 Mrówka) Małkus, Majer, Krzysztof Durka, Jarosław Plichta, Kowalik - Szyba.
Ząbki, 5 lutego. Huragan 18 stycznia
2000 roku rozpoczął przygotowania do
rundy wiosennej w IV lidze piłki nożnej,
a w ostatnią sobotę zespół prowadzony
przez trenera Macieja Nezdropę rozegrał
pierwszy mecz kontrolny. W trudnych
warunkach w Ząbkach żgodnie z przewidywaniami lepszym okazał się III-ligowy Dolcan, który jednak podjął treningi w nowym roku dwa tygodnie wcześniej niż nasza ekipa i stąd lepsze przygotowanie do tego meczu.
Z drugiej strony wynik tej konfrontacji był bez znaczenia. W tej fazie chodziw
ło raczej o wybieganie, bo o grze
błocie po ,,kostki" mowy być nie mogło.
W tych warunkach nieco lepiej radzili
sobie gospodarze, którzy grali z „pierwszej piłki", ale pierwsi gola strzelili jednak piłkarze z Bobrownik. Po strzale
Witolda Szyby stojący przy „długim"
słupku Łukasz Kowalik zamkną! akcję,
kierując piłkę z najbliższej odległości do
bramki. Okazało się jednak później, że
obrona Huraganu nie stanowi jeszcze
monolitu.
Gospodarze pierwszego gola strzelili
w zamieszaniu pod bramką. Piłka dośrod
kowana z lewej strony „zatańczyła" mię
dzy nogami obrońców i napastników,

Łowicz,

Łowicza
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Koszykówka - 3. mecz Ili rundy play off Ili ligi

Stanęli

iednak na ,,pudle''

• VOX-OSiR Łowicz - START VOX-OSiR zajął „tylko" trzecie micj104:64 (44:27)
sce w rozgrywkach lil ligi makroregionu
VOX-OSiR: Adrian EL-Ward 18, Ro- centralnego. Tylko, gdyż apetyty trenebert Szczeszek I 6, Robert Kucharek 15 ra, zawodników i działaczy były o wie(2x3), Zbigniew Sowiński 12 i K.rzysz- le większe, nie mówiąc już o kibicach.
tofWójcik 12 (4x3) oraz Marcin Lesiak Chcieli oni, tak jak w latach ubiegłych ,
19 (5x3), Piotr Tokarski 11 , Sebastian zająć miejsce premiowane awansem do
Popiel I i Daniel Waliszewski.
rozgrywek centralnych i bezpośrednio
Start: Michał Kędzia 19 (3x3), Ma- walczyć o Il ligę dla Łowicza. Rzeczyriusz Koza I 2, Marek Grabarek 4, Adam wistość jednak okazała się zgoła odmienLeszko i Michał Banasiak oraz Arka- na.
diusz Józefowicz 9, Jakub Ceberak 7
Przed tym ostatnim, trzecim meczem
(lx3), Tomasz Osełkowski 5, Marcin można było mieć obawy, czy łowicza
Michalski 4 i Dariusz Tybura 4.
nie zdołają się odpowiednio zmobilizoSędziowali: Zdzisław Kobierski.i Wie- wać do gry o przysłowiową „pietruszsław Kaczmarek (obaj Łódź).
kę", by pokonać łódzkiego rywala. JedŁowicz, 6 lutego. Dopiero trzeci
nak obawy te okazały się bezpodstawne.
mecz zadecydował o tym, że łowicki
dok. na str. 31
Łódź

TO NIE TYLKO SPORT
W ostatnim okresie o naszej
sekcji judo wiele w prasie napisano. Dramatyczne wydarzenia zawęziły jednak treść
artykułów do zestawienia
sportowych sukcesów z groź
bą rozwiązania sekcji. Przeciętny czytelnik nie zna więc
prawdziwej istoty judo i jego
głównej wartości.

Judo wywodzi się od jujutsu - sztuki
walki używanej w feudalnej Japonii
przez samurajów w prawdziwej walce,
najczęściej na wojnie. Sztuka ta pozwalała gołymi rękoma pokonać przeciwnika silniejszego, a nawet uzbrojonego.
Wraz z końcem epoki feudalnej jujutsu
poczęło odchodzić w zapomnienie. Pod
koniec XIX wieku „odgrzebał" je japoń
ski student Jigoro Kano (późniejszy profesor i rektor tokijskiego uniwersytetu).
W oparciu o dawne jujutsu stworzył
nową sztukę - judo i nadał jej charakter
sportu. Zachował jednak również jej
wartość jako walki prawdziwej dla celów samoobrony. Uczy się też judo
w specjalnych oddziałach wojska i policji. Przede wszystkim jednak przejął
i zachował głębokie zasady filozoficzne
i etyczne „Bushido" - kodeksu samurajów. Według intencji Jigoro Kano judo
wraz z jego techniką, treningiem i zawodami ma być tylko „drogą" - środkiem
do doskonalenia całej osobowości czło
wieka, a akcent położony jest na zharmonizowanie, zjednoczenie ducha i ciała.
W praktyce szkolenia judo fundamentem jest kształtowanie charakterów.
Według bowiem japońskich zasad nauka
tylko wtedy jest rzeczywista, jeśli przenika zupełnie ucznia i objawia się \I ' jego
charakterze .. Już na początku tradycyjny rytuał uczy zawodników ogromnego
szacunku dla miejsca nauki, dla mistrza,
dla koleżanek i kolegów starszych stopniem, a trzecia zasada judo „wzajemna
korzyść i powszechne dobro" - prawdziwego koleżeństwa. Przenosi się to na
późniejsze życie, ucząc szacunku dla ludzi - szczególnie dla starszych, szanowania autorytetów i zachowań społecz
nych.
Atmosfera poszanowania autorytetu
mistrza pozwala temu ostatniemu wpajać uczniom dalsze „cnoty samurajskie"
takie,jak: panowanie nad sobą, obowiąz
kowość, lojalność, ofiarność, odwagę,

honor, prawość - nie tylko na użytek
sportu, ale na całe życie.
Europa, w tym Polska, przejęła judo
w całości. Z czasem jednak część trenerów w pogoni za wynikami sportowymi zaczęła trochę zaniedbywać jego duchowe wartości. Ja jednak staram się
w naszej łowickiej sekcji uczyć judo
w całości. Moje doświadczenie wskazuje, że dbałość o ducha nie przeszkadza, a nawet pomaga uzyskiwać sukcesy sportowe. Dla mnie nadal judo -zgodnie z definicjąJigoro Kano - jest „drogą"
na której uczeń - zawodnik może „doskonalić siebie i wnosić swój wkład do
doskonalenia świata".
Wysokie wymagania wychowawcze,
at~osfera dyscypliny, obowiązkowości
i skupienia, jakiej wymagam na treningach powoduje wprawdzie, że część
młodzieży zapatrzona w amerykańskie
w~orce „luzu" i lekceważenia wszelkich
autorytetów odchodzi wcześnie z sekcji, nie akceptując moich wymagań.

Nie zachwycili
PELIKAN Łowicz-GRANEX Bocz- się. Żadne z boisk w Łowiczu i okoliki 4:1 (2:0)
cach nie nadawało się do gry. 2 lutego
l :O - Jarosław Soszyński (karny, 6), było znacznie lepiej i na boisku OSiR-u
2:0 - Marcin Gierach (karny, 28), 3:0 - „Ptaki" zmierzyły się z występującym
Krzysztof Ambroziak (65), 4:0 - Irene- w klasie okręgowej Granexem Boczki.
usz Łukawski (75), 4: I -Adam Stawic- Na boisku oglądać mogliśmy kilku noki (85).
wych zawodników. Testowany był gracz
PELIKAN: Nowogórski (46 Sowiń Orła Nieborów Krzysztof Ambroziak,
ski) - Łukawski, Gierach (46 Kamiński), a także zawodnik łódzkiego Startu Styszko, Piusiński - Skowroński (46 Marcin Gierach.
Adamczyk), Walczak (63 M. Plichta),
Zabrakło awizowanych wcześniej
Szcześniak (4 Ambroziak), Czeczko Artura Wyczałkowskiego i Artura SeŁugowski (46 Owczarek), Soszyński (46 rockiego z Płocka. Boczkowianie wyGrzywacz) .
stąpił i bez kilku podstawowych graczy,
GRANEX: Wróbel - Kutkowski, a zastąpili ich „.Maciej Nezdropa, na co
Nezdropa, Borkowski, Gawlik - Bor- dzień trener IV-ligowego Huragana Bccuch, Stawicki, Wojtasiak, Paliwoda - browniki oraz „pożyczony" na to spot·
Kawecki , Zapisek.
kanie Pelikanowiec - Piotr Gawlik.
Sędziował: Robert Matyjas (Łowicz). Szczególnie ten pierwszy pokazał się
Łowicz, 2 lutego·. Zaplanowany z dobrej strony, dobrze kierując poczypierwszy sparing łowickiego Pelikana ze naniami obrony Granexu.
Zrywem Dąbie (29 stycznia) nie odbył
dok. na st1: 27
Judo to dyscyplina

dzięki

której można

czuć się

w miarę be:::.piecznym„.

BRANDTEX SHOP

Część jednak zostaje

i dla nich, dla kszta- 4 Łowicz. Jednak największą dumą nałtowania ich charakterów warto pracować.
pawają mnie liczne dowody na to, że
Nasi łowiccy zawodnicy, jak wiemy, udaje mi się wnieść pozytywny wkład
odnosili wiele sukcesów sportowych na w kształtowanie charakterów moich
arenach kraju, a nawet Europy i świata. uczniów. Charakterów, które pozostają
Były też przypadki, kiedy judo urato- na całe życie. Judo bowiem to nie tylko
wało ich z opresji na ulicy. Jedną z za- sport - to filozofia i wspaniały system
wodniczek przed laty uratowało nawet wychowawczy oparty o stare, szlachetw spotkaniu ze zwyrodnialcem, który ne, choć surowe tradycje japońskie.
później zamordował dziewczynkę z SP
Maciej Sikorski

ajdują się naprawdę
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Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej śro
dy, 16 lutego prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem
rozlosujemy nagrodę książkową.
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Rozwiązanie krzyżówki
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I

, na lamach „Wprost" do zarzutu, że
wziął ciężki „szmai" za opiniowanie
ł projektu przebudowy Krakowa, które
,. zlecił mu - poza procedurą - kolega z
ł tegoż Ruchu. Zamiast tego palnął w
.następującą
•
popularnym tygodniku
I. przypowiastkę·
Giosu;ecie
abym za
,
• n
'J
pięć dni miał wiosy na giowie. I przekonacie się, że za pięć dni nadal będę
łysy, nawet gdy będziecie mieć większość. .. "

Lider niegdysiejszego Ruchu Stu,

NAWET, GDYBY
WIĘKSZOŚĆ ...

I poseł AWS Czesław Bielecki, nie ustoi sunkowai się dotychczas w felietonach

I

ł

i

Nagrodę wylosował:

MIARA

~~~::~~~Eo I

IOHIUREHCJI
SPORTOWI
iElllY

LITERA
GRECKA

POSADA

CZŁOWIEK

BĘDZIE

JEST

KAŻDY PTAK DLA SWOICH DZIECI GNIAZDO ŚCIELE

25
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21ł

O stanie naszego sportu w roku
oiin:'pijski~ ni~ ma co ~a~~· Z wyreg1onow „na gorze , gdzie 1Jątk1em
zdaniem „Pohtyk1" - awa przepychanka o to, by szefem polskiego sportu
został... Ryszard Czarnecki. „Kwalifikacje wszak kandydat ma: jest kibicem oraz - od kilku tygodni - prezesem klub~ żużlowego we Wrocławiu.
Nudno być nie powinno ...:•

. I

Poiska piosenkarka występująca
pod średnio rodzimym pseudonimem
Kayah wyznała „Gazecie Wyborczej":
„ W lutym wyjeżdżam w press-tour.
Będę udzielaia wywiadów, a w Paryżu najprawdopodobniej damy z Goranem Bregoviciem koncert. Moja pły
ta będzie sprzedawana w Europie! Tak
po cichutku całe życie o tym marzy
łam. I dopięłam swego - do cholery
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kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól.
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Rozwiązanie utworzą

28
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KŁOPOTY ELIT

W dzienniku „Trybuna" nastąpiły ·
zmiany na szczycie. Nie pisalibyśmy
o tym, bo ostatecznie sam czyteir!ik decyduje o tym, jaką gazetę w ogóle chce
kupować. Interesujące jest wszakże, że
od najwcześniejszych zmian - przypominamy tu b. szefa „Trybuny" Dariusza Szymczychę oraz b. zastępcę J.
-J_
Rolickiego - W. Pieleckiego - również ostatni przed Andrzejem Urbań
czykiem, posłem SLD, wspomniany
już red. Rolicki uznai za słuszne pożalić się publicznie na swoje krzywdy
. dalekiej od lewicowości „Gazecie
Wyborczej" ...

niedziela

Tygodnik „Gazeta Poiska" reklamując działalność miodych prawicowców związanych z tzw. Grupą WmdWarszawa
1sor nie ukrywa opisu kłopotów, które
mogą być ich udziaiem. Otóż - jak
1 twierdzi poseł AWS-SKL Adam BieIan - swego czasu przykrość zdarzyia
Legend;;i: Str_zalk1 oz~acza1ą kierunek wiatru Oak ł się koledze Arturowi Zawiszy, sekrena mapie), liczby gorne - temperaturę maksy- tarzowi generalnemu ZChN: „Utknąi
malną w dzień, liczby dolne - temperaturę mini-· na przestronnych korytarzach budyn1
malną w nocy
.
ku, w którym odbywa! się zjazd, w
1
samych slipkach, gdy zatrzasnęły się
drzwi jego pokoju, co z niemałym zainteresowaniem obserwowali goście ... "

Płock

Łódź

Łowicz

sobota

GAZETA
SPOWIEDNICZA?

FAKTY, OPINIE, PLOTKI
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CZAS NA RELAKS

Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wiatr przeważnie południowo - zachodni, umiarkowany 5 10 mis. Temp. min. ok. (-1) - (-2) st. C. Temp. maks. ok. 5 - 6 st.
C. Spadek ciśnienia .
WTOREK
Pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Wiatr zachodni, umiarkowany 5 - 10 mis. Temp. min. ok. O - (-2) st. C.
Temp. maks. ok. 3 - 4 st. C. Wzrost ciśnienia.
ŚRODA
Dość pogodnie i tylko lokalnie możliwe słabe przelotne opady
deszczu. Wiatr południowo - zachodni, slaby i umiarkowany 4 8 mis. Temp . min. ok. (-2) -(-3) st. C. Temp. maks. ok. 4 - 5 st. C.
Wahania ciśnienia .

PONIEDZIAŁEK

Z rana dość pogodnie jednak w ciągu dnia od zachodu regionu
wzrost zachmurzenia i opady deszczu. Wiatr przeważnie połu
dniowo - zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 9 mis. Temp . min. ok.
(-2) - (-3) st. C. Temp. maks. ok. 4 - 5 st. C. Wzrost ciśnienia.

NIEDZIELA

ok. (-2) - (-3) st. C. Temp . maks. ok. 3 - 4 st. C. Wzrost ciśnienia.
SOBOTA
Dość pogodnie i bez opadów. Wiatr przeważnie południowo zachodni, slaby 1 - 4 mis. Temp. min. ok. (-2) - (-3) st. C. Temp.
maks. ok. 4 - 5 st. C. Spadek ciśnienia.

przeważnie zachodni, slaby i umiarkowany

Dość pogodnie, po południu okresami sporo chmur i miejscami
wystąpią przelotne opady. Rano drogi mogą być śliskie! Wiatr

PIĄTEK

rozległego układu niżowego

Ogólny opis pogody: Pogodę w regionie będzie kszt.ałtował skraj
znad Morza Północnego, tylko w czwartek i sobotę przejściowo słaby klin wyżowy. Napływać będzie dość
ciepła masa powietrza z zachodu.
CZWARTEK
Z rana sporo chmur z przejaśnieniami i zanikającymi opadami
deszczu, w ciągu dnia dość pogodnie. Wiatr przeważnie zachodni, dość silny i umiarkowany 5 -9 mis . Temp. min. ok. 1 - O
st. C. Temp. maks. ok. 3 - 4 st. C. Wahania ciśnienia.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza - 10.02.2000-16.02.2000

Pamięta

na pańską
aktorskiej kreacji, czy
też okrutne prawa rządzące w świecie sztuki?

działało

lęku

• Czy treść tego filmu nie budziła w panu
przed wyborem aktorskiego :zawodu?

Trudno mi w ten sposób oceniać moje
wrażenia. Dla mnie to był świetny, doskonały
film, ze znakomitą rolą mojego ojca.

wyobrażnię -możliwości

Co bardziej

Oglądałem ten film kilka razy. Pierwszy raz
w szkole średniej.

•

oglądać

w

.._ -.----: ·

,

samotności

-

Nie sądzę ... To znaczy, zależy co i kto
rozumie pod pojęciem amanta. Ja niewiele z
tego pojęcia rozumiem. Nigdy się za amanta
nie uważałem i nie sądzę, żeby ludzie, którzy
brali mnie do jakichkolwiek przedsięwzięć, za
takiego mnie uważali. Właśnie przy obsadzie
,,Zakochanych" produkcja miała zastrzeżenia,
że nie jestel]l zbyt „amancki". Wydaje mi się,
że aktor - jeżeli ma ku temu okazję - powinien

• Czy nie można tak określić zagranych
przez pana postaci w „Historii kina w
Popielawach", „Jak narkotyk" i w
,,zakochanych"?

Nie! Nie uważa się mnie za takowego.
Sądzę, że to jest błędne określenie mojej
skromnej osoby. Chyba nigdy nie byłem tak
postrzegany.

• Obecnie uważa się pana za znakomitego
amanta polskiego kina.

Nie miałem takich myśli.

l~K

===.Jl

życiowych

zgłaszają się

Piorun, do której
ludzie
w trudnych sytuacjach

prowadzą agencję

Tarent i Carlos to dwóch
młodych ludzi, których
łączy pasja detyktywistyczna. Razem

13 lutego, niedziela
godz. 21.00; POLSAT;
STUDENCI

12 lutego, sobota
godz. 20.25; TVN;
DLACZEGO
NASZ SYN
Miasto Seattle jest
terroryzowane
przez nieznanego
podpalacza.
W roznieconych
przez niego pożarach
giną trzy osoby,
zniszczeniu ulegają cale
dzielnice miasta.
Szczegóły na str. 7

z tajemniczym
uzdrowiecielem.
Szczegóły na str. 4

związała się

Do San Francisco
przyjeżdza siostra
Alex, Tanya.
Okazuje się
że dziewczyna

DZIEDZICTWO

godz. 23.40; TVP1;
MROCZNE

~utego, piątek

•
W szkole aktorskiej bardzo często
profesorowie przypinają jakieś etykiety,
zaszeregowują kandydatów do zawodu. Czy :
panu również sugerowano jakiś typ ról?
dok. na st1: 5

Logan lekceważy
jednak ostrzeżenia.
Naraża życie swoje
i Caroline.

zamknięta.

• Niedawno, w rozmowie ze mną, pani ' SŁONECZNY
Beata Tyszkiewicz wyrażała się o panu w PATROL
samych superlatywach i stwierdziła, że pan W oceanie
nosi cechy wspaniałego amanta ekranu.
pojawiają się rekiny.
Jest mi bardzo miło słyszeć komplementy, Zaalarmowani
które wygłosiła pani Beata Tyszkiewicz. Ale ratownicy natychmiast
mnie słowo amant kojarzy się z jakimś podejmują
przedwojennym aktorem, niezbyt dobrym, wszelkie środki
który uważany jest za przystojnego i stara się bezpieczeństwa.
uwodzić kobiety.
Plaża w Malibu zostaje

obsadzał

nic mi nie mówi i nie sądzę, żeby ktokolwiek 13 lutego, niedziela
mnie pod tym kątem.
,, godz. 14.10, TVP1;

grać różne role. Jeżeli aktor ma być brzydki, to
będzie brzydki; jeżeli ma być przystojny, to
będzie przystojny. Natomiast określenie amant

MOZNA POKONAC
,
WYSOKOSCI
pan, kiedy oglądał film „Palec
Boży" (obraz z 1973 r., w którym Marian Opania
gra młodego chłopaka z prowincji bezskutecznie próbującego dostać się do szkoły
aktorskiej; film ukazuje dramatyczne starcie
marzeń z rzeczywistością, konflikt pragnień i
możliwości - przyp. aut.), w którym pański
ojciec stworzył wybitną kreację aktorską?
•

·-

Swoje role woli

.

ROZMOWA Z BARTOSZEM OPANIĄ

~-

Teatr Telewizji „ Temida jest kobietą czyli historie zapożyczone od Guy de Maupassanta" - reż. Tomasz Wiszniewski,
wyk. Joanna Szczepowska, Krzysztof Kowalewska (na zdjęciu), Jan Peszek i inni. Emisja: poniedziałek, 14 lutego,
TVP 1, godz. 21.05
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widziane„. lecz
niekonieczne
·film fabularny
prod. angielskiej,
reż. Peter Duffell,

17.20 Pytania o reformę
17.30 Program lokalny
18.20 W sieci
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Astor Piazzolla
20.00 Święta wojna
•film dokumentalny
2015 Bazar· Magazyn
Konsumentów
Kultury
21.00 Panorama
2121 Prognoza pogody
2125 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.40 ZArchiwumX
·serial prod. USA
22.30 997 ·magazyn
kryminalny
23.05 Ekstradycja 3
- serial kryminalny
prod. polskiej
O.OO Bamberska pieśń,
poznańskie kuranty
·film dokumentalny
0.45 Doświadczenie mile

różnicy

16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
17.00 Niemaszbowiem

kować się

mężowi, że

16.10 Orzeł w morskich
falach
17.00 Teleexpress
1725 Jaka to melodia?
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
. serial prod. USA
Taylor zjawia się w eks·
ktuzywnym hotelu na jed·
nej z egzotycznych wysp.
Marzy tylko o tym, żeby
być z dala od ludzi i kłopo
tów . Margo oświadcza
musi zaopie·
bratem, który

Jedynki

12.10 Agrobiznes
12.25 Horyzonty
12.45 Klan· telenowela TVP
13.15 TaksówkaJedynki
1315 Szalone sporty
·serial dokumentalny
13.40 Ambulatorium
13.45 Tajemnice zdrowia
i urody J. Collins
13.50 Nadzieja
dla uzależnionych
14.10 Tajemnice zdrowia
i urody J. Collins
14.20 Ambulatorium
14.30 Halo 5-10-15
15.00 Wiadomości
15.10 Winteresie
publicznym
15.30 Kulisy PRL~
16.00 Muzyczny Serwis

Czwartek
IT!VfPD
Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Sydney- serial
8.15 Krakowskie
8.30 Wiadomości
8.45 Wombelki
·serial animowany
9.10 Teleferie
dla najmłodszych
9.25 Teleferie dla dzieci:
Narty, szalik,
łyi:łly, sanki
9.30 Papierowy teatrzyk
9.45 Festiwale, Festiwale„.
Konin'99
10.00 Randall i duch
Hopkirka
·serial USA
Kim Wentworth, bogata dama z towarzystwa i właści
cielka zamku, nie czuje się
szczęśliwa ze swym ósmym
już mężem, Larrym, który
spędza cale dnie - jak twierdzi - w zaciszu swej pracowni artystycznej. Tymczasem w zamku zaczyna straszyć duch. Przerażona Kim
wzywa na pomoc stawnego
spirytystę Jamesa McAllistera, który ma wypędzić
nieproszonego gościa . Jamesowi nie udaje się schwytać zjawy.
11.40 Europa regionów
1200 Wiadomości

1VP8
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Projektantki-serial
9.00 Janosik:
Wszyscy za jednego
·serial prod. polskiej
Dwóch zbójników zostaje
schwytanych przez hajduków. Na plac, gdzie ma się
odbyć egzekucja, wjeżdża
oddział wojska. Nagle wybucha pożar. Cesarski oficer zrzuca mundur. Dopiero
wtedy nieszczęśni skazań
cy rozpoznają Janosika.
9.50 Kamila
· film prod. norweskiej
11.35 Sposób
na ponuraków
-serial pr\)d. australijskiej

z

12.00
Dwójką
dookoła świata

zabawki

12.20 Zagadkowe historie
XX stulecia:
Czerwony baron
12.50 Ferie z „Dwójką"
13.15 Porzucone

Krzyżówka

13.40 Ale heca
-program dla dzieci
14.05 Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
15.00 W labiryncie
-te!enoweta

15.30

13-latków
·czyli Światowid

WOT

2

TV

7.00 Klarysa wyjaśni wszystko 7.30 Szaleństwa Alvina
wiewi6rid 8.00 Klient 8.30 In·
tegracja 8.45 To jest temat
9.00 Niezapomniany 10.00
Telezakupy 10.30 Echa RegioOON 11.00 Program edukaC)jny 11.30 Ferie, ferie 12.00
Program edukacyjny 12.30
Klub Filipa 13.00 Portrety
miast 13.30 Tełekurier 14.00
Koszykarskie ABC 14.10 Magazyn siatkarski 14.30 Krople miłości 15.00 Podróże
Obieżystopki 15.20 Prawnik
radzi 15.30 Kurier 15.35 Rozmowa dnia 16.00 Małe ojczy·
zny 16.35 Co, gdzie. „ 16.45
Przygody Pana Michała 17.15
Mikser 17.30 Kurier 17.50
Sekrety W-wy 17.55 Sport+
Kurier 18.20 Tele motor 18.40
Co, gdzie„. 18.50 Gość WOT
19.00 Miedzą do Europy 19.30
Bajki 20.00 Nauka po roku
2000 20.30 Niezapomniany
21.30 Kurier+ sport 21.40
Rozmowa dnia 22.00 Kro·
ple miłości 22.30 To jest le·
mat 22.40 Integracja 23.00
07 zgłoś się 23.55 Hokej.„

Łódź

7.00 Klarysa wyjaśni wszyst·
ko 7.30 Szaleństwa Alvina wiewiórki 8.00 ŁWD 8.05 To już
dzień 8.30 Integracja 8.45 To
jest temat 9.00 Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30
Echa regionów 11.00 Program
edukacyjny 11.30 Ferie, ferie 12.00 Program edukacyjny 12.30 Klub Filipa 13.00
Portrety miast 13.30 Telekurier 14.00 Koszykarskie ABC
14.00 Magazyn tenisowy 14.30
Krople miłości 15.00 Podróże obieżystopki 15.20 Prawnik radzi 15.35 Muzyczna niedziela 16.10 Witryna sztuki
16.35 Ssaki, ptaki i inne zwierzaki 16.55 Małe conieco 17.10
ŁWD 17.15 Mag. motoryza·
o/frf 17.30 Spoko 18.00 ŁWD
18.20 Bez kompleksów 18.40
Sposób na życie 19.00 Miedzą do Europy 19.30 Bajki
20.00 Wiedza 2000 20.30
Niezapomniany 21.30 ŁWD
22.00 Krople miłości 22.30
To jest temat 22.40 Integra·
cja 23.00 07 zgłoś się 23.55
Obszary Niemiec 0.20 Program na jutro

TV Niepokalanów ramówka programu:
9.05 Skmo życia 9.15 Wiado- domości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
mości Watykańskie 9.40 Ka17 .OO 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 Ciekawo12.00 Tydzień w Kościele Kościele 19.15 Bajka 19.25
stki Discovery 18.00 Wy- 12.15 * 15.00 Koronka do M~ * 20.30 Różaniec 21.00 Boprawy w czasie: Aston Eyre !osierdzia Bożego 15.15 * gurodzica i Apel 21 .50 •
19.00 Podniebni policjancj 16.05 Skmo życia 16.15 Wia- •programy muzyczne, literackie„.
20.00 Szkoła nurkowania
20.30 Ciekawostki Discove- ~ ,r TELEWIZJA KABLOWA TVMŁOWJCZ
ry 21.00 Polowanie na seryj- 8.00 Reklama 11.00 Józef Reklama 17.45 Wiadomo·
nego podpalacza 22.00 Akta Garliński - film biograficzny ści lokalne 17.55 Dzieci i
FBI: Polowanie 23.00 Detek- 12.00 Wideo wizyty 12.30 ryby 18.00 Mag. katolicki
tywi sądowi O.OO Pola bitew: Najpiękniejsze miejsca na 18.40 Reklama 19.30 Przyziemi 13.03 Nafciarze • film gody Lancelota - film koBitwa o Francję 1.00 Wielcy
ooyrzi(Jwy 13.53 Drzwi 14.00 stiumowy 20.00 Muzyka
Egipcjanie 2.00 Ciekawostki Bajki
14.30 Gwiazdy niemiec- 20.28 Cień - dramat obyDiscovery 2.30 Kraina sa- kiego tenisa 15.03 Zemsta - cza'pwy 22.00 Muzyka 22.15
mochodów 3.00 Zakończe film obyczajowy 15.51 Eko- Na peryferiach życia 22.45
nie programu
nomia? Nic trudnego 16.00 Muzyka

Discovery

7.OO Diabelski Młyn 7.40
Minisport + 7.45 Łapu capu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Kotopies - serial animowany 825 Podwójny agent
- film sensacyjny 10.05 Atomowe rekiny 11.00 Amistad
film przygodowy 13.30 Ennio
Morricone 14.30 Antek Mrówka - serial animowany 15.00
La bez nazwy - komedia 16.45
Deser 17.00 Teraz Danny Wilson - film muzyczny 18.30
Kotopies 18.55 Świat dzikich
zwierząt • serial anim. 19.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.50 Łapu capu •
chochliki telewizyjne 19.45
Minisport + 19.50 Aktualności filmowe • prowadzi
Agnieszka Egeman 20.00
Całkiem inna miłość - komedia 21.25 Trujący Bluszcz 3
- thriller 0.55 Szkoła zmysłów
- film obyczajowy 2.35 De·
ser. Willy Nilly 2.50 Człowiek
z M3 · komedia prod. polskiej
4.25 Odlotowy sekstet - film
obyczajowy 6.30 13 Postertunek 2 - serial komediowy

P"'!J""11Y pogrubione· niekodowane

[1fillm5jl

10 lutego 2000 r.

wciąż ma nowe problemy.
Najprawdopodobniej wrócą
razem do rodzinnego Madi·
son.
18.30 Credo 2000
19.00 Wieczorynka
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.57 Sport + pogoda
20.10 Nash Bridges
·serial prod. USA
Zabójstwo młodej kobiety
sprawia, że Nash Bridges i
jego współpracownicy po·
wracają do sprawy nie wykrytego dotąd seryjnego
mordercy. Wszystko wska·
zuje bowiem na to, że An·
gel jest jego kolejną ofiarą.
21.00 Sprawa
dla reportera
21.30 Studio sport:
Mistrzostwa Europy

wlyżwiarstwie

Wiadomości

figurowym
22.25 Monitor

Zakończenie

·film fabularny prod.
angielskiej,
reż. John Madden
Kulisy PRL-u
MdM
Kolekcjoner

22.55 Sportowy flesz
23.00 Graożycie

0.40
1.05
1.35
1.55

~

wyk. Elizabeth Edmonds,
Sue Walace i inni
Latem 1962 r. młoda i naiwna studentka Annie po·
dejmuje wakacyjną pracę
jako kelnerka w nadmorskim pensjonacie w połu
dniowej Walii. Nieśmiała,
skromna dzie-wczyna nie·
wiele wie o życiu, nie ma
doświadczenia w kontaktach z płcią odmienną. Z
ciekawością, a niekiedy
zazdrością obserwuje śmiel·
sze rówieśnice, które bez
trudu potrafią zwrócić na
siebie uwagę chłopców.
Annie poznaje wielu interesujących ludzi, zakochuje
'się też w młodym kucha·
rzu . Opuszczając walijski
kurort jest już inną osobą:
pewniejszą siebie, świado·
mą swoich walorów i po raz
pierwszy w życiu elegancko, modnie ubraną.

1.55 Zakończenie

15

Posłaniec szczęścia

Piosenka
na życzenie
Szaleję za tobą
·serial komediowy
Polityczne graffiti
Faceci w czerni
· seńal arimowany
Voltron
Miasteczko
Evenlng Shade
·serial komedowy
Simon
• seńal komediowy

QiPJ@ff,,~'ij'
6.00
7.00
7.30
7.35
8.00
8.30

9.00

!I.li

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

I

Przegląd

Prasy

Mówi się.„
Krzyżówka szczęścia

Klan· telenowela

Wiadomości
Gościniec

Prognoza pogody
Ludzie listy piszą
Klan· serial
Ala i As· pr. dla dzieci
Bank nie z tej ziemi
Caus „Potulice"
Fronda

Przedmieście
Wiadomości

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

i'rPOLONIA
6.00
7.45
8.10
8.15
8.30
8.42
8.45
9.05
9.30
10.00
11.00
1125
12.00
12.15
12.45
13.10
13.ll
13.55

P<>l.OHIA

ą)
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 18.55
Zbuntowana - telenowela argentyńska 20.00 Top Shop
21.15 Stellina - telenowela
produkcji argentyńskiej 22.20
Top Shop 0.10 Playboy • magazyn erotyczny

.,,,..,..- ....,..

„...„„ „

/l!lJlllSPOHT

8.30 Pilka nożna 10.00 Wyś
cigi samochodów na lodzie
10.30 Narciarstwo klasyczne
13.00 Saneczkarstwo 13.30
Lekka atletyka 14.30 Zawody z cyklu US PGA Tour-Bu·
ickln~itational 15.30 Narciarstwo klasyczne 17.00 Tenis
20.00 Pływanie 21.00 Lekka
atletyka 22.30 Sumo - Tur·
niej Basho 23.30 Snowboard
O.OO Sporty ekstremalne 1.30
Zakończenie .Programu

15.00 Batman
w dwadzieścia
lat później
15.30 Informacje
15.55 Powrót Supermana
·serial przygodowy
16.45 Alvaro· serial
17.45 Luz Maria
18.40 Super
ExpressiV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19115 Posłaniec szczęścia
·telenowela meksykańska
20.00 Rodzina zastępcza
·serial komediowy
20.30 Przygody
rabina Jakuba
·film fabularny
De Funes gra nowojorskiego rabina, który przybywa
z wizytą do Paryża. Wizyta

Polonijnej
14.15 Wieści polonijne
14.30 Oto Polska
15.00 Wiadomości
15.10 Uczmy
się polskiego
15.45 Kwadrans na kawę
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 RowerBłażeja
16.15 Teleexpress Junior
1625 RowerBlażeja
17.00 Teleexpress
17.15 Ala i As
17.45 Magazyn olimpijski
18.10 Magazyn Informacji
turystycznej
18.30 Teledyski nażyczi.mie
18.40 Gość Jedynki

1:1s W)
6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50
Perła 7.35 Sunset Beach serial 8.20 Z ust do ust
8.45 Odjazdowe kreskówki
9.30 Dziewczyna z komputera 9.55 Czy boisz się ciem·
ności - serial dla mlodzieży
10.20 Wzywam dr Bruckne·
ra - serial medyczny 11.10
Katalina i Sebastian - telenowela 11.55 Teleshopping
12.30 Sunset Beach - serial USA 13.15 Perła · telenowela 14.00 Odjazdowe
kreskówki 15.00 Dziewczyna z komputera 15.25 Czy
boisz się ciemności · serial
15.55 Lassie 16.20 Kalali·
na i Sebastian - telenowela
17.10 Uśmiech losu 18.00
Sunset Beach - serial 18.50
7 minut 19.00 Zoom 19.30
Moje drugie ja 20.00 David
- dramat obyczajowy 21.45
Dogonić śmierć · serial sen·
sacyjny 22.50 7 minut 23.05
Sexplozja 23.20 Prawo i bezprawie 1.00 Powtórki

ta prowokuje totalny zamęt
w dzielnicy żydowsko-arab
skiej.
20.50 Losowa11ie LOTIO
i Szczęśliwego
Numeri<a
22.15 Przyjaciele
-serial komediowy
22.50 Wyniki losowania
LOTIO
22.55 Informacje
i biznes informacje
23.10 Prognoza pogody
23.15 Polltyczne graffiti
23.30 Świat wedł\Jg
KiepskiCh
·serial komediowy
O.OO Super Express iV
0.15 Rozdział drugi
-film fabularny
2.20 Muzyka na bis
5.00 Pożegnarie

Kuchnia polska (6)
· serial prod. polskiej
Literatura Polska
od A do Z
Wielcy, więksi
i najwięksi
Małe formy Wielkich
Mistrzów
Wieści polonijne
Panorama
Sport-telegram
Forum
Panteon

18.50 Klan· telenowela
19.15 Dobranocka: Krecik
19.30 Wiadomości

20.00

21.00

21.15

21.45

22.20

22.30
22.50
23.00
23.45

Wiadomości

O.OO Monitor

0.30 Powtórki programów

Pa T

Pożegnanie

6.00 Przytul mnie 7.OO Ju·
nior - program rozrywkowy
7.30 Dżana 8.00 TV Market
8.30 Tajemniczy ogród 9.00
Pilka w grze 9.30 Kapitan Power - serial dla dzieci 10.00
Skrzydła - serial komediowy
10.30 Sloneczny patrol - serial przygodowy 11.30 Dziedziczna nienawiść 12.30 Tajemnice piasków 13.30 Rock
MMM 14.00 Szok bok 14.30
Rock MKK 15.00 Piosenka
na życzeni e 16.00 Tajemni·
ce piasków - serial 17.05 Informacje 17.15 Tajemn iczy
ogród - serial 17 AO Garfield
• serial dal dzieci 18.05 Straż·
nik Teksasu · serial sensacyjny 19.00 Piosenka na ży·
czenie 20.00 Super Express
TV 20.15 Siatkówka męż
czyzn 22.00 M.A.S.H - serial komediowy 22.30 W obli·
czu zagłady - film fabularny 0.10 Przytul mnie 1.10
Piosenka na życzen i e 2.15

no·

ŁOWICZANIN

i Wi6ŚCi

GWIAZDY WE FLESZU

KTO ZAGRA
W „QUO VADIS"?

gotówki do Biura Reklamy TVP S.A.
Jeszcze kilka tygodni temu sami
twórcy „ Klanu" mówili, że kończą
pracę przy tym tytule w czerwcu br.
Nie kryli przy tym swojej radości, gdyż
czuli sic; już zmęczeni długotrwałą i
wyczerpującą pracą, która niekoniecznie szła w parze z wysokością ich
zarobków.
O ile TVP nie docenia należycie
twórców „Klanu", o tyle robią to widzowie. W tym roku - w plebiscycie
tygodnika „Tele Tydzień" - „Klan" został okrzyknięty najlepszym polskim

„CZŁOWIEK ZE ZŁOTA"

serialem.

c.d.n.

Andrzej Wajda, laureat tegorocznego Oscara za całokształt twórczoś
ci, ujawnił, że przymierza się do nakręcenia trzeciej części „Człowieka
z„ .". Jak wiadomo, był już „Człowiek
z żelaza", był też „Człowiek z marmuru". Ktoś kiedyś zażartował, że trzeci z kolei będzie „Człowiek ze złota".
Czyżby to proroctwo - wypowiedziane
ni to żartem , ni to serio - miałoby si<;
spełnić? Zobaczymy. W każdym razie
główną rolę w najnowszej produkcji
Wajdy ma zagrać Krystyna Janda, a
partnerować b<;dzie jej najprawdopodobniej Jerzy Radziwiłowicz.

Rozpoczęły sic; już zdjęcia próbne,
które mają wyłonić obsadc; filmu pt.
.Quo vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Nieoficjalnie znane sąjuż
nazwiska ewentualnych kandydatów
do poszczególnych ról. I tak : Petroniusza miałby zagrać Bogusław Linda,
Ursusa - Krzysztof Majchrzak, Nerona
• Zbigniew Zamachowski lub Emilian
Kamiński, Winicjusza - Marcin Dorociński lub Paweł Deląg, zaś greckiego włóczc;gc; - filozofa Chitona
Chilonidesa • Krzysztof Pieczyński lub
Jerzy Bończak. Nie wiadomo natomiast, kto miałby zagrać główną postać
kobiecą, czyli Ligie;. Z niecierpliwością
oczekujemy na ostateczne wyniki
castingu.

Wbrew wcześniejszym ustaleniom,
Telewi zja Polska S.A. postanowiła
kontynuować produkcje; „Klanu'',
czyli najpopularniej szej polskiej
telenoweli , do oglądania której przyznaje się aż dziesięć milionów Polaków. Przyczyna? Niesłabnąca od
ponad 2,5 roku popularność naszej
rodzimej opery mydlanej , co, oczy-

KONIEC „KLANU"?

wiście, wiąże sic; ze stałym dopływem

przesluchania zeznaje, że
wprawdzie kocha! się owego
wieczora ze swoją byłą dziew·
czyną, nie zgwalc~ jej jedna!\,
ani nie dosypał do jej kieliszka Rohypnolu - substancji,
która spowodowała utratę przytomności. Przyjaciele też nie
bardzo wierzą w opowieści Valerie, zwłaszcza nieufna wobec niej Kelly„. 21.30 Melrose Place - serial ooycz. 22.30
Nie do wiary 23.00 lVN Fakty • informacje 23.05 Kropka
nad i 23.27 Pogoda 23.30, Komandosi O.OO Drew Carey
Show • serial 0.30 Wizjer lVN
1.00 Granie na zawołanie

•

gody Animków • serial anim .
14.45 Super Pig - serial anim.
15.15 Szkoła złamanych serc •
serial dla mlodzieży 15.45 Ich
pięcioro • serial 16.15 Pełna
chata - serial kom. prod. USA
16.45 Multikino 17.15 TVN
Fakty Regionalne 17.35 Wizjer
TVN 18.05 Kamila • serial
obyczajowy prod. meksykań·
skiej 19.00 TVN Fakty - informacje 19.25 Sport 19.30
Pogoda 19.35 Cristina - se·
rial obyczajowy 20.30 Beverly Hills 9021 O - serial oby·
czajowy; Noah, podejrzany o
Valerie, nie przydo winy. W czasie

się

zgwałcenie

Evie jest kosmita i dziewczy·
na odziedziczyła po nim pewne nieludzkie możliwości „.
20.00 David · dramat oby·
czajowy; Film oparty na wydarzeniach autentycznych. Zamężna kobieta, Maria Rothenberg , ma romans. Aby
się na niej zemścić, mąż zabiera syna do motelu, podaje mu środki nasenne i podpala pokój. w którym śpi
dziecko„. 21A5 Dogonić
śmierć - serial sens. 22.40
Dziennik 23.55 ViP 23.10 Bez
wyjścia - film obycz. 0.45
Dziennik 1.00 ViP 1.10 Ży
cie jak poker 1.40 Idziemy
na ryby 2.1O Muzyka

znaje

6.45 Kropka nad i - program
publicystyczny 7.15 Trzy ma·
le duszki - serial anim. 7.45
Przygody Animków - serial
anim. 8.10 Super Pig - serial
anim. 8.35 Monster Farm serial anim. 9.00 Kamila • serial obyczajowy 9.50 Maria telenowela 10.40 Anna · telenowela 11.30 Telesklep 12.00
Cristina - serial obyczajowy
12.55 Pepsi chart 13.25 Automaniak • magazyn moto·
ryzacyjny 13.55 Trzy małe duszki · serial anim. 14.20 Przy·

15.30 Sally czarownica - se·
rial anim. 15.58 77 sekund
16.00 Antonella - serial 16.50
Na południe · serial kana·
d)jski 16.58 77 sekund 17.45
ViP 17.58 77 sekund 18.00
Kapitan Jastrząb· serial 18.30
Życie jak poker - telenowela
TVP 18.58 77 sekund 19.00
Zoom · magazyn sensacji i
rozrywki 19.30 Nie z tego
świata · serial fantastycznonaukowy; Evie Garland jest
z pozoru normalną trzynastolatką, chodzącą do szkoły,
przeżywającą swoje pierwsze
radości i rozczarowania. Jednak okazuje się , że ojcem

~

7.OO Muzyczna poczta • program muzyczny 8.00 Życie
jak poker 8.30 Telezakupy
9.05 Na południ e - serial kanadyjski 9.05 ViP • wydarze·
nia i plotki 10.05 Kapitan Jas·
trząb · serial 10.30 Sally czarownica - serial anim. 11.00
Idziemy na ryby 11.30 Tele·
zakupy 12.00 Kalambury · teleturniej 12.30 Życie jak po·
ker · telenowela 13.00 Antonella 14.00 Muzyczna pocz·
ta - program muzyczny 14.58
77 sekund 15.00 Kalambury

Sejmu

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Projektantki
Transmisja obrad

16.00 Panorama
-informacje
16.10 Ich pięcioro
- seńał prod. USA
Bailey zamierza wkrótce
wprowadzić się do Annie .

15.00 W labiryncie
-telenowela
prod. polskiej
Renata znajduje w pokoju
Igora srebra i kosztowne
antyczne drobiazgi. Dowiaduje się, że jej współlokator
pracuje dla Myszorka, pośrednicząc w sprzedaży kradzionych towarów. Bardzo
zdenerwowana ostrzega chło
paka przed więzieniem . Przyznaje się, że sama 'siedziała . Zszokowany tym wyznaniem Igor wybiega, nie wraca na noc do domu.
15.30 Tele Miienium

7.30
7.50
8.00
8.30
9.00

TVP§

14.05 Do celu

Niemcza

w Sudetach
13.30 Dzlennlk telewizyjny
13.45 Wielka historia
małych miast:

spotkały się

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Gwiezdna Farma
-serial arimc:Nlany
9.10 Mamaija
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Zdarzyło się jutro
10.50 Mamy dziecko
11.10 Dom pełen zwierząt
1115 Ekran z kwiatkiem
11.30 Czas na komputer
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes •
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
12.25 Samożycie
12.45 Klan
- te/ero.veła
13.10 Otymjakmuzy

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.50 A teraz Susan
-serial prod. USA
Vicki domyśla się, że Susan ma nową sympatię. Ta
sprawa nie daje jej spokoju.
Zastanawia się, kim jest tajemniczy mężczyzna.
8.15 Krakowskie

ITIVIPD

Samorządowa

Rzeczpospolita

Wiadomości

Cysterski szlak
Katalog zabytków
Do celu
Susanne

Jedynki

·teleoo.veła

Rower Blaźeja
Teleexpress Junior
Rower Blaźeja
Teleexpress
Klan

21.30

21.25

2111

21.00

20.00

- relacja z koncertu
Magazyn ekspresu
reporterów
Panorama
-informacje
Prognoza
pogody
Sport
-telegram
Dwójkomania

T. Wrońskiego

17.30 Program
lokalny
18.20 W sieci
- mag. infofTT13tyczny
18.30 Panorama
· informacje
18.55 Jeden z dziesięciu
- teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 li Międzynarodowy
Konkurs Skrzypcowy

-reportaż

17.00 Mała, wielka szkoła

ciąży.

Niespodziewanie pojawia
dziewczyny.
Okazuje się, że Jay chce
odzyskać żonę i córkę Natalie. Griffin wygrywa wycieczkę na dwie osoby. Zabiera na romantyczny weekend Julię, wierząc, że ich
małżeństwo ma szanse na
przetrwanie. Charlie dowiaduje się, że Daphne jest w

się były mąż

Chojniccy są zbulwersowani postępowaniem syna.
Zastanawiają się, jak to
możliwe, żeby wszystko tak
nagle przestało się dla niego liczyć. Łudzą się w związ
ku z jego nową znajomością, że może chodzi wyłącznie o opiekę nad rekonwalescentem. Pełni obaw
naradzają się, co powie·
dzieć Bognie.
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
-serial prod. USA
18.30 Sensacje XX wieku:
Sprawa Admirała
Canarisa
19.00 Wieczorynka:
Bajki Bolka I Lolka
19.30 Wiadomości

16.10
16.15
16.25
17.00
17.25

15.20 Euroexpress
15.30 Oblicza mediów
16.00 Muzyczny Serwis

14.15
14.30
14.40
14.45
15.00
15.10

Środa

1.45 światowa piłka
2.10 Zakończenie

LPti .• WFfi

21.40 Braterskie
porachunki
-film fabUamy prod. USA;
reż. Andrew Davis,
wyk. AndyGarcia,
Alan Arlcin i inni
23.35 General I bokser:
Lebiedź kontra
malla- dokument
0.20 Chodź ze mną
-film fabularny
prod. kanadyjskiej,
reż. Bruce McDonald,
wyk. Ryan Black, Adam
Beach, Lisa La Croix i inni
Bohaterem i narratorem
opowieści jest 18-letni Si/as Crown . Wraz z przyjacielem, Frankiem Fencepostem, stara się o przyję
cie do technikum w Toronto. W ramach testów kwalifikacyjnych kandydaci mają
m.in. napisać krótkie opowiadanie ze swego życia.

Jedynki

0.40 W interesie
publicznym
1.00 A to Polska właśnie
1.50 Muzyczny Serwis

b1cuśkiej

-film fabularny prod.

burżuazji

Sportowy flesz
23.00 Gorąco polecam:
Dyskretny urok

22.55

Wiadomości

wyk. J019e Sanz,
Penelope Cruzi inni
Hiszpania, rok 1931. Monarchia chyli się ku upadkowi, nadchodzą czasy
Republiki. W kraju panuje
chaos, żołnierze masowo
dezerterują z królewskiej
armii. Wśród nich jest również młody Fernando, który zostaje jednak zatrzymany przez żandarmów. Korzystając ze sposobności
ucieka i kryje się w domu
schadzek. Tam spotyka
znajomego, starszego wiekiem malarza.
22.00 Kronika kryminalna
2215 Monitor

reż.Fernando Trueba,

19.56 Sport I pogoda
2ll.01 Prognoza pogody
20.10 Okruchy życia:
BelleEpoque
·film fabularny
prod. hiszpańskiej,

Discovery

Programy pogrubione • nie kodowane

TV

Łódź

WOT

7.00 Przygody... 7.30 Kot 7.OO Przygody nieustraszo7.00 Diabelski Młyn 7.40 Mi· Billy 8.00 Łódzkie Wiado- nych 7.30 Kot Billy 8.00 Miknisport + 7.45 Łapu capu - mości 8.05 To już dzień 8.30 ser 8.10 Bankier domowy
chochliki telewizyjne 7.50 Ak· Bywaj zdrów 8.45 T,o jest 8.30 Bywaj zdrów 8.45 To
temat 9.00 Niezapomnia- jest temat 9.00 Niezapotualności filmowe - prowadzi
mniany 10.00 Telezakupy
Agnieszka Egeman 8.00 Ko- frf 10.00 Telezakupy 10.30
10.30 Odkryj nowy świat
to pies 8.25 Całkiem inna Odkryj nowy świat 11.00
11.00 Mag. kulturalny 11.30
11.30
kulturalny
Magazyn
miłość - komedia 10.15 W
Testament wieków 12.10
dniu narodzin - dokument Testament wieków 12.1 O
Ścieżki z raju 12.30 Zacza11.25 Odlotowy sekstet - Ścieżki z raju 12.30 Zaczarowany świat... 13.00 Spofilm obyczajowy 13.30 Kra- rowany świat... 13.00 Spot- tkania ... 13.15 Kronika„.
kanie z taaaką rybą 13.15
ina niedźwiedzia białego
Kronika Polska 13.30 Te- 13.30 Telenowiny 14.00 Wie14.30 Antek mrówka - selenowiny 14.00 Wierzę, wą rzę, wątpię„. 14.30 Krople
rial anim. 15.00 Człowiek z
miłości 15.00 Klub Filipa
tpię, szukam 14.30 Krople
M3 - komedia 16.40 Kod .
15.30 Kurier 15.33 Sekrety
miłości 15.00 Klub Filipa
Merkury - film sensacyjny
W.wy 15.35 Rozmowy dnia
15.35 Mag. regionalny 16.00
18.30 Kotopies - serial anim.
16.00 Podróż do ... 16.35
ŁWP + Sport 16.40 Na fali
18.55 Świat dzikich zwieCo, gdzie„. 16.45 Przygo17.10 Forszpan ŁWD 17.15
dy... 17.15 Mikser 17.30 Kurząt 19.00 Diabelski Młyn
Vivat... 17.30 Kino wokół
rier 17.50 Sekrety W-wy
19.20 Nie przegap 19.25
nas 18.00 ŁWD 18.20 Ob- 17.55 Sport + Kurier 18.20
Diabelski Młyn 19.40 Ła
rcanie groszem 18.35 Wła Warszawa znana ... 18.40 Na
pu capu 19.45 Minisport
sne M 18.50 Reportaż 19.00 zdrowie j9.00 Echa regio+ 19.50 Aktualności fil·
Echa 19.40 Bajki 20.00 Te- rółl 19.30 Bajki 20.00 Te/emowe 20.00 Red Line - film
lekurier 20.30 Niezapom- kurier 20.30 Niezapomniaakcji 21.45 Beavis and
niany 21.30 ŁWD 21.45 Re- frf 21.30 Kuńer 21.40 RozButt-Heat 22.05 Superdeportaż 22.00 Krople... 22.30
mowa dnia 22.00 Krople miser 22.40 Retrospekcja To jest temat 22.45 Bywaj łości 22.30 To jest temat
thriller -0.1 O Kontakt poza22.45 Bywaj zdrów
zdrów
ziemski 1.45 Szkoła zmysłów - film obycz. 3.25
TV Niepokalanów ramówka programu:
Aleks i cyganka - melodramat 5.00 Deser 5.25 Wy- 9.05 Słowo życia 9.15 Wia- 16.15 Wiadomości Watykań
skie 16.40 Kalendarz Liturdomości Watykańskie 9.40
starczył jeden dolar - weKalendarz Liturgiczny 9.45 giczny 16.45 Blok programów
stern
Blok programów dla dzieci dla dzieci 17.10 • 19.00 Ty10.10 • 12.00 Tydzień w dzień w Kościele 19.15 Bajka
1925 • 20.30 Różaniec 21.00
Kościele 12.15" 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego Apel Jasnogórski
17 .OO Wędkarskie przygody 15.15 • 16.05 Słowo życia •programy różne
Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki Discovery18.00 Wyprawy w
TELEWIZJA KABLOWA TVMŁOWICZ
)
czasie 19.00 Wyścigi 20.00
8.00 Reklama 11.00 Język ści lokalne 17.55 PogaduUltra nauka 20.30 Ciekazwierząt 1120 · Przygody chy 18.25 Policja 18.45 Rewostki Discovery 21.00 Buzwierząt 12.00 Poznajemy
klama 19.30 Gwiazdy niedynki, mosty i tunele 22.00 Francję 13.03 Zemsta 13.51
mieckiego tenisa 20.00 MuCala prawda o impotencji Ekonomia? Nic trudnego! zyka 20.28 Wampir z Fera23.00 Kleopatra prawdziwa 14.00 Bajki 14.30 Echa hi- b.J 22.00 Muzyka 22.15 HapO.OO Skrzydła 1.00 Czarna storii ·- film historyczny py End 22.30 Refren - film
skrzynka 2.00 Ciekawost- 15.00 Nafciarze - film oby- obyczajowy 22.43 Polskie
ki Discovery 2.30 Tajemni- Cl2ipHy 15.51 Fotoptak 16.00 pejzaże - film krajoznawczy
cza góra
Reklama 17.45 Wiadomo- 22.45 Muzyka

[lf'.•!ft'fli ~

„ General i bokser: Lebiedź kontra mafia" - film dokumentalny prod.
angielskiej - reż. Andrew Harding. Emisja: środa, 16 /litego, TVP 2,
godz. 23.35.

16 lutego 2000 r.
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Przedmieście

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

8.30 Narciarstwo klasyczne: Zawody Pucharu świa
ta w Lillehammer 10.30Łyżwiar
stwo figurowe 12.00 Magazyn
sportów motorowych 12.30
Snowboard 13.30 Łyżwiar
stwo figurowe 16.30 Piłka
nożna : Puchar Afryki w Nigerii i Ghanie 18.30 Narciarstwo alpejskie 19.30 Ły
żwiarstwo figurowe 22.15
Piłka nożna O.OO Tenis: Turniej ATP 1.30 Zakończenie
programu

O!/Jl!ISPD/ff

,..,..,..,.. ,..

,,.. ... ,..,......

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film animowany dla
dzieci 8.15 Top Shop 12.15
Zbuntowana - telenowela
13.15 Top Shop 17.55 Przysmaki życia 18.55 Zbuntowana - telenowela 20.00 Top
Shop 21.15 Stel/ina - telenowela prod. argentyńskiej
22.20 Top Shop 0.10 Playboy - magazyn erotyczny

PClONIA

~

12.00 Wiadomości
12.15 MdM
12.45 Złotopolscy

najwięksi

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogoda
SAS Franz Kafka
9.05 Złotopolscy
9.30 Quasimodo:
Zaułek cudów
9.55 Mój ślad
10.00 Kuchnia polska
11.00 Forum Polonijne
11.15 Wielcy, więksi,

6.00
7.45
8.10
8.15

10.30 Luz Marla
11.30 Powrót Supermana
-film przygodowy
12.30 Disco Polo Live
13.30 Rodzina zastępcza .
-serial komeciowy

- telen<J\Wła

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
-serial komeciowy
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Batman
w dwadzieścia
lat później
- seńal animowany
8.00 Czarodziejka
z Księżyca
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
9.00 Tato, co ty na to
-serial komeciowy
9.30 Posłaniec szczęścia

o ~@lb~1J'

3

6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia - telenowela 6.50 Perla - telenowela 7.35 Sunset Beach serial 820 Z ust do ust 8.45
Odjazdowe kreskówki 9.30
Dziewczyna z komputera
9.55 Czy boisz się ciemności 10.20 Wzywam dr Brucknera 11.10 Kata/ina i Sebastian 11.55 Teleshopping
12.30 Sunset Beach - serial prod. USA 13.15 Perla telenowela 14.00 Odjazdowe kreskówki 15.00 Dziewczyna z komputera - serial
komediowy 15.25 Czy boisz się ciemności - serial
15.55 Lassie 16.20 Kata/ina i Sebastian 17.10 Uśmie
chu losu 18.00 Sansuet
Beach 18.50 7 minut 19.00
Zoom 19.30 Moje drugie ja
20.00 Columbo 21.45 Komando Małolat 22.50 7 minut 23.05 Sexplozja 23.20
Murder Call 0.10 Oblicza
Nowego Yorku 0.55 Czynnik PSI 1.40 Columbo

n111r'!#)

13.10 Zaproszenie
13.30 Gry olimpijskie
13.55 Magazyn informacji
turystycznej
14.15 Wieści polonijne
14.30 Magazyn polonijny
z Estonii
15.00 Wiadomości
15.10 Spisz
15.30 Tltkim czyli Tykocin
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 Orzeł w morskich
falach
17.00 Teleexpress
17.15 Quasimodo
17.45 Krzyżówka szczęścia
18.10 Credo 2000
18.40 Gość Jedynki

20.00 V.l.P.
-film procl. USA,
reż. J. F. Lawton
20.50 Losowanie LOTIO
i Szczęśliwego
Numerka

-tełenowela

14.00 Dyżurny Satyiyk
Kraju
14.30 Kalambury dla dzieci
15.00 Fececi w czerni
- seńal animowany
15.30 Informacje
15.55 Renegat
- seńal sensacyjny
16.45 Alvaro
-telenowela brazylijska
17A5 Luz Marla
18.40 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia

Ostry dyżur
System

- seńał obyczajowy

MonitorWiadomości

6.00 Przytul mnie 7 .OO Makakofonia 7.30 Szok-blok magazyn muzyczny 8.00
TV Market 8.30 Tajemniczy
ogród - serial 9.00 Garfield
- serial 9.30 Kapitan Power
- serial dla dzieci 1O.OO M.A.S.H - serial 10.30 Sloneczny patrol 11.30 Dziedziczna
nienawiść 12.30 Tajemnice
piasków - film prod. USA
13.30 Soundtrack 14.00 Dża
na 14.30 Oskar 15.00 Piosenka na życzenie 16.00
Tajemnice piasków 17.05
Informacje 17.15 Tajemnic.zy ogród 17 .40 Piłka w
grze 18.05 Słoneczny patrol - serial 19.00 Piosenka
na życzenie 20.00 Super
Express TV 20.15 Zatań
czyć z Olivią - film prod.
USA 22.25 Skrzydla 22.55
Ochrona absolutna 23.50
Przybysz 0.45 Przytul mnie
- nocny program muzyczfrf 1.45 Piosenka na ży
czenie 2.55 Pożegnanie

PaT

0.30 Powtórki programów

O.OO

23.30 OrmiańskieŚwięta

19.15 Dobranocka:
Maurycy i Hawranek
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ sport
20.00 Złota setka Teatru TV
20.50 Filmówka
21.10 Romantyczne
podróże do Polski
21.30 Rok Bachowski
22.20 Wieści polonijne
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Rozmowy
na koniec wieku

Czworokąt

18.50 Złotopolscy:

23.30 Kurier sensacji
O.OO Super Express TV
0.20 Fryderyk Forsyth
przedstawia: Duma
i wyjątkowe
uprzedzenie
-film Wielka Brytania
2.00 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

-magazyn

- seńal prod. USA
22.50 Wyniki
losowania LOTIO
22.55 Informacje i biznes
Informacje
23.10 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti

21.55

21.00

i Wi6ŚCi

ŁOWICZANIN
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22.40 Dziennik 22.55 ViP wydarzenia i plotki 23.1 O
Polowanie na mamuta - film
fabularny prod. USA 0.45
Techno - party 1.00 ViP 1.10
Życie jak poker 1.40 Muzyczna poczta 3.10 Kalambury
- teleturniej 3.40 Zakończe
nie programu

stępszością młodocianych

lat - serial prod. niemieckiej; Serial policyjny, który
w Niemczech stal się przebojem minionego roku. Porucznik Stefan Jarcyk z departamentu policji w Kolonii wpada na oryginalny pomysł , jak walczyć z prze-

6.45 Kropka nad i - program
publicystyczny 7.15 Trzy małe duszki 7.45 Przygody Animków 8.1O Super Pig - serial
animowany 8.35 Monster
Farm - serial animowany9.00
Kamila - serial obyczajowy
9.50 Maria - telenowela 10.40
Anna -telenowela 11.30Telesklep 12.00 Cristina - serial
obyczajowy 12. 55 Nie do wiary - opowieści niesamowite
13.25 Komandosi 13.55 Trzy
małe duszki 14„20 Przy-

14.00 Muzyczna poczta
14.58 77 sekund 15.00 Kalambury - program rozryw7.OO Muzyczna poczta - pro- kowy 15.30 Sally czarownigram muzyczny 8.00 Życie jak ca. serial animowany 15.58
poker - telenowela prod. poi- 77 sekund 16.00 Antonella
skiej 8.30 Telezakupy 9.05 Na . serial 16.50 Na południe południe - serial 9.50 ViP - serial 16.58 77 sekund
wydarzenia i plotki 10.05 Ka- 17.45 ViP 17.58 77 sekund
pilan Jastrząb - serial ani- 18.00 Kapitan Jastrząb - semowany 10.30 Sally Cza- rial anim. 18.30 Życie jak
rownica - serial animowany poker - telenowela 18.58 77
11.00 Techno party - pro- sekund 19.00 Zoom - magram muzyczny 11.30 Te- gazyn sensacji i rozrywki
lezakupy 12.00 Kalambury 19.30 Moje drugie ja - se- program rozrywkowy 12.30 rial science - fiction 20 .00
Życie jak poker - telenowe- Columbo - serial kryminalla 13.00 Antonella - serial ny 21.45 Komando mało-

0

zbliża · się już

(PAI)
kobietach, z których jedna
do kresu swojego życia, druga zaś dopiero w nie wchodzi. Bohaterki wybierają się razem w
trwającą trzy dni podróż, w
czasie której, choć nie prze,
mierzają wcale wielkiego dystansu, uświadamiają sobie, że nigdy nie jest za
późno na to, aby zrealizować swoje marzenia 22.25
lbisekcja 23.10 TVN Fakty
23.15 Kropka nad i 23.35,
Pogoda 23.40 Multikino
0.10 Drew Carey Show/ 0.40
Wizjer TVN 1.1 O Grahie na
zawołanie - pr. rozrywkowy

.

substancje antyalergiczne. Grupa
ochotników testuje nabiał, wytwarzany z mleka ulepszonych genetycznie
krów. Jest ono bardzo bogate w fosfor, co może mieć zbawienne skutki
dla osób narażonych na ostcoporozc;,
(fosfor „przytrzymuje" w organizmie
wapń - główny składnik kości). Rośli
ną stanowiącą szczególnie wdzic;,czny
obiekt manipulacji genetyków jest
soja. Nic dość, że sama zawiera mnóstwo cennych składników mineralnych, to wyjątkowo łatwo daje sic;,
mutować. Amerykanie wyhodowali już
odmiany zawierające substancje obniżające poziom cholesterolu, zmniejszające ryzyko .zachorowania na raka
piersi, wzmacniające prace;, serca i
chroniące przed osteoporozą. Soja
ma jeszcze jedną, niezwykle cenną ccchc;,. Łatwo wytwarza sic;, z niej produkty imitujące wiele innych artykułów żywnościowych - od mleka, przez
pieczywo po kotlety. Dietetycy zabiegają wic;,c o włączenie jej do codziennego menu. I to niekoniecznie w czystej postaci, wystarczy że bądzie sią ją
dodawało do pieczywa, zup w proszku, płatków śniadaniowych , mleka.
Federalny Urząd ds. Żywności i Leków już wydał stosowne zezwolenia.
Co oznacza, że lada chwila pojawią
sic;, na rynku artykuły spożywcze oznaczone specjalnymi symbolami „zdrowa żywność", zawicrającc ·dom'icszkc;,
soi i wszystkich jej leczniczych skład
ników. Dzic;,ki temu codzienne posiłki
staną sic;, jednocześnie kuracj.

gody Animków 14.45 Super Pig - serial anim. 15.15
Szkoła złamanych serc serial dla młodzieży 15.45
Ich pięcioro - serial dla
młodzieży 16.15 Pełna chata - serial kom. 16.45 Maraton uśmiechu 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 20.30
Cami/a - film obyczajowy
reż. Deepa Mehta, wyk. Jessica Tandy, Bridget Fonda, Elis Koteas i inni; Romantyczny film o dwóch

•

skich sklepach. Do tej pory o zaliczeniu produktu do tej grupy nic decydowały żadne, potwierdzone naukowo,
uzdrawiające właściwości. Wystarczało, że dane rośliny wyrosły w odpowiednich warunkach (bez nawozów,
chemikaliów itp.), a dany produkt należał do artykułów uważanych powszechnie za „zdrowe" - jak choćby
kiełki, otrc;,by, nasiona itp.
Od kilku lat w USA prowadzi sic;,
prace nad wprowadzeniem do takiej
żywności substancji mających rzeczywiście właściwości lecznicze. Na rynek trafiają już pierwsze produkty.
Najwic;,kszym powodzeniem cieszy sic;,
pieczywo wzbogacone kwasem foliowym (jedna z witamin z gmpy B). Zaleca sic;, je szczególnie. kobietom w cią
ży oraz osobom cierpiącym na chroniczne osłabienie organizmu. Metody
wzbogacania żywności są dwie - dodawania środków leczniczych do gotowych produktów (co zawsze niesie z
sobą ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych skutków ubocznych) albo
manipulacje genetyczne na roślinach
i zwicrzc;,tach. Europej'czycy ciągle boją
sic;, drugiej możliwości , natomiast
Amerykanie już wyzbyli sic;, lc;,ków.
Coraz popularniejsze zdrowe pieczywo wypiekane jest za Oceanem z pszenicy, której ziarna zawierają kilka razy
wic;,cej kwasu foliowego niż do tej pory.
W końcową fazą wchodzą prace nad
wyhodowaniem ryżu zawierającego

Zapowiedzią zdrowej tej ponoć niedalekiej przyszłości jest tzw. zdrowa
żywność, dost<;pna także w wiciu pol-

KILOGRAM LEKÓW NA OBIAD

no~,

Sucheccy, którzy nie mają
pojęcia o podejrzanych
kontaktach chlopaka, nie
mogą zrozumieć jego niechęci do składania zeznań
i współpracy z policją. Joanna zaprasza Meyerów na
kolację. Adam jest bardzo
niezadowolony z pomysłu
żony. Renata · niepokoi się
o przyszłość Igora, stara
się odciągnąć chłopaka oo
złego towarzystwa .
.15.30 Szalone
liczby
16.00 Panorama
16.10 Czterej pancerni
I pies-serial TVP
Trwa przeprawa przez Wisłę i bój o Studzianki. Janek i Gustlik z pomocą psa
Szarika biorą do niewoli niemieckich zwiadowców.
17.10 Przygoda z wojskiem
17.30 Program lokalny
18.20 W sieci
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
19.20 Dwójkomania
19.30 Jeden na jeden
20.00 Ili Gala Piosenki
Biesiadnej
·Biesiada bez granic
Panorama
Prognoza pogody
Sport-telegram
Dwójkomania
21.00
2121
2125
21.30

16.15 Teleexpress Junior
1625 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Jaka to melodia?
17Sl GośćJedynkJ
18.oo Modanasukces
-serial prod. USA
Ridge nie może znaleźć
Taylor. Zawiedziony, postanawia wrócić do Los
Angeles. W ostatniej chwili
zauważa piękną panią doktor na plaży. Blake Hayes
jest przekonany, że jego
była żona i Ridge wyjechali razem.
183> Magazyn
motoryzacyjny MOC
19.00 Wieczorynka
193> Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
2ll10 MrMom
-film fab. prod. USA
Jack Butler (Michael Keaton) traci dyrektorskie
stanowisko w fabryce samochodów. Nagle pozbawiony wysokich zarobków,
które pozwalały jego rodzinie na dostatnie życie, zaczyna szybko rozglądać
się za nową posadą. Tymczasem pierwsza znajduje
zatrudnienie jego żona.
Gdy Caroline (Teri Garr)
rozpoczyna pracę w renó-

Piq_tek
[!IVIPD
Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.40 Na szczytach władzy
8.15 Krakowskie
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Opowieści
poszukiwaczy skarbu
-serial animowany
9.15 Teleferie
dla najmłodszych
9.30 Teleferie dla dzieci
- Narty, szalik,
łftłłl, sanki

Wiadomości

9.35 Papierowy teatrzyk
9.50 Festiwale, Festiwale.„
Konin '99
10.00 Msza Jubileuszowa
Chorych

123>
12.10 Agrobiznes
12.55 Spotkania kabaretowe
13A5 Maciek, rower
i ekonomia
14.00 Uczymy się polskiego
14.10 Więcej czy lepiej
14.20 Odprawa bloku
egzekucyjnego
14.30 Halo 5·10·15
15.00 Wiadomości
15.10 Twarzą w twarz
z Europą
15.30 Sekrety zdrowia
16-00 Muzyczny
Serwis Jedynki
16-10 Rower Błażeja

""8
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Projektantki
9.00 Janosik
-senalTVP
9.50 Kamila
-film fabularny
1125 Sposób
na ponuraków
12.20 Zagadkowe
historie
XX stulecia
12.50 Ferie z Dwójką
13.05 Przygody Królika
Piotrusia
Mila opowiastka z ładnymi
piosenkami. Królicza mama
prosi synka, żeby został
w domu i pilnował sióstr. Ale
Piotruś, ciekaw świata, wbrew
zakazowi wybiera się wraz
z siostrami do ogrodu pana
Grzegorza na warzywka. Na
małych złodziejaszków czatuje jednak kot gospodarza.
Siostry Piotrusia ze strachu
chowają się do skrzynki listowej.
13.30 Mogę wszystko
13.55 Szansa na sukces
14.55 W labiryncie
-telenowela TVP
Maciek powoli dochodzi do
siebie po pobiciu przez wynajętych zbirów. Państwo

.,_,..

8.00 Reklama 11.00 Wideo
wizyty 11.30 Najpiękniejsze
miesca na ziemi 12.00 Przygody zwierząt 12.25 Polów
12.27 Zwiastuny 12.50 Polskie pejzarze 13.03 Zemsta
13.51 Ekonomia? Nic trudnego! 14.00 Bajki 14.30 Przygody sir Lancelota 15.03 Naf-

WOT

4

7.00 Bajki 7.25 Okiem naukowca 8.00 Mikser 8.10
Obok nas 8.30 Magazyn
motoryzacyjny 9.00 Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Kanclerz 11.35
Ferie, ferie 12.00 Od piatona do Newtona 12.30
Podróże Obieżystopki 12.50
Fizyka na wesoło 13.05 Mię
dzą do Europy 13.30 Koszykarskie ABC 13.45 Magazyn siatkarski 14.00 U
siebie 14.30 Krople miło
ści 15.00 Drynda 15.30
Kurier 15.33 Sekrety.„ 15.35
Rozmowa dnia 16.00 Halo
gmina 16.15 Super cena
16.35 Co, gdzie.„ 16.45
Przygody Pana Michała
17.15 Mikser 17.30 Kurier
17.50 Sekrety W-wy 18.00
Kurier 18.20 Wieści 18.40
Co„. 18.50 Z archiwum WOT
19.00 U siebie 19.30 Bajki 20.00 Telekurier 20.30
Niezapomniany 21.30 Kurier
+ Sport 21.40 Rozmowa
dnia 22.00 Krople miłości
22.30 Magazyn motoryzacyjny 22.55 Muzyka

domości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10' 19.00 Tydzień w Kościele 19.15 Bajka 19.25'
20.30 Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50'
•programy muzyczne, literackie„.

ciarte 15.53 Koniec świata
16.00 Reklama 17.45 Wiadomości lokalne 17 .55 Forum Ła.vicza 18.25 Musicanal
19.05 Reklama 19.30 Metarnońozy 20.00 Muzyka 20.33
Idź i patrz 21.41 Enigma
21.52 Pojedynek 22.15 Raport medyczny

TELEWIZJA KABLOWA TVM ŁOWICZ

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10' 12.00 Tydzień w Kościele 12.15' 15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego 15.15'
16.05 Slct.vo życia 16.15 Wia-

TV Niepokalanów ramówka programu:

TV Łódź
7.00 Wyspa Noego 7.30
Okiem naukowca 8.00 ŁWD
8.30 Magazyn motoryzacyjny 9.00 Niezapomniany
10.00Telezakupy10.30 Kanclerz 11.20 Fizyka na wesoło
11.35 Ferie, ferie 12.05
Program edukacyjny 12.35
Podróże Obieżystopki 13.00
Miedzą do Europy 13.30
Koszykarskie ABC 13.40
Magazyn siatkarski 14.00
U siebie 14.30 Krople miłości - film obyczajowy
15.00 Drynda 15.30 Mój
świat 15.50 Z historią na
ty 16.10 Magazyn motoryzacyjny 16.25 Zie miasto 16.55 Forszpan ŁWD
17.00 Zagadki historii 17 .15
Namibia - deser! Express
17.30 Impresja 18.00 ŁWD
18.20 Powiatów portret wła
sny 19.00 U siebie 19.30 Bajki 20.00 Telekurier 20.30
Niezapomniany - telenowela 21.30 ŁWD 21.45 Reportaż 22.00 Krople miłości
22.30 Magazyn motoryzacyjny 22.55 Program rozrywkowy 23.55 Program na jutro

Patrz i sądź - „ Z potrzeby serca" - film fab. prod. USA - reż. Tony Bill,
wyk. Sissy Spacek, David Stratliain, Arliss Howard i inni. Emisja: piątek,
Il lutego, TVP 2, godz. 21.35.

kończenie

Szkoła

17.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki Discovery 18.00
Wyprawy w czasie 19.00
Demon prędkości 20.00 Pasjonaci z wyboru 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00 Jurassica 22.00 Łowca krokodyli 23.00 Tropiciele Tornad
O.OO Niesamowite maszyny
1.00 Detektywi sądowi: Elektryczny świadek 2.00 Ciekawostki Discovery 2.30
nurkowania 3.00 Zaprogramu

Discovery

Programy pogrubione- nie kodowane
7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minisport 7.45 Łapu capu
7.50 Aktualności filmowe
8.00 Kotopies 8.25 Silicon
Towers - film sens. 10.05
Zabójstwo Rogera Ackroyda - film sens. 11.50 Fenomeny Przyrody - serial
dok. 12.20 Mów co chcesz
- komediodramat 14.00 Mistrzowie w świecie przyrody Ili - serial dok. 14.30
Antek Mrówka 15.00 John
Wayne - amerykańska legenda 16.35 Mistrzowie w
świecie przyrody Ili 17.00
Księżniczki z Beverly Hills
18.30 Kotopies 18.55 $wiat
dzikich zwierząt 19.00 Diabelski młyn 19.20 Nie przegap 19.25 Diabelski młyn
Hl.40 Łapu capu 19.45
Minisport + 19.50 Aktualności filmowe 20.00 Gatunek 2 - film science-fiction 21.30 Przymusowa ucieczka - dramat 23.15 Poże
racz mózgów - horror 0.40
Departament spraw wewnętrznych - film sens. 2.35
Złoto Alaski - western 4.35
Zdrowie - satyra 6.10 Warren Beatty

11 lutego 2000 r.

Wiadomości

mowanej agencji reklamowej, na Jacka spadają
wszystkie obowiązki domowe. Pochlonięta karierą zawodową żona nie ma teraz
w ogóle czasu na zajmowanie się rodziną.
21.45 Studio sport:
ME włyżwiarstwie
figurowym
2225 Monitor

Jedynki

22.55 Sportowy flesz
23.05 Życie moje
23.40 · Mroczne
dziedzictwo
-serial prod. USA
Do San Francisco przyjeżdża siostra Alex, Tanya.
Okazuje się że dziewczyna
związała się z tajemniczym
uzdrowicielem, którym jest
zafascynowana. Przedstawia go siostrze, nie mając
pojęcia, że tym
samym
ściągnie na rodzinę nieszczęście. Wkrótce Daniel
zaczyna szantażować Alex.
Żąda, by była posłuszna
jego woli, w przeciwnym
razie Tanya zginie.
1.10 011owieści z Kronen
-film fabularny
2.40 Muzyczny Serwis
2.50 Zakończenie

21.35 Patrz i sądź:
Z potrzeby

serca
-film fabularny prod. USA,
reż. Tony Bill
Film przedstawia dramatyczną historię, która wydarzyła się naprawdę. Poruszająca opowieść o dojrzalej kobiecie, dobrowolnie
wyrzekającej się szczęśli

wego życia rodzinnego, by
ratować mężczyznę, który
był jej pierwszą, młodzień
czą miłością. Pam O'Brien
(Sissy Spacek) mieszka w
stanie Connecticut w domu
na przedmieściu. Typowa
gospodyni zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa,
jest przykładną żoną, kochającą i troskliwą matką.
Na jej głowie jest wiele
spraw, ale zawsze znajduje
cŻas, by z zamiłowaniem
oddać się uprawie przydomowego ogródka.
23.30 Katastrofy
na żywo
0.05 Góralu,
czy ci nie żal:
czyli karczma
po góralsku
0.55 Szlak trupów
-serial prod. USA
2.20 Zakończenie
programu

IF'@lb~'jj'
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Przedmieście

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

6.00 Piosenka
na życzenie
,7.00 Szaleję za tobą
7.30 Polityczne graffiti
7.35 B.atman
w dwadzieścia
lat później
8.00 Voltron
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
9.00 Tato, co Ty na to
-serial komediowy
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Marla
: serial przygodowy
11.30 Powrót Supennana
12.30 Idź na całość
13.30 Świat według
Kiepskich
14.00 Oska"
143> 4x4
15.00 Faceci w czerni
-serial animowany

6.00
7.45
8.10
8.15

być kochaną

15.30 Informacje
15.55 Renegat
-serial sensacyjny
16.45 Alvaro
-serial sensacyjny
17AS Luz Marla
-telen<meła

18.40 Super
Express TV
1ą.55 lnfonnacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia
-telenowela
20.00 Graczykowie
-serial komediowy
20.30 FILM TYGODNIA:
Wilk-horror
Współczesny horror z przymróżeniem oka. Nocna podróż Willa kończy się pogryzieniem przez wilka. Nazajutrz
Will stwierdza zdumiewające
zmiany w swoim organiźmie

Wiadomości

12.45 Klan- telenowela
13.10 Magazyn
ekumeniczny
13.30 Sportowy tydzień
14.30 Magazyn polonijny

15.00

16-10
16.15
1625
17.00
17.15
17.45
18.10

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Panteon
9.00 Klan-serial
9.30 Dwa światy
-serial prod.
polsko-australijskiej
10.00 Polonica: Nie chcę
-film fab. prod. francuskiej
11.20 Business Report
-magazyn gospodarczy
12.00 Wiadomości
12. 15 Pegaz miesiąca

~S)

15.10 Twarząwtwarz
z Europą
15.30 Polacywslużbie
pokoju
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress

ą)
5.30 Top Shop 7.AO Filmy
animowane dla dzieci 8.15
Top Shop 12.15 Zbuntowana - telenowela 13.15 Top
Shop 17.55 Przysmaki ży
cia - talk-show 18.55 Zbuntowana - telenowela 20.00
Top Shop 21.15 Stellina ·telenowela prod. argentyń
skiej 22.20 Top Shop 0.10
Playboy - magazyn erotyczny

„„„
„„„

ll!lfigspoHf
„ „

Zaproszenie

Krzyżówka szczęścia

Dwaświaty-serial '

"°""'""

6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50
Perla 7.35 Sunset Beach serial 8.20 Z ust do ust 8.45
Odjazdowe kreskówki 9.30
Dziewczyna z komputera serial komediowy 9.55 Czy
boisz się ciemności 10.20
Kobieta zwana Jackie 11.1 O
Katalina i Sebastian - telenowela 11.55 Teleshopping
12.30 Sunset Beach - serial USA 13.15 Perla 14.00
Odjazdowe kreskówki 15.00
Dziewczyna z komputera
15.25 Czy boisz się ciemności - serial dla młodzie
ży 15.55 Lassie - serial dla
młodzieży 16.20 Katalina i
Sebastian -telenowela 17.10
Uśmiech losu - serial obyczajowy 18.00 Sunset Beach 18.50 7 minut 19.00
Zoom 19.30 Moje drugie ja
20.00 Woda - komedia
21.45 Wzywam dr Brucknera 22.50 7 minut 23.05
Sexplozja 23.10 Krwawe pieniądze 1.00 Czynnik PSI
8.30 Skoki narciarskie Mistrzostwa $wiata 10.30
Łyżwiarstwo figurowe 12.00
P~ka nożna 13.30 Lekka atletyka 14.30 Bobsleje 16.30
Pilka nożna 18.00 Rajdowe
Mistrzostwa $wiata 19.00
Bobsleje 20.00 Zawody siłaczy 21.00 Boks: Walki na
żywo 23.00 Pilka nożna:
Legendy Mistrzostw Europy O.OO Golf 1.00 Triathlon 1.30 Zakończenie programu

i psychice: stal się wilkoła
kiem. Wilcza natura domaga się krwi.
•
20.50 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka

22.50 Telewizyjne Biuro
Śledcze

-magazyn kryminalny
23.20 Wyniki losowania
LOTTO
22.25 Informacje
i biznes
Informacje
23.40 Prognoza pogody
23A5 Polityczne
graffiti
O.OO Bumerang
0.30 · Super Exp~ess TV
0.45 Ludzie naszej epoki
-serial dokumentalny
1.45 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

18.40 Gość Jedynki
18.50 Klan-telenowela
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda +sport
20.00 Bank nie z tej ziemi
- serial prod. polskiej
20.45 Casus- film dok.
2125 Fronda
22.00 Polska - Świat 2000
22.20 Wieści polonijne
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Kulisy PRL·u
23.30 Barbara Przyłuska

: O.OO Monitor

wiadomości

0.30 Powtórki
programów

P"T

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 nienawiść 12.30 Tajemnice piasków 13.30 Junior - pr. rozrywkowy 14.00 Dżana 14.30
Drzewko szczęścia 15.00
Piosenka na życzenie 16.00
Tajemnice piasków 17.05 Informacje 17 .15 Tajemniczy ogród 17 .40 Piłka w
grze 18.05 Słoneczny patrol - serial przygodowy
19.00 Piosenka na życze
nie 20.00 Super Express TV
20.15 Nocny patrol 21.05 Komisarz Rex 22.00 Skrzydla serial komediowy 22.30 Glina Cracker - film kryminalny prod. USA 0.10 Przytul mnie 1.10 Piosenka na ży
czenie 2.15 Pożegnanie

•

6.45 Kropka nad i 7.15 Trzy
male duszki - film anim .
7.45 Przygody Animków serial anim. 8.1 O Super Pig
- serial anim. 8.35 Monster
Farm - serial animowany
9.00 Kamila - serial obycz.
9.50 Maria 10.40 Anna - telenowela 11.30 Telesklep
12.00 Cristina - serial obyczajowy 12.55 Fakty, ludzie, pieniądze 13.25 Wprost
TV - magazyn 13.55 Trzy
male duszki - serial anim.
14.20 Przygody Animków
14.45 Super Pig 15.15 Szkoła złamanych serc - serial
dla młodzieży 15.45 Magazyn NBA 16.15 Pełna chata 16.45 Zwariowana forsa
- pr. rozrywkowy 17 .15 TVN
Fakty regionalne 17.35 Wizjer TVN 18.05 Kamila serial obyczajowy 19.00 TVN
Fakty - informacje 19.25
Sport 19.35 Cristina - serial obycz. 20.30 Operacja
Piorun - film sensacyjny
22.45 Cela nr.„ - reportaż
23.15 TVN Fakty 23.20
Kropka nad i 23.40 Pogoda 23.45 Automaniak - magazyn motoryzacyjny O.15
Drew Carey Show - serial
komediowy 0.45 Wizjer
TVN - mag. sensacji 1.15
Granie na zawalanie

cme

7.00 Muzyczna poczta 8.00
Życie jak poker 8.30 Telezakupy 9.05 Na południe serial kanadyjski 10.05 Kapitan Jastrząb - serial animowany 10.30 Sally czarownica - serial anim. 11.00
TeleJazda 11.30 Telezakupy 12.00 Kalambury 12.30
Życie jak poker - telenowela 13.00 Antonella - serial 14.00 Muzyczna poczta - program muzyczny 15.00
Kalambury 15.30 Sally czarownica 15.58 77 sekund
16.00 Antonella 16.50 Na
południe - serial 16.58 77
sekund 17 .45 ViP - wydarzenia i plotki 17.58 77 sekund 18.00 Kapitan Jastrząb - serial anim . 18.30
Życie jak poker - telenowela 18.58 77 sekund 19.00
Zoom 19.30 Moje drugie
ja - serial science-fiction
20.00 Woda - komedia Wielka Brytania. Spokojne ży
cie mieszkańców zapomnianej przez Boga brytyjskiej kolonii zmienia się
nagle, gdy przypadkiem na
wyspie zostają odkryte
źródła doskonalej wody.
21.45 Prawnicy 22.40 Dziennik 22.55 ViP 23.1 O Krwawe pieniądze

dok. ze s/1: 9

ciała

nowy

Dla

ŁOWICZANIN
WicŚCi

i ducha

MROZY SĄ GROŹNE
DLA CERY

papierową chusteczką.

Suche usta smarujemy ochronną pomadką, która zawiera substancje nawilżające i uelastyczniają
ce. Zapobiegamy w ten sposób ich łuszczeniu i pl(kaniu. Jeśli jednak pojawią sil( p<(kniQcia, to wieczorem „poklepujemy" kilkakrotnie wargi tamponem
nasączonym letnią wodą. Gdy skóra zmiQknic, koń
cem palca ścieramy martwe komórki i smarujemy
usta linomagiem. Po kilku minutach usuwamy maść

(PAI)

Łuszczący sil( naskórek możemy też usunąć specjalną szminką do peelingu warg. Cienką i suchą
skór<( warg odżywi i wygładzi kropelka rozsmarowanego palcem, pszczelego nektaru.
Czerwony nos i policzki to wada urody, którą
można złagodzić stosując naprzemiennie ciepłe
i zimne okłady. Ciepłe okłady robi si<( z roztworu
kwasu bornego (I łyżeczka kwa,su na szklanki( gorącej wody). Zimne z czystej przegotowanej i ostudzonej w lodówce wody. Gaz<( namoczoną w gorą
cym roztworze przykłada si<( do nosa i trzyma, aż
ostygnie. Nast<(pnic przykłada si<( gaz'( zamoczoną
w chłodnej wodzie i trzyma do czasu, aż si<( nagrzcj e. Jednorazowo trzeba zrobić przynajmniej pi<(ć
i pi<(ć zimnych.

okładów ciepłych

Czy można zaplanować

dok. ze str. 9

długość życia?

SPOSÓB NA
WIEK

„S~DZIWY"

Rocznic na choroby związane z paleniem (w tym
blisko 70 proc. to · rak płuc) zapada ok. 20 tys.
Polaków. Zbyt obfite i bogate w tłuszcze zwicrz<(cc
jedzenie prowadzi do ponad I OO tys. nowych
zawałów w ciągu roku. Udowodniono, że każdy kilogram nadwagi - to 300 m dodatkowych naczyń
włosowatych, przez które musi być przepompowywana krew. Dobra i odpowiednia dicta nic
zastąpi jednak braku ruchu. Siedzący tryb życia
przyczynia si<( do szybszego starzenia si<( organizmu.
Ludzki genotyp jest zaprogramowany na znacznie dłużej niż dzisiaj żyje przcci<(tny człowiek.
Gerontolodzy coraz powszechniej uważają, że niebawem człowiek coraz CZ<(Ścicj b<(dzic mógł dożywać
stu lat i nad tym medycyna pracuje od dawna.
Już są preparaty, które regularnie zażywane
przedłużają młodość Np. melatonina, pochodna
tryptofanu, aminokwasu zbliżonego do serotoniny.
Reguluje fizjologiczne cykle snu i działa ochronnie
na DNA.
Stwierdzono, że w starszym wicku jej poziom
spada o 20 proc„ zażywanie wi<(c takiego preparatu
zawczasu, znacznie przedłuża dobrą kondycji(
psychiczną i fizyczną.
Zgodnie z prognozami GUS-u, w ciągu
najbliższych 25 lat średnia wicku Polaków wydh1ży
si<( o 5 lat. Zasili to rzesz<( mieszkańców powyżej
60 roku życia (w latach pi<(ćdzicsiątych na całym
świecie w takim wicku żyło ponad 200 mln osób,
teraz ich liczba osiągn<(la ponad 600 mln).

·"

Po wyjściu ze szpitala Tony
wraca do pracy na Frei. Nie
pamięta niczego, co wydarzyło się w chwili napadu
w biurze Dahlena. Tymczasem Jussi przyłapuje na
promie człowieka, który
odpłatnie przerzuca do
Szwecji uchodźców wojennych. Jussi zawiadamia
policję, która czeka w porcie na nielegalnych pasażerów i kierującego akcją
mężczyznę. Była prostytutka Irina zostaje przyjęta do
pracy na promie w charakterze sprzątaczki. Cala załoga, z wyjątkiem Jokera.
jest przeciwko niej. Zarząd
Mega Line wprowadza nowy
plan restrukturyzacji zatrudnienia na promie Freja.

szewdzkiej

10.20 Na pełnym
morzu
-serial prod.

szewdzkiej

9.55 Lata Diany
- serial prod.

polskiej

7.50 Studio urody
8.00 Program
lokalny
8.30 Złotopolscy
·telenowela
9.00 Janosik
·serial prod.

krajowy

7.30 Dziennik

TVP8

6.00 Kawa czy herbata
7.50 Frasier
-serial prod. USA
8.15 Krakowskie
Przedmieście
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza
pogody
8.45 Alf
·serial animowany
9.10 Mama i ja
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Zdarzyło się jutro
-serial prod. USA
10.50 Po prostu paragraf
11.15 Dom
11.35 Usiebie
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Chcemy pomóc
12.35 To kupię
12.45 Klan
-telenowela
13.15 Zabawy językiem
polskim
13.40 Zwierzęta świata
14.05 Pan Rysio w Jedynce
14.15 Spacery z dziadkiem
14.30 CD Kurier
14.40 Pan Rysio wJedynce
1445 Susanhe - nauka
języka niemieckiego
15.00 Wiadomości

ITIVJiil]

12.00 Famlllada
· teleturniej
12.25 Szpital
Dzieciątka Jezus
- film dokumentalny
12.50 Dziennik krajowy
13.10 Sylwester 1999
-Warszawa
14.05 Przygody Królika
Piotrusia
14.30 Bądź mistrzem
15.00 W labiryncie
·lelenowe!a
Elżbieta, synowa pani Marii, jedzie do Oslo, by opiekować się mężem, który
leży w. szpitalu w ciężkim
stanie. Dawid Meyer chce,
by Krystyna Durajowa została jego kochanką. Danka dostrzega jego umizgi.
15.30 Krzyżówka
szczęścia
-teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
· serial prod. USA
Daphne, nowa dziewczyna
Charliego, przygotowuje się
do wystawienia musicalu.

19.00 Wieczorynka:
Podróże po
zaczarowanych
krainach
19.30 Wiadomości

18.40 Pegaz

15.10 We własnym domu
15.30 Raj
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
1625 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Klan-telenowela
Beata zastanawia się, czy
wczorajsza wizyta Rafalskiego musiała się tak
skończyć. Przyznaje, że
puściły jej nerwy, kiedy
Piotr zarzucił jej, że jest
wszystkiemu winna. Jacek
uważa, że jej reakcja była
zupełnie zrozumiała. Zastanawia się, jak znależć
sposób na definitywne
uwolnienie się od ojca dziecka. Może spróbować ograniczyć mu prawa rodzicielskie?
17.50 GośćJedynki
18.00 Moda
na sukces
18.30 Wiadomości
naukowe

Wtorek

0.45
1.50

22.55

22.10

20.00
21.00
2111
2115
21.30
21.55

17.30
18.20
18.30
18.55
19.20
19.30

Program lokalny
W sieci
Panorama
Va banque
Dwójkomania
Korzenie
jedności
Linia specjalna
Panorama
Prognoza pogody
Sport-telegram
Dwójkomania
Kawaleria
powietrzna
-serial dokumentalny
prod. pdskiej
Wieczór
z Jagielskim
Wieczór
filmowy
Kocham kino:
Holet new
Hampshire
·film fab. prod. USA
Art - noc
Zakończenie

Stwórcy

Jest współautorką scenariusza i reżyserką spektaklu. Zagra też jedną z musicalowych postaci. Gdy okazuje się, że odtwórca głów
nej roli męskiej w ostatniej
chwili zrezygnował z wystę
pu, Daphne próbuje namówić Charliego, by wziął
udział w przedstawieniu.
17.00 Kościół I świat
17.10 W okolice

Jedynki
1.50 Zakończenie
programu

Zakończenie

17 .OO Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki
Discovery 18.00 Wyprawy
w czasie 19.00 Generałowie
H~era 20.00 Tajemnicza góra
20.30 Ciekawoski Discovery 21.00 Morskie katastrofy
22.00 Seks wśród zwierząt
23.00 Chirurgia plastyczna
O.OO Od Remagen do Łaby
1.00 Zaginione skarby 2.00
Ciekawostki Discovery 3.00

Discovery

7.00 Diabelski' młyn - serial animowany 7.40 Minisport + 7.45 Łapu Capu chochliki telewizyjne 7.50
Aktualności filmowe 8.00
Kotopies - seriai animowany 8.25 Z wiatrem przeminęło - film obyczajowy 9.55
Faceci w bieli - komedia prod.
USA 11.20 Fenomeny przyrody - serial dokumentalny
11.50 Podwójny agent - film
sensacyjny 13.30 Szeroki horyzont - reportaż 14.30 Antek mrówka - serial animowany 15.00 Zabójstwo rogera Ackroyda - film sensa·
cyjny 16.45 Deser. Pewien nieznajomy 16.55 Mniejsze zlo
18.30 Kotopies 18.55 świat
dzikich zwierząt 19.00 Diabelski Młyn 19.20 Nie przegap 19.25 Diabelski młyn
19.40 Łapu Capu 19.45 Mi·
nisport + 19.50 Sto zdjęć
naszego stulecia 20.00 Liga
francuska - piłka nożna 22.40
Gatunek 2 - film sciencefiction 0.10 Mąż swojej żony
- komedia 1.40 Pożeracz
mózgów - horror 3.05 Podejrzana - film obyczajowy 4.45
Kimberly - komedia 6.35
Cybernet

0.45 Pop Kanał
1.10 Saga Rodu
Ganzegal
1.40 Muzyczny

Serwis

Pn>gramy pogl\Jbione ·nie kodowane

[•fTJll'i!Q

Łódź
7.00 Pug i zero 7.30 Zagajnik
8.00 Mikser 8.10 Tak czy...
8.30 Sport 8.45 To jest temat 9.00 Niezapomniany
10.00Telezakupy10.30 Przy
osobnych stolikach 11.30
Kuchnia 12.10 Bliżej sztuki 12.30 Dzieci - dzieciom
13.00 Piano Express 13.30
Telezakupy 14.00 Sekrety
kobiet 14.30 Krople milom 15.00 ZaczarowiJny
świat 15.30 Kurier 15.33
Sekrety W-wy 15.35 Rozmowa dnia 15.55 Chłopi
16.45 Przygody.„17.15 Mikser 17.30 Kuńer 17.50 Sekrety W-wy 17.55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Mediator 18.40 Co, gdzie, kiec}/! 18.50 Gość WOT
19.00 Odkryj nowy świat
19.30 Bajki 20.00 Rytmy
buszu 20.30 Niezapomniary · 21.30 Kurier 21.35
Sport 21.40 Rozmowa droa
22.00 Krople miłości 22.30
To jest temat 22.40 Spotkania z ...

WOT

9.40 Ka-

skie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok programów dla dzieci 17.10' 19.00
Tydzień w Kościele 19.15 Bajka na dobranoc 19.25'
20.30 Różaniec 21.00 Apel
Jasnogórski 21.05•
• programy różne

8.00 Reklama 11.00 Koncerty na farmie - program muzyczny 12.00 Język zwierząt
- film przyrodniczy 12.30 Przygody zwierząt - film ekologiczny 13.03 Przyjaciel Nicolasa
Nickleby 13.54 Drzwi 14.00
Bajki 14.30 Las Piaśnicki 15.03
Zemsta • film obyczajowy
15.51 Ekonomia? Nic trudne-

lokalne 17.54

zyka

Reklama 19.30 Echa historii - film historyczny 20.00 Muzyka 20.26 Cyrk odjeżdza film obyczajowy 22.00 Muzyka 22.15 Drogi wodne film geograficzny 22.45 Mu-

Przegląd tygodniowy 18.45

Wiadomości

go! 16.00 Reklama 17.45

TELEWIZJA KABLOWA lVM ŁOWICZ

o·

lendarz Liturgiczny 9.45 Blok
programów dla dzieci 10.1
12.00 Tydzień w Kościele 12.15'
15.00 Koronka do Mijosierdzia
Bożego 15.15' 16.05 Siw.ożycia
16.15 Wiadomości Watykań-

domości Watykańskie

9.05 Słowo życia 9.15 Wia-

TY Niepokalanów ramówka programu:

7.00 Hej Arnold 7.30 Walentynki 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 Rodzina Nardi 11.20 TEM 11.35 Dom
pełen ... 11.45 Ad astra 12.05
Edukacja nowego wieku 12.30
Drynda 13.00 Telewizyjny
magazyn„. 13.30 Telekurier
14.00 Panorama powiatów
14.30 Krople miłości 14.55
Dzieci - dzieciom 15.20 Program edukacyjny 15.35 Depozyt wiary 16.05 Nie tylko wspomnień czar 16.25
Impresje 16.50 Bez kompleksów 17.10 Forszpan
ŁWD 17.15 FEŁ 17.30 Łódz
ki Klub Parlamentarny 18.00
ŁWD 18.50 Reportaż 19.00
Panorama powiatów 20.00
Telekurier 20.30 NieZ:apo-.
mniany 21.30 ŁWD 21.45
Reportaż 22.00 Krople miłości 22.30 To jest temat
22.40 Mieszkaj lepiej 23.00
Magazyn kryminalny

TV

jutro" - serial prod. USA - reż, Mel Damski, H'.)lk. Kyle
Chandle1; Shanesia Davis, Frisher Stevens i inni. Emisja: wtorf?;k,
15 lutego, TVP 1, godz. IO.OO.

„Zdarzyło się

doskonała

19.56 Sport i pogoda
20.10 J.A.G - Wojskowe
, Biuro Śledcze
·film fabularny prod. USA
Harriet spodziewa się wkrótce rozwiązania. Jej mąż
Bud prowadzi właśnie sprawę ciężarnej kobiety. Zbieg
okolicznośoi sprawia, iż obie
panie zaczynają rodzić w tym
samym czasie Harmon Rabb
zamierza porzucić służbę
w Wojskowym Biurze Śled
czym. Pragnie wrócić do
poprzedniego zawodu i kontynuować karierę pilota.
O swojej decyzji Harm powiadamia admirała.
21.05 Czas na dokument
21.35 Forum
22.25 Monitor
Wiadomości
22.55 Sportowy flesz
23.00 Fatalny romans
- film fab. prod. USA
015 Rodzina prawie

15 lutego 2000 r.
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Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie
Przedmieście
Wiadomości
Prognoza pogody
Salan lwowski
Złotopolscy
Koszałek· Opałek
Tęczowa bajeczka
Wszystkie
pieniądze świata
Życie moje
Rozmowy Jerzego
Markuszewicza
Ze sztuką na ty
Wiadomości
Złotopolscy

8.30 Snowboard 9.00 Narciarstwo alpejskie 10.00 Saneczkarstwo 11.00 Biathlon
12.30 Łyżwiarstwo figurowe 17.00 Skoki narciarstwo
18.00 Saneczkarstwo 18.30
Łyżwiarstwo figurowe 22.15
Tenis 23.00 Wiadomości
23.15 Rajdowe mistrzostwa
23.30 Lekka atletyka: Mityng halowy z cyklu Ricoh
Tour w Geni 0.30 Tenis 1.15
Wiadomości 1.30 Zakończenie programu

,..... „...„
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0.50 Playboy

5.30 Top Shop 7.40 Przyiaciele - filmy animowane
dla dzieci 8.15 Top Shop
12.15 Zbuntowana - telenowela 13.15 . Top Shop
17.55 Przysmaki zycia 18.55
Zbuntowana .20.00 Top Shop
21.15 Stellina 2~:20 Top
Shop 22.50 Za boj siwa w
deszczowe noce - dramat

~

12.00
12.30
12.45

10.55
11.45

8.30
8.42
8.45
9.00
9.30
9.50
10.00

6.00
7.45
8.10
8.15

~l~~

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
- serial komediowy
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Faceci wczerni
- serial animowany
8.00 Voltron
- serial animowany
8.30 Miasteczko
Evening Shade
- serial komediowy
9.00 Simon
- film prod. USA
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Maria
11.30 Renegat
-serial sensacyjny
12.30 Nikita
- serial sensacyjny
13.30 Magazyn
14.00 Sekrety rodzinne

OiP>@~IJ
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Credo 2000
Wieści
polonijne
Skarbiec
Wiadomości
Dialogi
z przeszłością
Droga
wciemności
Muzyczny serwis
Jedynki
Rower
Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Ciuchcia

Ludżie listy piszą
Krzyżówka szczęścia

11.55 Teleshopping 12.30
Sunset Beach 13.15 Perla
14.00 Odjazdowe kreskówki
15.00 Dziewczyna z komputera 15.25 Czy boisz się
ciemności 16.55 Lassie 16.20
Katalina i Sebastian - serial
17.10 Uśmiech losu - serial obycz. 18.00 Sunset Beach - serial 18.50 7 minut
19.00 Zoom 19.30 Moje drugie ja - serial 20.00 Życie
przed życiem 21.45 Medicopter 117 22.50 7 minut
23.05 Sexplozja 23.20 Harrison Bergeron 1.00 Amerykański horror

z

· 6.00 Miłość i dyplomacja
- serial 6.25 Trzy razy Zofia 6.50 Perla - telenowela
7 .35 Sunset Beach 8.20
ust do ust _ serial dla'
młodzieży 8.45 Odjazdowe
kreskówki - film anim. 9.30
Dziewczyna z komputera _
serial 9.55 Czy boisz się
ciemności _ serial 10.20
Komando Małolat _ serial
11.10 Katalina i Sebastian

01:111~

16.15
1625
17.00
17.15

16.10

16.00

15.40

14.30
15.00
15.10

13.10
13.30
13.55
14.20

20.00 Stan wyjątkowy
·serial akcji

prod. meksykańskiej

·serial~
16.45 Alvaro
17.45 Luz Maria
18.40 Super
Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza
pogody
19.05 Posłaniec
szczęścia- telenowela

15.30 lnfonnacje
15.55 Powrót
Supermana

dla dzieci

14.30 Talent za talent
15.00 Batman
wdwadzieścia
lat później
-serial animowany

Hity satelity
Pegaz miesiąca
Gość Jedynki
Złotopolscy
Dobranocka
Wiadomości
Prognoza + Sport
Teraz Polonia'
Tygrysy Europy
· serial komediowy
MdM
Panorama
Sport ·telegram
Spojrzenia na Polskę
Porozmawiajmy
Monitor ·
wiadomości
Powtórki
programów

na życzenie

Szok blok 14.30 Na topie
15.00 Piosenka na życzenie 16.00 Tajemnice piasków - telenowela 17.05 lnformacje 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 22.00 Przybysz 22.55
Doktor Who 0.30 Bohaterowie wschodniego nieba
2.15 Przytul mnie - progam
rozrywkowy 3.15 Piosenka

6.00 Przytul mnie 7.00 Soundtrack 7.30 Dżana 8.00
TV Market 8.30 Tajemniczy
ogród - serial animowany
9.00 Piłka w grze - serial
dla dzieci 9.30 Kapitan Power 10.00 Skrzydła 10.30
Słoneczny patrol - serial
11.30 Dziedziczna nienawiść 12.30 Tajemnice piasków 13.30 Afficionado 14.00

PaT

0.30

O.OO

22.50
23.00
23.15

22.30

22.00

17.45
18.05
18.40
18.50
19.15
19.30
19.55
20.00
21.00

22.40 Ogłoszenie ~łNł
LOTTO
22.45 Informacje
23.05 Polityczne graffiti
23.20 Różowa landrynka
23.50 Super Express TV
0.05 Ogniste uczucia
- film prod. USA
1.40 Muzyka na bis

mordercą.

20.50 Losowanie LOTTO
I szczęśliwego
numerka
21.00 Nocna eskapada
-film prod. USA
Młoda kobieta imieniem Lara opuszcza męża policjanta i ucieka z domu. Po drodze zabiera autostopowicza.
Niestety sympatycznie wyglądający mężczyzna okazuje się psychopatycznym
6.45 Kropka nad i 7.15 Trzy

15.58 77 sekund

18.58 77 sekund

gramów

kom'edia 0.50 Powtórki pro-

23.10 Zakochani psychole -

117 22.40 Dziennik 22.55 WiP

- thriller 21.45 Medicopter

gie ja 20.00 W mroku nocy

19.00 Zoom 19.30 Moje dru-

poker

mowany 18.30 Życie jak

pitan Jastrząb - serial ani-

17 .58 77 sekund 18.00 Ka-

ski 16.58 77 sekund 17.45
WiP - wydarzenia i plotki

poludnie - serial. kanadyj-

16.00 Antonella 16.50 Na

serial

Muzyczna poczta 14.58 77
sekund 15.00 Kalambury
15.30 Sally czarownica -

Antonella - telenowela 14.00

rozrywkowy 12.30 Życie jak
poker - telenowela 13.00

12.00 Kalambury - program

zyczny regał - program muzyczny 11.30 Telezakupy

zakupy 9.05 Na południe
10.05 Kapitan Jastrząb serial animowany 10.30
Sally czarownica 11.00 Mu-

7.00 Muzyczna poczta 8.00
Życie jak poker 8.30 Tele-

~

mków - serial anim. 14.45
Super Pig 15.15 Szkoła zlama nych serc - serial dla
młodzieży 15.45 Ich pięcio
ro • serial dla młodzieży
16.15 Pełna chata - serial
komediowy 16.45 Nie do
wiary - magazyn 17 .15 TVN
17 .35
Fakty r!lgionalne
Wizjer TVN - magaz:Yn 18.05
Kamila - serial obyczajowy
19.00 TVN Fakty - informcje 19.25 Sport 19.30 Pogoda 19.35 Cristina - telenowela 20.30 Milionerzy teleturniej 21.20 Akademia
Policyjna IV - Patrol obywatelski - komedia prod.
USA 23.05 Noktowizjer 23.35
Człowiek, który kochał Cat
- western prod. USA 1.50
Hotel Exotica - film erotyczny 3.30 Granie na zawołanie · pr. rozrywkowy

narny 13.25 Multikino 13.55
Trzy małe duszki - serial
anim. 14.25 Przygody Ani-

z Kuroniem - program kuli-

- film obyczajowy 11.30
Telesklep 12.00 Cristina serial obycz. 12.55 Gotuj

9.00 Kamila - serial obyczajowy 9.50 Nóż w wodzie

anim. 8.10 Super Pig 8.35
Monster Farm - serial anim.

Przygody Animków - serial

małe duszki - serial 7 .45

•
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Ro=mo\\'ia/: Piotr K. Piotroll'ski

w innego znaczenia w filmie pani Barbary. Ponieważ kwestie
miłosne zawsze są do siebie podobne, bez względu na to, czy
wypowiada się je w komedii, czy w dramacie. Chyba jednak
tak się nie stanie. To była zupełnie inna praca i my byliśmy
innymi ludźmi. Podejrzewam, że nawet prywatnie postrzegaliśmy siebie zupełnie inaczej.

Baliśmy się, że jeśli pierwsi pójdą „Zakochani", a później
,,Jak narkotyk", to wypowiadane przez nas teksty mogą nabrać

Oczywiście, wspólnie z Magdą mieliśmy takie obawy.

jakieś niepożądane skojarzenia u widza?

filmami - nie miał pan obaw, że to może wywrzeć

parę głównych bohaterów, podobnie jest w filmie „Jak
narkotyk". Czy - mimo wszystkich różnic między obu

• W „Zakochanych" gracie z Magdaleną Cielecką

jeśli już, to pierwszy

Z reguły staram się rzadko oglądać te filmy, które robię. A
raz wolę obejrzeć to w samotności, w
zaciszu domowym, wypalając dwie paczki papierosów. Potem
albo idę na to do kina, albo nie. Jednak zawsze mam niedosyt
i mógłbym nad jedną rolą pracować na okrągło. Ale to nie o to
chodzi, trzeba się od tego odciąć i iść dalej.

• Z produkcją każdego filmu wiąże się dużo nadziei. Niewątpliwie wielu ludzi, w tym i pan, wkłada w
to sporo wysiłku. Po pewnym czasie • kilku miesią
cach, roku - siada pan w fotelu, ogląda pan sko.ńczo
ne dzieło i okazuje się, że nadzieje były większe niż
spełnienie. Co pan wówczas myśli, czuje?

No tak, na tym między innymi polega niezwykłość tej
pracy. Bywają takie scenariusze, że tylko należy je tak grać,
żeby nie zepsuć, jak powiedział kiedyś Marlon Brando. A są
scenariusze, które trzeba poprawić, dostosować je do swojej
organiczności. W Ameryce mają tę przewagę, że nad scenariuszem pracuje mnóstwo ludzi. W Polsce najczęściej nad scenariuszem pracuje jedna osoba lub dwie. Generalnie, to, co ja
dostrzegam w polskich scenariuszach, że dialogi są pisane ...
prozą. W związku z tym aktor musi je przerobić na poezję,
czyli na język mówiony, z wszelkimi przydźwiękami, i tak
dalej, i tak dalej. Jednym z reżyserów, który bardzo skrupulatnie pisze dźwięki, jest Marek Koterski. On dokładnie wie, jak
ma zabrzmieć jakieś słowo ze scenariusza i dlaczego. Doskonale widać to w jego „Domu wariatów", który można zobaczyć
w moim rodzimym teatrze Ateneum.

• Jak pan przekłada to powiedzenie, które powstało w Hollywood, że w filmie nikt nic nie wie? Że od
początku produkcji niemąl do końca nie wiemy, jakich
można oczekiwać efektów?

parującej na planie. Rzeczywiście, przy wymienionych filmach ta atmosfera była różna. Z Janem Jakubem Kolskim
praca jest niezwykła, bo to jest facet, z którym o wielu rzeczach
można porozmawiać również i pQza planem. I chyba mamy
podobną chemię. Z panią Barbar.i' też praca była cudowana i
niezwykłe spotkanie. Natomiast Piorrek ... Piotrek jest debiutantem, ale tego się nie odczuwa. To była jego pierwsza praca
reżyserska, ale trudno to nazwać jakimś początkiem kariery w
filmie. Był to rzec;iywiście jego pierwszy film, jego dziecko on napisal „Zakochanych" i wyreżyserował. Zresztą nie sądzę„
żeby ktokolwiek z aktorów pracujących na plame zastanawiał
się nad faktem, że reżyser jest debiulal)tem.

Mam zawsze osobiste podejście do tego, co dzieje się
wokół filmu. Bardzo cenię sobie wspomnienia z atmosfery

• W ostatnim czasie zagrał pan trzy duże role
filmowe, u trzech bardzo r.óżnych reżyserów: u Jakuba Kolskiego, który robi wspaniałe filmy jakby obok
wszystkiego tego, co dzieje się w kinie, u Barbary
Sass, która ma na swoim koncie wiele sukcesów
i doświadczenie oraz u debiutanta Piotra Wereśniaka.
Jak pan przeżywał relacje z tymi reżyserami?

Szczerze mówiąc, mam takie podejście, że kompletnie mnie
nie interesuje, gdzie mnie chcą zaszeregować. Jeżeli to nie ma
wpływu na moją drogę, to dla mnie nie stanowi to żadnego
znaczenia. Zdając do szkoły teatralnej, i potem uprawiając ten
zawód, marzyłem o takich rolach, które są ciekawe, dają szansę
zetknięcia się z ciekawym materiałem. Bardzo się cieszę, że
telewizja dała mi taką szansę, że miałem możliwość zagrania
wielu ról w Teatrze Telewizji. W filmie prawdopodobnie nie
miałbym okazji zetknąć się z takim materiałem. A ja zawsze
ten zawód nie do końca traktowałem jako profesję, ale również
jako przygodę. Jest to możliwość grania postaci, które mają
łęki, jakich ja nie posiadam, łub też ja mogłem pozbywać się
swoich lęków, grając inne postacie. To jest cudowne, że można
stawać się kimś innym.

,
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MOZNA POKONAC.„

dok. ze str. 1

nowy

dzą
szą być

·teleturniej rodzinny
Złotopolscy

·telenowela TVP
Życzliwa jak zawsze Marcysia donosi panu Dionizemu, że widziała Kleczkowską z Emilem na spacerze . Zaniepokojony takim obrotem spraw Dioni·
zy prosi ją, by dowiedziała
się czego'ś więcej i dokład
niej wybadała sytuację.
Pan Złotopolski martwi się
również kryzysem małżeń·
skim Waldka i Weroniki,
o czym dowiedział się od
księdza Leskiego. Prosi
Julię o pośrednictwo i pomoc w zażegnaniu rodzinnego konfliktu.
15.30 KOC ·Komiczny
Odcinek Cykliczny
16.20 Providence
·serial prod. USA
17.05 Metallica • S&M
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Duety do mety
-teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Magazyn piłkarski
„Gol"
20.00 Ili Gala Piosenki
Biesiadnej
·Biesiada bez granic
• roziywka
Słowo na niedzielę

20.50

15.00

14.30 Familiada

pogody

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza

telewizyjny

18.15 MdM
18.50 Dziennik

razem.

to melodia?
• quiz muzyczny
17.50 Moda
na sukces
·serial prod. USA
Taylor nie jest zadowolona
z przyjazdu Ridge'a. Wyraźnie daje mu do zrozumienia, że zależało jej na
samotności. Blake dzieli się
swymi podejrzeniami ze
Stephanie. Oboje dochodo wniosku, że Taylor
i Ridge rzeczywiście mu-

16.30 Premierzy
17.00 Teleexpress
1725 Jaka

15.40 Studio sport:
ME w łyżwiarstwie
figurowym (solistki)

mężczyzn

koszykówki

14.00 Studio sport:
I liga

'Alek

1325 Rozmowy na nowy

Sobota
[TIVIPD

Zwieżozbliżenla
Wiadomości

polskiego

6.30 Wszystko o działce
I ogrodzie
6.55 Agrollnla
7.40 Orężżołnlerza
8.05
8.30

Dełmatyńczyków

8.42 Prognoza pogody
8.45 Zlamo
9.10 5·10·15
• program dla
dzieci i mlodzieży
9.35 Walt Disney
przedstawia: 101
10.00 Walt Disney
~
Zorro

1o.55 Dr Quinn
·serial prod. USA
11.45 Kwadrans na kawę
12.00 Zwierzęta świata

Zabawyjęzykiem

I Z Li1iiil

12.30
·teleturniej językowy
13.00 Wiadomości
13.10 Prosto z wojska

TVP§
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
9.50
10.15

11.00
<rgiełskiej

Echa tygodnia
Tacysami
Program lokalny
Wydarzenia
tygodnia
Auto
Proton · magazyn
sensaqi Mli<ow\dl
Jazda kulturalna
W pogoni za
wschodem słońca
·serial dok. prod.

12.05 Kino bez rodziców:
Fllnstonowle
12.40 Cudowne lata
13.05 Nasz Char1y • serial
prod. niemieckiej
Rodolfo przychodzi do pracy z wiadomością, że po
okolicznych podwórkach grasuje kangur. Wszyscy śmie
ją się z tej plotki, ale wkrótce zjawia się Sylwia i też
opowiada o kangurze. Charlotte zaczyna denerwować
ten, jak sądzi, .głupi żart".
Jednak kiedy Michaela wspomina o grasującym w pobliżu egzotycznym zwierzęciu,
doktor Martin zaczyna my$1eć, że kangur naprawdę
istnieje. Dzwoni do znajomych hodowców, ale nikomu żaden kangur nie zgiNiebawem tajemnica

nął.

się wyjaśnia .

14.00 Arka Noego

[tf'.·!;t.!Sjl
Programy pogrubione -nie kodowane

7.00 Szczepan i Irenka:
Śmierć • serial anim. 7.05
Łapu capu • chochliki telewizyjne 7.15 Diabelski
młyn • filmy anim. 8.00
Teletubbies • serial anim.
8.25 Minisport + 8.30 Cybernet · magazyn komputerowy 9.00 Człowiek z M-3
• komedia 10.35 Deser: Na
zakupy po miłość 10.55 Kontakt pozaziemski • film dokumentalny 12.30 Rozko·
dowany Bugs Bunny • fil·
my anim. 13.30 Kroniki
Seinfelda 13.55 Szczepan
i Irenka • serial anim.
14.00 13 Posterunek 2 •
serial komediowy 14.30
Kraina niedźwiedzia białego
· film dokumentalny 15.25
Mecz + mecz 18.00 Wystarczył jeden dolar · western prod. USA 19.35 Mi·
strzowie w świecie przyrody Ili · serial dokumental·
ny 20.00 Retrospekcja ·
thriller 21.30 Słodki rewanż
· dramat 23.05 Kapryśna
miłość · komedia romantyczna 0.25 Ciepły teksań
ski deszcz · film erotyczny 2.05 Szkoła zmysłów ·
film obyczajowy 3.45 Cał
kiem inna miłość • korne·
dia 5.35 Spotkania · film
obyczajowy

Discovery
17.00 Maszyny, które wygrały wojnę 18.00 Niesamowite maszyny 19.00 Ma·
gazyn Discovery 20.00 We
wnętrzu wahadłowca 21.00
Wysypisko 22.00 Budynki,
mosty„. 23.00 Urazówka
O.OO Detektywi sądowi 1.00
Maszyny„. 2.00 Niesamowite .. 3.00 Zakończen i e

Słowo życia

8.00 Muzyka 11.00 Jeździec
bez głowy 12.35 Film animowany 13.03 Nafciarze • film
obyczajowy 13.53 Koniec
&Mata 14.00 Bajki 14.30 Metamorfozy 15.00 Zemsta •
film 'kostiumowy 15.51 Ekonomia? Nic trudnego! 16.00

6

domości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Biok programów dla dzieci
17.10 * 19.00 Tydzień w Kościele 19.15 Bajka 19.25 •
20.30 Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 •
•programy muzyczne, literackie ...

Reklama 18.32 Ucieczki z
Alcatraz 19.29 Przerywniki
19.30 Stulecie samochodu
• motoryµijca 20.00 Muzyka 20.30 Złamany kod · film
sensacyjny 22.00 Muzyka
22.15 Morskie opowieści
22.45 Muzyka

,,7 TELEWIZJA KABLOWA TVMŁOWICZ

16.05

łosierdzia Bożego

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40 Kalendarz Liturgiczny 9.45 Błok
programów dla dzieci 10.10 •
12.00 Tydzień w Kościele
12.15 • 15.00 Koronka do M~
15.15 •
16.15 Wia-

TV Niepokalanów ramówka programu:

TV Łódź
WOT
7.00 Bajkowe trojaczki 7.30 7.00 Bajki 8.00 lnformaMerlin z kryształowej groty tor Mazowiecki 8.20 Co,
8.10 Czarodziejska podróż gdzie„. 8.25 Halo gmina
8.30 Rodzinoe dzień dobry 8.40 Super cena 9.00 Taxi
9.00 Taxi 9.45 Mecz 11 .00 9.45 Mecz 11.00 Wiek XX
Wiek XX 11.30 Niezwykłe · stulecie odkryć 11.30
wyścigi 12.00 Sekrety koNiezwykłe wyścigi 12.00
biet 12.30 Wielkie epoki Sekrety kobiet 12.30 Wiei·
sztuki europejskiej 13.30 kie epoki sztuki europej·
Drogi wodne 14.00 Podró- skiej 13.30 Drogi wodne
że bez biletu 14.30 Sport
14.00 Podróże bez biletu
na luzie 14.45 Zaproszenie 14.30 Sport na luzie 14.45
15.05 Sanktuaria przyrody Zaproszenie 15.05 Sanktu15.30 Teleturniej • Wieża arium przyrody 15.30 Te15.50 Reportaż z koncertu leturniej ·Wieża 15.50 Re·
16.10 Magazyn kulturalny portaż z koncertu 16.10
16.30 Piano Express 17.05 Mag. kulturalny 16.30 PiaSposób na życie 17.25 Mo- no express 17 .OO Budka
żesz wymagać 17.45 KatoSuflera ·akustycznie 18.00
!icki tygodnik informacyj- Kurier 18.20 Z kabla wzię
ny 18.00 ŁWD 18.30 Mag. te 18.40 Są takie miejsca
kulturalny 19.00 Sport 19.30 · 19.00 Sport 19.30 TajemTajemnicze archiwum Shel· nicze archiwum Shelby Woo
by Woo 20.00 Koncert 21.00 20.00 Daj siebie innym
Sport 21.45 Bywalec 22.00 21.00 Sławni i bogaci 21.30
Miasteczko Abilene . we- Kurier 21.35 Sport w WOT
stem 23.30 Trubadur • ope- 22.00 Miasteczko Abiłene
ra w czterech aktach 0.40 23.30 Trubadur • opera
Program na jutro
0.45 Zakończenie

i inni. . Emisja: sobota, 12 lutego, TVP i, godz. O.OO.

„ Życzenie śmierci V" -film fabularny prod. USA ·reż.Allan A. Goldstein,
wyk. Charles Bronson, (na zdjęciu), Lasley-Anne Down, Michael Parks

12 lutego 2000 r.

programu

Zakończenie

20.05 Raczej
dla dorosłych
Gra ·film prod. USA
Bohater .Gry", Nicholas
Van Orlon, jest bardzo zamożnym biznesmenem z
San Francisco. Bogactwo
nie przyniosło mu jednak
szczęścia. Sfrustrowany, znudzony życiem mężczyzna
pędzi samotny żywot , nie
ma dzieci, opuśc~a go żona.
W zasadzie interesuje go
tyiko kariera zawodowa,
której poświęca się z pasją. Ostatnio jednak Nicholas przechodzi silny kryzys
psychiczny.
2215 Na wielkiej
scenie
23.15 Taksówka
Jedynki
2325 Sportowa
sobota
23.45 Studio sport:
MŚ wlotach·
narciarskich
1.35 Klan-telenowela TVP
2.50 Łajba wyrzutków
·film sensacyjny
4.15 Na spotkanie
radosnej śmierci
. film fab. prod. francuskiej
5.30

21.00 Panorama
-informacje
2121 Prognoza pogody
2125 Sport
·telegram
konieczność

21.30 Dwójkomania
21.35 Wyisza
·film fab. prod.
angielskiej,
reż. David Drury,
~- Gabriel Byme i inni
Nick Mullen i Vernon Bayliss pracują jako dziennikarze w redakcji .Daily Di·
spatch", popularnego dziennika o zasięgu ogólnokra·
jowym. Najstarszy spośród
reporterów Vernon cieszy
się wielkim autorytetem
w środowisku, choć dni największej chwały ma już za
sobą i coraz częściej zagląda
do kieliszka. Młody, inteli·
geniny i pełen zapału Nick
ciągłe jeszcze czeka na
swoje życiowe pięć minut.
23.10 Dzieci Hollywood' u:
Bananowa
młodzież

Zakończenie

• serial dok. prod.
angielskiej
0.05 Biesiada piwniczna
czyli „hałas nocy"
1.00 Obserwator
·serial prod. USA

1.50

programu

11

~fIP>@Wt'ł\f
na życzenie
Szaleję za tobą

6.00 Piosenka
7.00
• serial komediowy

7.30 Polityczne
graffiti
7.35 Batman

wdwadzieścia

14.00 Miłość od pierwszego
wejrzenia
14.30 Twój lekarz
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 Batman

wdwadzieścia
lat później
·serial animowany

losowania LOTIO

22.15 Nikita
23.10 Wyniki

pogody

22.40 Informacje
I biznes informacje
23.30 Prognoza

·serial k001ediowy
0.20 Super Express 1V
0.40 Krwawewalentynki
·film prod. USA
Małą górniczą osadę terrory·
zuje szaleniec od dwudziestu
lat uniemożliwiając świętowa
nie walentynek. Młodzi miesz·
kańcy, nie pamiętający okrutnych wydarzeń z przeszło
ści mimo zakazów urządzają

23.35 Polityczne graffiti
23.50 Graczykowie

zabawę„.

18.55

Informacje

•serial komediowy

19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia

16.45 Alvaro
17.45 Luz Maria
18.40 Super Express 1V

• serial przygodowy

·telenowela
20.00 Romeo i Julia
· film prod. USA

15.30 Informacje
15.55 Powrót Supermana

20.50 Losowanie LOTIO
Numerka

2.10 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

I Szczęśliwego

19.15 Dobranocka:

być kochaną

·film fabularny prod .
francuskiej
21.20 Biografie: Historia
Normana Daviesa
Panorama
Sport· telegram
Business Report
Camerata 2
• magazyn muzyczny

22.30
22.50
23.00
23.30

19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda I sport
20.00 Polonica: Nie chcę

Miś Kudłatek

Elżbieta

·Królowa Anglii
Wiadomości

proza polska

Współczesna

16.00 MuzycznySerwis

1525

15.10 Ojczyzna
• polszczyzna

15.00

13.30

Simon
·film prod. USA

lat później
·serial animowany
8.00 Voltron
·serial animowany
8.30 Miasteczko
Evening Shade

9.00

Supermana

9,30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Maria
11.30 Powrót

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

12.30 Idź na całość
13.30 Maclecochcecie

6.00
7.45
8.10
8.15

Przedmieście

8.30 Wiadomości
8.45 Ct2sJ
9.00 Klan
9.30 Domowe

16.20
17.00
17.15

16.10
16.15

Wiadomości

17.45 Sportowy tydzień
18.40 GośćJedynkl
18.50 Klan- telenowela

Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress
Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Drynda
·program dla dzieci

7 dni świat
Klan· telenowela
Spojrzenie
na Polskę

przedszkole
10.00 Alfabet Gwiazd:
Pensja pani Latter
·dramat prod. polskiej
Dziennik telewizyjny

11.45
12.00
12.15
12.45
13.10

Wiadomości

O.OO Monitor

programów

0.30 Powtórki

PaT

6.00 Przytul mnie 7.OO Afficionado 7 .30 Szok blok
8.00 lV Market 8.30 Tajemniczy ogród • serial dla dzieci 9.00 Garfield • serial
anim. 9.30 Kapitan Power
• serial animowany 10.00
Bill Cosby i straszne dzieciaki 10.30 Słoneczny patrol · serial przygodowy 11.30
Dziedziczna nienawiść ·
film prod. brazylijskiej 12.30
Disco Relax 13.30 Jacek
Ziobro Super Star · program
rozrywkowy 14.00 Szok Blok
15.00 Piosenka na życze
nie 16.00 Tajemnice piasków 17.05 Informacje
17.15 Tajemniczy ogród
17.40 Garfield· serial anim.
18.05 Słoneczny patrol •
serial 19.00 Piosenka na ży
czenie 20.00 Super Express
lV 20.15 Ośmiornica 22.05
M.A.S.H. 22.35 Laser Mission 0.10 Przytul mnie
program rozrywkowy

·
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wypożycza?
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Kto kupuje, a kto

nowszych encyklopedii, słowników obcojęzycznych lub też literatury specjalistycznej.
Większość bibliotek publicznych z braku funduszy nie jest w stanie zaspokoić
tych zapotrzebowań. Rocznie biblioteki
kupują ok.7 nowych książek (w niektórych
regionach liczba ta wynosi 4-5), a nonmą.
przewidzianą przez specjalistów jest przynajmniej · 18 książek.
Zła sytuacja materialna dotyka przede
wszystkim bibliotek na wsiach i w małych
mi~stach. Ustawa o samorządzie terytorialnym określa kompetencję gminy w tym
zakresie (gmina powinna prowadzić przynajmniej jedną bibliotekę). Przewiduje się
likwidację filii w okolicznych wsiach na
zasadzie „lepiej jedna biblioteka, ale dobrze zaopatrzona''. Tymczasem, według
badań Instytutu Książki i Czytelnictwa, np.
w gminie Tłuszcz (woj. mazowieckie)
z gminnej biblioteki korzystało ok. 1,4 tys.
osób, zaś z 7 wiejskich filii • 1,6 tys. osób.
Likwidacja filii odetnie od książki mieszkańców wsi (a zwłaszcza młodzież szkolną) , czyli tych, których najczęściej nie stać
na jej zakup.
Dodatkowym problemem czytelników
stanie się zapewne wprowadzenie w przyszłym roku podatku VAT na książki i prasę
(początkowo stawka VAT wyniesie ok.
3 proc.). W wyniku tego, liczba czytelników, którzy nie będą mieli żadnego kontaktu z książką z pewnością się powiększy.

CZYTELNICTWO „ELITARNE"

Ponad 50 proc. Polaków w ciągu ubiegiego roku nie miało żadnego kontaktu
z książką. a blisko 60 proc. zadeklarowało,
iż nie było ich stać na taki (choćby nawet
jednorazowy) nabytek. Odsetek respondentów, którzy zakupili przynajmniej jedną
książkę, wyniósł 40 proc. Połowę nabywców stanowiły kobiety w wieku poniżej 35
lat, mające średnie wykształcenie, zamieszkaie w dużych miastach i oceniające swoją
sytuację materialną jako dobrą lub względ
nie dobrą. Jeszcze kilka lat temu, jednorazowy zakup książki deklarowało 47 proc.
Polaków. Wyniki tego typu badań, przeprowadzanych systematycznie przez lnsty·
tut Książki i Czytelnictwa, zmuszają do
refleksji: Czy w Polsce nie nastąpiło nowe
zjawisko kulturowe . zjawisko czytelnictwa „ elitarnego"?
Wysokie ceny książek powodują. że głów
ną klientelę dobrych księgarni stanowią,
przede wszystkim, dobrze zarabiający. Ci,
którzy dysponują jedynie średnią krajową.
coraz częściej korzystają z usług bibliotek
publicznych (liczba wypożyczających w cią
gu ub. r. zwiększyła się o ponad IOO tys.
i wyniosła blisko 7 mln osób).
·
Oprócz mało zarabiających po książkę
z biblioteki publicznej sięgają także uczniowie, studenci (w ciągu kilku łat ich liczba
wzrosła trzykrotnie) lub zdobywający dodatkowe kwalifikacje na kursach czy szkoleniach. Tacy czytelnicy poszukują przede
wszystkim materiałów edukacyjnych: naj-

6.45 Pod napięciem · talkshow 7.15 Trzy małe duszki

•

nie na

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 18.55 Zbuntowana · telenowela 20.00
Top Shop 21.15 Stellina ·
telenowela brazylijska 22:20
Top Shop 0.1 O Playboy

,...,..„. .,. .
„* ..............
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Pełna chata · serial komediowy 16.45 Rodziców nie
ma w domu • serial polski
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 Potępie·
niec · serial sensacyjny
prod. USA 22.20 Supergliny 23.00 TVN Fakty 23.05
Kropka nad i · program publicystyczny 23.27 Pogoda
23.30 Fakty, ludzie. pienią
dze · magazyn ekonomicz·
ny O.OO Drew Carey Show
· serial komediowy prod .
USA 0.30 Wizjer TVN 1.00

scenicznej komiczna i jednocześnie dramatyczna hi·
storia żołnierza specjalnego korpusu . pieśni i tańca"
armii brytyjskiej„. 22.00
Kobieta zwana Jackie • serial biograficzny
22.45
Dziennik 23.1 O ViP • wydarzenia i plotki 23.25 Prawo dżungli 0.55 Dziennik
1.10 VIP 1.20 życie jak
poker 1.50 Gilette sport ·
magazyn sportowy 2.20
Muzyczna poczta · program m~zyczny 3.20 Kalambury 3.50 Zakończenie
programu

~
""""""

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.45 Przygody Animków·
serial dla dzieci 8.1 O Su·
per Pig • serial dla dzieci
8.35 Monster Farm • serial
anim. 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 NBA 16.15

Kalambury • program rozrywkowy 15.30 Sally czarownica ·serial anirą 16.00
Antonella 16.50 Na połud
nie · serial kanadyjski 16.58
77 sekund 17.45 ViP 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
science-fiction 20.00 Parada śmiechu · komediodramat. Oparta na sztuce

6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50
Perła 7.35 Sunset Beach ·
serial USA 8.20 Z ust do
ust 8.45 Siódme niebo 10.20
Kameloen · serial fantastyczno-naukowy 11.1 O Ka tali na i Sebastian · telenowela 11.55 Teleshopping 12.30
Sunset Beach · serial USA
13.15 Perła · telenowela
14.00 Odjazdowe kreskówki
15.00 Dziewczyna z komputera 15.25 Czy boisz się
ciemności 15.55 Lassie •
serial dla młodzieży 16.20
Katalina i Sebastian • telenowela 17 .1 O Uśmiech losu · serial obyczajowy 18.00
Sunset Beach • serial 18.50
7 minut • wydarzenia dnia
19.00 Zoom · mag. sensacji
i rozrywki 19.30 Moje dru·
gie ja 20.00 Parada śmie
chu 21.45 Kobieta zwana
Jackie 22.50 7 minut 23.05
Sexplozja 23.20 Pęknięte
1.1 O Czynnik
PSI 1.50 Powtórki

zwierciadło

zawołanie

ną propozycją. „

się

Figurant · film obyczajowy prod. USA, reż. Martin
Ritt, wyk. Woody Allen,
Zero Mostel i. inni. Jest rok
1952, mięły 2 lata od chwili, gdy republikański senator Joseph R. McCar·
thy rozpoczął .polowanie
na czarownicę". Howard jest
kasjerem w nowojorskim
barze. jego jedyną pasję
stanowi obstawianie gonitw
na wyścigach konnych
(i branie bezzwrotnych pożyczek). Nieoczekiwanie
jeden z klientów baru, $wieżo wpisany na .czarną li·
stę" scenarzysta, zwraca
do kasjera z oryginal2.40 Gra-

700
Muzyczna poczta
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
Muzyczna poczta 15.00

8.30 Narciarstwo alpejskie
9.30 Biathlon: Mistrzostwa
Świata w Holmenkollen 11.00
Narciarstwo alpejskie: Zawody Pucharu Świata 13.00
Biathlon 14.30 Narciarstwo
klasyczne 16.00 Skoki narciarstwo 17.30 Saneczkarstwo 18.00 Sporty ekstremalne 19.30 Zawody ciąg
ników 21.00 Trial 22.00
Boks 23.00 Piłka nożna
0.30 Pilka nożna 1.30 Zakończenie programu

Złotopolscy

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

wtle

Kabaretzm~ością

14.05 Teatr dla Dzieci:
Noga dlaJózefa
• autor. Jan Jakub Kolski
14.40 Ojczyzna
- polszczyzna
15.00 W labiryncie
·telenowela TVP
15.30 Krzyżówka
szczęścia - teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
• seńal prod. USA
Charlie postanawia sprawdzić, co mówią gwiazdy o
jeg przyszłości. Okazuje

13.15

12.ll ArkaNoego
12.50 Dziennik krajowy

·serial TVP
12.00 Familiada· teleturniej

·telenowela TVP
9.00 Janosik
· serial prod. polsklej

7.30
7.50
8.00
8.30

1vP8

10.50 Rod~ina prawie
doskonała
11.15 Gotowanienaekranie
11.35 Giełda pracy
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty - świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo na świecie
12.45 Pierwszykrzyk
13.10 Wszystko o działce
i ogrodzie
13.45 Byłem żołnierzem
Wehrmachtu
14.00 Prawdziwa histońa
niechcianych
pomników
143> Sfinks· zagadki
historii

·serial IXOO. USA

7.50 Kor/lam tylko
ciebie- serial
8.15 Krakowskle
Przedmieście
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Fraglesy
·serial animowany
9.10 Mama i ja
9.30 Domowe
przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Miasto na luzie

6.00 Kawa czy herbata

Wiadomości

pod-

17.00 Nasze miejsca
• małe ojczyzny
17.30 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Znaki zodiaku
·teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Dlaczego
tomy
20.00 Iii Gala Piosenki
Biesiadnej
21.00 Panorama
2121 Prognoza
pogody
2125 Sport
·telegram
21.30 Dwójkomania
21.50 Sztuka
kochania
· komedia prod. polskiej
Olgierd Pasikonik, znany
seksuolog, autor popu1arnej rubryki porad sercowych w poczytnym piśmie ,

dające się małżeństwo.

daży restauracji. W rodzinie trwa burzliwa dyskusja
na temat najbliższych planów. Rodzeństwo nie ma
nic przeciwko temu , by
pozbyć się rodzinnego biz·
nesu. Jedynie Bailey jest
innego zdania. Zgadza się
sam poprowadzić lokal ,
gdyby zaistniała konieczność sprzedaży. Julia i Griffin próbują ratować rozpa-

jąć decyzję odnośnie sprze-

się, że będzie musiał

ją

Chojniccy wciąż rozmawia·
o Bognie i o zdumiewajacym zachowaniu syna. Ich
zdaniem, powinien jak najszybciej wrócić ze Stanów
zająć się narzeczoną. Jerzy przypuszcza, że to wła
śnie ciąża Bogny jest powodem, dla którego Michał
odwleka przyjazd.
17.SJ GośćJedynki
18.00 Moda na sukces
·serial prod. USA
18.25 Gliny
18.40 Auto·mix
19.00 Wieczorynka:
Zwierzaki cudaki
19.20 Zaproszenie
do teatru TV
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
20.10 Miej oczy
szeroko otwarte
·film dokumentalny

·telenowela

16.10 Rower Błażeja
16.15 TeleexpressJunior
16.25 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Klan

Jedyrid

16.00 MuzycznySerMs

15.10 Rynek
15.30 Magazyn ollmpijs~i

15.00

Nostalgiczna podróż w czasie do lat 50„ którą odby·
wają bohaterowie filmu ,
czterej dawni przyjaciele ,
spotykający się na pogrzebie swej pierwszej wielkiej
miłości. Romantyczna hi·
storia stała się pretekstem
dla twórców filmu do ukazania komunistycznej Jugosławii początku lat {50 „ pali·
tycznych zawirowań w kraju po objęciu władzy przez
prezydenta Tito .
3.15 Zakończenie
programu

jugosłowiańskiej

1.05 Album Chopinowski
1.30 Kino bez granic:
Bal na wodzie
. film fab. prod.

Żuławskiego

propagator nowoczesnych
metod psychoterapii w leczeniu zaburzeń seksualnych , przygotowuje odpowiedź na list jednej z czytelniczek, Anny. Dziewczyna
ma wątpliwości, czy dobrze
wybrała kandydata na męża.
Pasikonik odradza jej ślub .
Zgodnie z jego sugestią
Anna ucieka sprzed ołtarza.
Pomimo błagań matki i nie·
doszłego męża chce opuścić dom .
Zl.35 Ogród sztuk
0.05 Melancholia - portret
Andrzeja

Magda i Andrzej mimo zdania egzaminu nie dostali się
na studia . Chcieliby ułożyć
sobie wspólne życie, ale nie
mają gdzie mieszkać. Dziewczyna podejmuje pracę w
szpitalu jako salowa, pra·
gnie zdobyć nie tylko potrzebne przy egzaminie wstę
pnym na medycynę punkty, ale także doświadczenie
niezbędne w przyszłym za·
wodzie. Andrzej także stara
się o pracę.
0.35 Rozmowy
nanowywiek
1.00 Kronika Filmowa
1.15 Wieści ze świata
1.40 Muzyczny Serwis
Jedynki
1.50 Zakończenie
programu

polskiej

21.05 Teatr TV· Scena
współczesna:
Temida jest kobietą
czyli historie
pożyczone od Guy
de Maupassanta
2215 Monitor
Wiadomości
22.55 Sportowy flesz
23.00 Trzeba zabić
tę miłość - film
obyczaj<1łiy prnd.

10

7.00 Diabelski młyn 7.45
Capu 7 .50 Sto zdjęć
naszego stulecia 8.00 Kotopies 8.25 Sylwester i Tweety na tropie 8.50 Łapu
capu 9.00 Kroniki Seinfel·
da 9.25 Stefan i Irenka:
Śmieci 9.30 13 P'osterunek
2 10.00 Spotkania 11.2i
Fenomeny przyrody 11.55
Słodki rewanż · dramat
13.30 Cybernet 14.00 Ak·
14.30
tualności filmowe
Antek Mrówka 14.55 Druga księga dżungli 16.25
Odlotowy sekstet - film
obyczajowy 18.30 Kotopies
- serial an im. 18.55 Świat
dzikich zwierząt 19.00 Diabelski Młyn - filmy animowane 19.20 Nie przegap 19.25 Diabelski Młyn ·
filmy animowne 19 .40
19.45 Mini·
Łapu capu
sport + 19.50 Sto zdjęć
naszego stulecia - film
dokumentalny 20.00 Kapryśna miłość • komed ia
romantyczna 21.20 Deser:
2 min- 35 sek . szczęśc i a
21.30 Miłość do gwiazd film dok. 22.20 Deser:
Odpowiedni partner 22.25
Mów co chcesz 0.05 Deser 0.20 South Park O.45
Teraz Danny Wilson 2.15
Trujący bluszcz 3

17.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 17.30 Cieka·
wostki Discovery 18.00 Wyprawy w czasie 19.00 Na·
20.00
rodziny myśl iwca
Lotnicze szaleństwo 20.30
Ciekawostki Discovery 21.00
Łysa prawda 23.00 Wyna·
lazki stare jak świat O.OO Stulecia wojen 1.00 Top Bana·
na 2.00 Ciekawostki

Discovery

Łapu

stov.u życia

16.15
domości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10* 19.00 Tydzień w Kościele 19.15 Bajka 19.25 •
20.30 Różaniec 21.00 Apel
Jasnogórski
16.05

8.00 Reklama 11.00 Z kamerą po świecie 11.30 Czy
wiesz„. 11.50 Kikut 12.00 Koncerty na farmie 13.02 Ucie·
czki z Alcatraz 14.00 Bajki
14.30 Studio malarza S 15.03
Przyjaciel Nicholasa Nickle~ 15.54 Drzwi 16 16.00 Reklama 17.45 Wiadomości Io-

kalne 17.55 Cyrk 18.25 Reklama 18.33 Zemsla 19.21
Ekonomia? 19.30 Las Pia·
śnicki 20.00 M\.izyka 20.33
Kilka dni z życia Oblomowa
21.43 Dotańczyć w mroku
22.00 Muzyka 22.15 Czy
wit;!SZ„. 22.37 Magister półchłopek 22.45 Muzyka

TELEWIZJA KABLOWA TVM ŁOWICZ

Powitanie 9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40 Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok programów
dla dzieci 10.10* 11.55 Program dnia 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15' 15.00 Koron·
ka do Miłosierdzia Bożego

9.oo

w..a-

7.00 Hej, Arnold 7.30 Walentynki 8.00 Mikser 8.10
Kościół i świat 8.20 Raport 8.30 Mieszkaj„. 8.45
To jest temat 9.00 Nieza,,
pomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Rodzina Nardi
11.35 Dom pełen zwierząt
11.4 Ad Astra 12.05 Edukacja nowego wieku 12.30
Drynda 13.00 TMP 13.30
Telekurier 14.00 Panorama
14.30 Krople miłości 14.55
Dzieci - dzieciom 15.20 Program edukacyjny 15.30
Kurier 15.35 Stulecie zwykłych ludzi 16.35 Mój pies
i. .. 16.45 Przygody... 17.15
. Mikser 17.30 Kurier 17.50
Sekrety W-wy 17.55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Bankier
domowy 18.40 Tak czy ina·
czej 19.00 Panorama 19.30
Książę i żebrak 20.00 Telekurier 20.30 Niezapomniany - serial 21.30 Ku·
rier 21.40 Rozmowa dnia
22.00 Krople miłości 22.30
To jest temat 22.40 Mieszkaj lepiej

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.00 Hej, Arnold 7.30 Walentynki 8.00 ŁWD 8.05 To
już dzień 8.30 Mieszkaj lepiej 8.45 To jest temat 9.00
Niezapomniany 10.00 Tele·
zakupy 10.30 Rodzina Nardi 11.20 TEM 11.35 Dom
pełen zwierząt 12.05 Edukacja nowego wieku 12.30
Drynda 13.00 Telewizyjny
magazyn przyrodniczy 13.30
Telekurier 14.00 Panorama
powiatów 14.30 Krople milości 14.55 Dzieci - dzieciom 15.20 Program eduDepozyt
15.35
kaajny
wiary 16.05 Nie tylko wspomnień czar 16.25 Impresje
16.50 Bez kompleksów
17.10 Forszpan 17.15 FEŁ
17.30 ŁKP 18.00 ŁWD 18.20
Sport 18.50 Reportaż ekonomiczny 19.00 Panorama
19.30 Książę i żebrak 20.00
Telekurier20.30 Niezapomniany 21.30 ŁWD 21.45 Repor·
taż 22.00 Krople miłości
22.30 To jest temat 23.00
Magazyn kryminalny

Emi~ja : poniedziałek.

WOT

Kow/aski (na zdjęciu), Andrzej
14 lutego, TVP 1, godz. 23.00_

Jankowska-Cieślak, Władysław

Programy pogrubione • 1iiekodowane

11 yk. Jadwiga
Malec i inni.

„ Tiwba zabić tą miłość" - film fab. prod. polskiej - reż. Janusz Morgenstern,

14 lutego 2000 r.

Wiadomości

8.30 Sporty ekstremalne
10.00 Saneczkarstwo 11.00
Biathlon 11.30 Bobsleje
12.30 Biathlon 13.30 Bob·
sieje 14.30 Łyżwiarstwo fi·
gurowe 17.00 Skoki nar·
ciarskie 18.00 Narciarstwo
alpejskie 19.00 Saneczkarstwo 19.30 Skeleton 20.30
Łyżwiarstwo figurowe 22.00
Jeździectwo 23.00 Wiado·
mości 23.15 Rajdowe MŚ
23.30 Tenis 1.30 RMŚ 1.45

*,........ *

DfJjJJ/SPUllT

.........,..,..

5.30 Top Shop 7.40 Yat·
taman - film anim. 8.15 Top
Sl-qi 12 .15 Bill Cosby
sh<m 13.15 Top Shop 17.55
Auto salon 18.35 Guliwer
19.40 Pół żartem , pól serio komedia prod. USA 22.20
Top Shop 22.50 Gorzkie
owoce - film prod . wloskiej
0.50 Playboy 1.20 Muzyczny kufer

-

~

. serial prod. polskiej

świata

12.35 W piątą stronę

•fiin dokumentalny

6.00 W labiryncie
- serial prod. polskiej
7.00 Echa tygodnia
7.30 Klan
·serial prod. polskiej
8.45 Ziarno
• program katolicki
9.10 S.10·15
·program dla dzieci
9.30 Babar
· seńal animowany
10.00 Hity satelity
10.15 Brawo bis
11.30 Panteon
11.45 Uprawa Tarcza

.
c_
TV POLONIA

Acap~lco

„

15.05 Brygada

·film prod. USA
12.30 Robin Hood
I siedmiu rozbitków
·film prod. USA
14.35 Gospodarz
• gra ·zabawa

93) 4x4
10.00 Strażnik Teksasu
·serial sensacyjny USA
10.50 Zabity
na śmierć

• seńal dla młodzieży

8.00 Sok z żuka (6)
• seńal animowany
8.30 Kalambury
9.00 Power Rangers

-magazyn religijny

6.00 Disco Relax
7.00 Piramida
7.30 W drodze

0/Fl@U~V

7

Miłość od pierwszego

6.20 Katalina i Sebastian
7.00 Teleshopping 8.10 Airwolf - serial sensacyjny
9.00 Odjazdowe kreskówki
10.20 Medicopter 117 11.10
Życie przed życiem · film
obyczajowy 12.55 Ukryta ka·
mera · program rozrywkowy
13.20 Trzecia planeta od
słońca - serial komediowy
13.45 Tata major· serial ko·
mediowy 14.1 O Autostra·
da do nieba • serial familij·
ny 15.00 Alfred Hitchock
przedstawia 15.30 Zagubiony w czasie · seńal s-f 16.20
Sliders - serial fantastycz·
17.10 Nieno-naukowy
śmiertelna · serial s-f 18.00
Czynnik PSI 18.50 7 minut
19.00 Extra Zoom 19.30
Akwanauci · seMal 20.00
Cień wilka - film sens. 22.00
W cudzej skórze - serial
sensacyjny 22.50 W po·
trzasku - thriller 0.25 Oblicza Nowego Yorku 1.1 O
2.00 Alfred Hit·
Airwo~
chock przedstawia

miat'V'J

folklo!ystyczny
16.10 Mówi się„ .
16.30 Magazyn Polonijny
z Francji
17.00 Teleexpress

-magazyn

14.00 Rozmowy Jerzego
Markuszewskiego
14.15 Przegląd prasy
polonijnej
14.30 Kocham Polskę
·'eleturniej
15.00 Madonny
polskie
15.30 Hulaj dusza

• reportaż

13.20 Bazylika Mariacka
w nowej szacie
13.40 Powróćmy

20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka
21.05. Niewiarygodne
ale prawdziwe

-serialkomedowy

20.30 Miodowe lata

·serialkomedowy

· seńal sensacyjny USA
19.0S ldż na całość
- show z nagrodami
20.00 Świat według
Kiepskich

18.10 Baza Pansacola

wejrzenia
17.20 Jezioro marzeń
-serial prod. USA

16.50

16.00 Informacje
16.10 Prognoza
pogody
16.20 Macie co chcecie

6.00 Muzyka na bis 7 .OO
Kamera start 7 .30 Junior
8.00 Sekrety gwiazd - se·
rial dok. 9.00 Hawaje pięć ·
zero - serial 10.00 Zwierzę·
ta z zielonego lasu · serial
animowany dla dzieci 10.30
Bill Cosby i szalone dzieciaki 11.00 Jackie Collins:
Rozmowy bez tajemnic •
serial dokumentalny 11.30
Dziedziczna nienawiść - serial brazylijski 12.30 Tajemnice piasków · telenowela
13.30 Magazyn Motoryzacyj·
ny Młodych 14.00 Junior
14.30 Jacek Ziobro Super
Star . program rozrywkowy
15.00 Disco Polo Live
16.15 Miś Goldy Ili· serial
prod. USA 17.55 Śladem
małpy - serial prod. USA
19.45 Super Expres TV
20.00 Doktor Who - film
prod. USA 21 .35 Kameleon 22.30 Eksploja - ostatnie
cięcie· film prod. USA 0.10
Bohaterowie wschodniego
nieba 1.55 Disco Relax

PPT

23.45 Sportowa sobota
0.20 Powtórki
programów

cyrkowej

Replay czy powtórka
Zaproszenie
Teledyskinażyczenie
Czterdziestolatek
· seńal prod. polskiej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda i sport
20.00 Polonica: Marsz
Radeckiego
-dramat
22.10 Z tyłu sklepu
22.30 Panorama
22.50 Sport ·telegram
23.00 Festlwal sztuki
17.15
17.45
18.05
18.15

4.45 Pożegnanie
z widzami Polsatu

Jarre

fantazji. Pomoc doświadczo
nej przyjaciółki pozwala jej
odnaleóź siebie
3.00 Koncert Muzyki
Filmowej
-Maurice

1.20 Miłość w mroku nocy
• film prod. USA
Nie znajdująca satysfakcji w
życiu małżeńskim, młoda pi·
sarka Donna Ucieka w świat

LOTTO
23.50 OpoWieścł
z krypty
0.20 Playboy

Kurier sensacji
22.05 Zadanie specjalne
• film prod. USA
23.45 Ogłoszenie wyników

21.35

i

WicŚCi
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6.00 Muzyczna poczta 7 .OO
Telesklep 8.00 Kobra - serial sensacyjny 9.00 Przygo·
dy Rin Tin Tina · serial przy·
godowy 10.05 Zbrodnie w
obiektywie · serial 11.00
Opowieści z klonowego miasteczka - serial animowany
dla dzieci 11.30 Magiczny
kapelusz · serial animowa·
ny dla dzieci 12.-00 60 minut
13.00 Gilette Sport 13.30
Techno party · program muzyczny 14.00 Przygody Rin
Tin Tina · serial przygodo·
wy 15.00 Opowieści z klonowego miasteczka · se·

7.00 Telesklep 8.00 Myszo·
rki na prerii • film anim.
8.30 Mama, tata i ja · teleturniej 9.00 Twój problem
nasza głowa 1O.OO Pepsi
chart 10.30 Pod koszem serial dla mlodzieży 11.00
Szalony świat - serial 11.30
USA High • serial 12.00
Być albo nie być · komedia prod. USA 13.50 Katie
Joplin - sitcom 14.20 Z ży.
cia gwiazd 14.50 Siłacze '99
15.25 Przystań Hubbardów - serial obyczajowy

•

XIX

wicku Zakon Sióstr Oblatek

po-

rial animowany 15.30 Ma·
giczny kapelusz , serial
15.58 77 sekund 16.00
Kobra • serial sensacyjny
16.58 77 sekund 17.00
Idziemy na ryby · magazyn wędkarski 17.30 Telejazda 17.58 77 sekund
18.00 Zbrodnia w obiek·
tywie · serial prod. USA
18.58 77 sekund 19.00
Extra Zoom · magazyn se·
nsacji i rozrywki 19 .30
Akwanauci - film dokumental no-przygodowy 20.00
Śmierć na raty · film oby·
czajowy. Ray wiedzie
szczęśliwe życie dobrze
sytuowanego człowieka.
Ma cudowną żonę, wspa-

nialą córkę i dobrą pracę.
nagle to spokojne życie się
kończy. Bliski przyjaciel '
umiera na atak serca, co
zupełnie wytrąca Raya z
równowagi · jest pewny, że
i jego dni są policzone . W
tym przekonaniu utwierdza
ją sen córki , w którym gi·
nie w katastrofie samolotowej 21.45 Dziennik 22.00
ViP • wydarzenia i plotki
23.00 Nieznajomi: Dotyk serial obyczajowy 23.3Ó
Niewinne panienki i istoty z
piekła rodem . horror prod.
USA 1.05 Dziennik 1.20 ViP
- wydarzenia i plotki 1.30
Życie jak poker · serial 1.30
Zakończenie programu

i dobry chrześcijanin prze·
kryzys. Jego malżeń
stwo właśnie się rozpada,
on sam ma kłopoty finansov.e 22.10 Ucieczka gangstera · film science-fiction.
Po odsiedzeniu czterech lat
w stanowym więzieniu Doc
McCoy prosi swoją żonę ,
aby przekupiła skorumpo·
wanego polityka Beynona,
który może mu pomóc opu·
ścić więzienne mury. Stawką jest polowa łupu z planowanego napadu na bank w
0.25
małym miasteczku
Egzekucja - film sens.
2.10 Granie na zawołanie
żywa

Rzemiosła Artystycznego'.
Anna Lazar

CQ.

Fundacja Rzemiosła Artystycznego nic ma własnej siedziby, co jest skutkiem odmowy udzielenia rekompensaty przez Zarząd Związku Rzemiosła
Polskiego za zawłaszczony Ośrodek

obiektów w Anglii i w Afryce.
Niestety polscy mistrzowie rl(kodzieła muszą borykać sil( z problemami, które znacznie utrudniają ich pra-

dniowej Francji, a także stylowych

Polscy specjaliści są wysoko cenieni
za granicą. Na przykład pracownia
pana Zygmunta Dzicrli zajmowała sil(
meblowaniem kilku zamków w połu

Konserwacji Zabytków w Toruniu.

zycją na Międzynarodowych Targach

narodowycł) wystawach i wysoką

szczycić sil( uczestnictwem w mil(dzy-

Dziś polscy rzemieślnicy mogą po-

świadczy o niewątpliwym sukcesie.

ryżu Polska zajęła najwyższe .miejsce.
Nagrodzono tam aż 307 wyrobów, co

Jeszcze w i 925 roku na Światowej
Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Pa-

ty igły można zdobyć tylko do niego
wstl(pując. Polskie rzemiosło artystyczne stoi na wysokim poziomic .

koronczarstwem, wil(c niektóre sekre-

Serca Jezusowego od początku swego
istnienia zajmował sil( hafciarstwem i

nice

16.20 Modelki - serial
17.15 Gorączka zlota program rozrywkowy 18.30
Maraton uśmiechu - liga
dowcipów 19.00 TVN Fakty 19 .20 Sport 19.25 PoMilionerzy
19.30
g:xla
20.25 Dlaczego nasz syn
- film sensacyjyn prod .
USA. Miasto Seattle jest
terroryzowne przez niezn·
nego podpalacza. W roznieconych przez niego
pożarach giną trzy osoby,
zniszczeniu ulegają cale
dzielnice miasta. Seattle
jest sparaliżowane strachem. Paul kochający syn

nieje kilka wielopokoleniowych warsztatów zajmujących sic; np. złotnic
twem, meblarstwem, czy introligatorstwem. Natomiast powstały pod ko-

ministra kultury i dziedzictwa narodowego honorowy tytuł mistrza rzemiosła artystycznego. Kwalifikacje
zdobywa sil( zwykle poprzez warsztat
mistrza, a niejednokrotnie wrl(CZ wypija z mlekiem matki - w Polsce ist-

w poczet cechu rzemiosła artystycznego trzeba mieć nic tylko kwalifikacje, ale również tytuł czeladnika i
mistrza w danym zawodzie . Najwybitniejsi rl(kodziclnicy otrzymują od

ność. Aby jednak zostać zaliczonym

Niestety wicie z tego typu profesji,
jak na przykład bednarstwo, zanika.
Nic znaczy to, że ginie sama umicjl(t-

niu i szkic, jak również witrażownictwo.

miosło artystyczne uważa sil( także sztuki( rzeźbienia w drewnie, metalu, kamie-

introligatorstwo, kowalstwo, meblarstwo, a także metaloplastyka. Za rze-

koronkarstwo, jubilerstwo, szklarstwo,

ką. Są to m.in. tka~two, hafciarstwo,

dów uznawanych za związane ze sztu-

miosł wymienia sic; około 60 zawo-

niczą, użytkową, stosowaną bądź rl(kodzicło artystyczne. W rejestrze rze-

wiedzi. Określa siQjc jako sztuki( zdob-

Czym jest rzemiosło artystyczne?
Trudno udzielić jednoznacznej odpo-

KORONCZARKI, PtATNERZE .

'

nowy

Wstań prawą nogą

tą Kwiecińską.

15.35 Szansa na sukces
16.35 Na dobre i na złe
-senat prod. polskiej
Trwa operacja Kai, cudem
ocalałej z wypadku. Dziewczyna z dużą prędkością
najechała na słup, istnieje
podejrzenie, że była to próba targnięcia się na swoje
życie. Odratowana przez
lekarzy, nadal jest pogrą
żona w depresji. Powodem
załamania jest jawna niechęć rodziców dziewczyny
wobec jej chłopaka, Mateusza. Jakubowi zależy na
utrzymaniu związku z AgaCoraz czę-

dziećmi.

'15.00 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
Eleonora wraca do Warszawy, dowiedziawszy się, że
Weronika wyprowadziła się
ze Złotopolic. Niezmordowana starsza pani upatruje w tym wielką szansę dla
siebie. Może wreszcie zdoła zrealizować swój plan odzyskania prawnuków. Weronika przeprowadza poważną rozmowę z Marylką.
W zamian za pokój w jej
warszawskim mieszkaniu
dziewczyna będzie od czasu do czasu zajmowała się

w.fa.. Gerard Depardeu
Edmond Dantes zabiera
Mercedes na przejażdżkę
łódką. Robi niejasne aluzje do swej przeszłości
i łączącego ich niegdyś
uczucia. Hrabina odwzajemnia mu się wyznaniem,
że nie jest szczęśliwa
w małżeństwie i że nadal

reż. Josee Dayan,

17.20 Randka w ciemno
- program rozrywkowy
18.05 Lokatorzy
-serial prod. polskiej
Krysia i Zuzia, lokatorki
państwa Bogackich, starają się ukryć przed mamą
Krysi, która niespodziewanie odwiedziła córkę w
Warszawie, że dzielą wynajmowane pomieszczenia
z chłopakiem. Tymczasem
pan Bogacki próbuje naprawić uszkodzony dzwonek do drzwi. Jacek nie·
opatrznie powoduje poraże
nie prądem gospodarza.
18.35 śmiechu warte
- program rozrywkrmy
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,

Niedziel a
6.30

IT'IVIPD

Anioł Pański

Nasza gmina
Byli sobie odkfYwcy
-serial animowany
Teleranek
Ania z Zielonego
Wzgórza - serial
prod. kanadyjskiej
Kronika filmowa
PRL w kryminale
Niewinnewino

oodpowledż

7.00 Proszę
7.20
8.00
8.30
8.50

9.35
10.00
11.40
12.00
zw~

. - transmisja
12.15 Salomon
-teleturniej wiedzy
religijnej
12.40 Wiadomości
12.50 Tydzień
13.20 MŚ w lotach
narciarskich
14.10 Słoneczny patrol
-serial prod. USA
W oceanie poj11wiają się rekiny. Zaalarmowani ratownicy natychmiast podejmują wszelkie środki bezpie·
czeństwa . Plaża w Malibu
zostaje zamknięta. Logan
lekceważy jednak ostrzeżenia. Naraża życie swoje
i Caroline.
15.00 Studio sport:
ME włyżwtarstwie
figurowym ·Wiedeń
17.00 Teleexpress

TVP8
6.55
(da~)

Hrabia Monte
Christo
-serial prod. francuskiej

Targi~

7.55 Slowo
na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 MA.S.H.
-serial prod. USA
9.25 Mldem Classique
2000- Międzynarodwe
10.00 Ulica Sezamkowa
-program dla dzieci
10.30 Kręcloła
10.50 Podróże kulinarne
Roberta

Maklowicza
11.20 Wyprawa z National
Geographic:
Ukąszenie węża

-

11.45 Lady Hamilton
-film fab. prod. angielskiej
p

14.00 30 ton • lista, lista
-lista przebojów
14.20 Familiada
-teleturniej

odkrycia 3.00
programu

Zakończenie

robią zwierzęta

przyjemności

17.00 Skrzydła : Cel - Berlin 18.00 Niesamowite maszyny 19.00 Łowca krokodyli: Gady z głębin 20.00
Jurassica: Prawdziwy Park
Jurajski 21.00 Poza prawdą 22.00 Twarz 23.00 Lifting twarzy O.OO Potęga
1.00 Jak to
2.00 Nowe

Discovery

7.00 Rozkodowany Bugs
Bunny - film anim. 8.00
Teletubbies - serial anim.
8.25 Szczepan i · Irenka:
Śmierć - film anim. 8.30
Mistrzowie w świecie przyrody Ili - serial dok. 8.55
Aleks i cyganka - melodramat 10.30 Deser: Piękne
dziewczyny - film krótkometrażowy 10.40 Kod Merkury - film sensacyjny 12.30
Szeroki horyzont • repor·
taż 13.25 Aktualności filmowe 13.55 Cybernet magazyn komputerowy 14.25
Amistad - film przygodowy 16.55 Liga angielska
19.00 Diabelski młyn 19.20
Nie przegap 19.25 Sylwesfer i Tweety na tropie
19.50 Łapu capu 20.00
Kroniki Seinfełda 20.25
Szczapan i Irenka 20.30
13 Posterunek 2 21.00
Faceci w bieli - komedia
22.25 Sport+ 0.25 Silicon
towers - film sens. 1.55
Kimberly - komedia 3.45
Zabójstwo Rogera Ackroyda - film sens. 5.30 Podróż
na wschód - film psychologiczny

Programy pogrubione ·nie kodowane

13 lutego 2000 r.

nocą

Gwiazdy świecą

kocha człowieka, z którym
była zaręczona przed laty.
Jest jednak przekonana, że
on nie żyje. Valentine de Villefort przedstawia dziadkowi swego ukochanego, Maximiliana. Barrois , wierny
przyjaciel i współtowarzysz
starego Noirtiera, umiera po
wypifiu zatrutej lemoniady.
21.10 Pierwszy krzyk
-serial dokumentalny
21.30 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
22.10 Rozwiązanie
konkursu-audiotele
22.15 Sportowa
niedzlela
22.45 Zabij mnie
jeszcze raz
- film fab. prod. USA

0.20
0.40 Lokatorzy
-serial prod. polskiej
1.40 Manufaktura
ludzkiego ciała
-film dok. prod.
francuskiej
2.05 Zakończenie
programu

ściej jednak ujawniają się
między nimi rozmaite nieporozumienia i rozdźwięki.
17.30 7 dni świat
18.00 Program
lokalny
18.30 Panorama
18.55 Święta wojna
-serial prod. polskiej
19.20 Dwójkomania
19.30 Pierwsza Lewa
Szlema- reportaż
20.00 OTTO 2000
21.00 Panorama
2121 Prognoza pogody
2125 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.35 Nowojorscy
gliniarze
- serial prod. USA
22.40 Studio Teatralne
Dwójki: Stół

małżeństwa

23.35 Fizjologia
23.50 Lekarze bez granic
-serial fab. prod.
francuskiej
1.15 Zakończenie
programu

7.00 Książę i żebrak • serial kostiumowy 7.30 $wiat
ogrodów 8.00 Nie tylko
wspomnień czar 8.20 Z historią na ty 8.40 Mój świat
9.00 Wierzę, wątpię, szukam - mag. religijny 9.30
Złote rączki 10.00 Budujemy mosty 10.30 Program edukacyjny 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 Zioła 15.45 Reportaż 16.00
Kabaret 16.40 Mag. filmoW/ 17.00 Sport 18.00
Łódzkie Wiadomości Dnia
18.10 Wiadomości sportowe 18.30 Sport 20.05
Pani Inspektor 21.00 Na
fali 21.45 Filmowa Encykłopadia Łodzi 22.00 Powiedz to głośno 22.40 Zero
życia - polski film fabularny 0.10 Stulecie lotnictwa 1.05 Program na jutro

TV

Zakończenie

8

7.OO Książę i żebrak - serial kostiumowy 7 .30 $wiat
ogrodów 8.00 Z kabla wzię
te 8.20 Są takie miejsca
8.40 Na zdrowie 9.00 Wierzę, wątpię, szukam 9.30
Ziole rączki 10.00 Budujemy mosty 10.30 Alfabet
rzek polskich 10.50 Spotkania z literaturą 11.30 Magazyn turystyczny 12.30 Mój
pies i inne zwierzęta 12.40
Dawna Warszawa 13.00
Msza $więta 14.00 Z Archiwum kuriera 14.10 Mazowsze - nowy rozdział 14.30
Narodziny Europy 15.30
Zioła 15.45 Reportaż 16.00
Kabaret 16.40 Magazyn filmowy 17 .OO Sport 18.00 Kurier Warszawski 18.10 Kościół i świat 18.30 Sport
20.00 Pani Inspektor 21.00
Dawna Warszawa 21.20
Raport ekologiczny 21.30
Wiadomości kuriera 21.35
Sport w WOT 22.00 Powiedz to głośno 22.40 Zero
0.1 O Stulecie lotnicżycia

twa 1.10

Niepokalanów ramówka programu:
9.00 PCINitanie i program dnia cia 16.15 Wiadomości Wa9.05 Słowo życia 9.15 Wia- tykańskie 16.40 Kalendarz
domości 9.40 Kalendarz LiturLiturgiczny 16.45 Blok progr.
giczny 9.45 Programy dla telewizyjnych 17.10* 18.55
dzieci 10.10'" 12.00 Tydzień w Program dnia 19.00 Tydzień
Kościele 15.00 Koronka do
w Kościele 19.15 Bajka 20.30
Miłosierdzia Bożego 15.15' · Różaniec 21.00 Apel Jasnogór15.30 Serial 16.05 Sbwo ży- ski 21.05'

18.33 Przyjaciele Nicholasa
Nickleby jest moim przyjacielem 19.24 Drzwi 16 19.30
Studium malarza S 20.00 Muzyka 20.32 Morderstwo w
Orient Expresie 22.34 Droga z przejazdem strzeżonym
22.45 Music Pub

TELEWIZJA KABLOWA 1VM ŁOWICZ
8.00 Reklama 11.00 Marmy w chwili przybycia 12.30
Hollyday on lee 12.49 Polskie pejzarze 13.00 Zemsta
13.51 Ekonomia?„. 14.00
Stulecie samochodu 14.30
Podróżnicy 15.02 Ucieczki
z Alcatraz 16.00 Reklama

9
(5iPJ@!b~l

czarownica

6.00 Disco Polo Live
7.00 Twój lekarz
7.15 Wystarc.zy 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
1O.OO Disco Relax
11.00 Diabli nadali
·serial prod. USA
11.30 Sabrina, nastoletnia
-sera! komediowy
12.00 Dherma i Greg
-serial komediowy
12.30 Między jawą a snem
-film prod. USA
14.15 Disco
Polo Live.

lrv·p=· --...

pogody

15.30 Dyżurny Satyryk
Kraju- program
Tadeusza Drozdy
16.00 Informacje
16.10 Prognoza

zastępcza

16.20 Rodzina

wspaniałych

-serial komediowy
16.50 Sekrety rodzinne
-program rozryWf.owy
17.20 Rycerz nocy
-film prod. USA
18.10 Siedmiu

-show znagroda-ni

-serial prod. USA
19.05 ldż na całość
20.00 Strażnicy miasta
-film prod. USA
20.50 Losowanie
LOTTO

14.05 Teatrfamilijny:
Różany zamek
14.50 Tamtego
1989roku
15.30 Jestem
- program rozrywkowy
16.30 Magazyn Polonijny
z Ukrainy
17.00 Teleexpress
17.15 Elżbieta, Królowa
Anglii
-serial prod. angielskiej
18.45 Ludzie
listy piszą
19.05 Dziennik
telewizyjny
19.15 Dobranocka:
Bolek i Lolek
19.30 Wiadomości
19.50 Prognoza pogody
+sport
Łańcuckie

7.40 Złotopolscy
8.35 Zwierzątka
ze sklepiku
9.00 AlaiAs
9.30 Niedzielne
muzykowanie:

świat

wspomnienia
10.40 Wspomnień czar
12.00 Anioł Pański
12.15 Mój Kraków:
Kościół Mariacki
12.30 Gościniec
·mag. kultury i sztuki
13.00 Transmisja
Mszy Świętej

c:n:v,.,

600 Czterdziestolatek
-komedia 1VP
7g;, Słowo na niedzielę
7.10 Portrety: Drewniany

POl.QHIĄ

6.20 Autostrada do nieba serial 7.05 Teleshopping
8.05 Airwołf - serial sensacyjny 9.00 Odjazdowe kreskówki 10.15 Zagubiony w
czasie - serial fantastyczno-naukowy 11.05 Cień
wilka - film sensacyjny
13.00 Ukryta kamera - program rozrywkowy 13.10
Legenda Wilhelma Tella serial przygodowy 14.1 O
Autostrada do nieba - serial 15.00 Alfred Hitchock
przedstawia 15.25 Siódme
niebo - serial familijny
17.00 Wakacje w domu komedia prod. USA 18.50
7 minut - wydarzenia dnia
19.00 To i Owo - magazyn
kulturalny 19.10 Szczury
nabrzeża - serial prod. USA
20.00 Szalony Jack - film
akcji 21.50 Kameleon - serial 22.35 Tor 29 - film sensacyjny 0.10 Alfred Hitchock przedstawia 1.25
Zabawy w Pana Boga 2.55
Szczury nabrzeża

<t>
5.30 Top Shop 7.40 Filmy
anim. 8.15 Top Shop 12.15
Auto salon 12.45 Bill Cosby Show 13.15 Top Shop
17.55 Balet - Jezioro Łabę
dzi 19.15 Filmy animowane 19.40 Pasja - dramat
21.50 Euro Village 22.20
Top Shop. 0.1 O Playboy

... •**...

„„ ...
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8.30 Narciarstwo alpejskie
9.30 Skoki narciarskie 10.30
Narciarstwo alpejskie 11.30
Bobsleje 12.30 Biathlon 13.15
Bobsleje 13.30 Bobsleje
14.30 Skoki narciarskie
16.00 Piłka nożna 18 .15
Lekka atletyka 19.30 Skeleton 20.30 Łyżwiarstwo figurowe 22.00 Tenis 23.00
Wiadomości 23.15 Rajdowe Mistrzostwa
Świata
23.30 Tenis 1.00 Rajdowe
Mistrzostwa $wiata 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czenie programu

21.00 Studenci
-film prod. USA,
reż. John Singleton,
wyk. Omar Epps i inni
Terent i Carlos to dwóch mło
dych ludzi, których łączy
pasja detektywistyczna. Rę
zem prowadzą agencję Piorun, do której zgłaszają się
ludzie w trudnych sytuacjach życiowych, lub tacy,
którzy potrzebują po prostu pomocy.
23.15 Ogłoszenie
wyników LOTTO
23.20 Na każdy temat
-talk-show
0.25 FifaTy
0.55 Magazyn sportowy
2.20 Muzyka na bis
- program rozrywkowy
5.00 Pożegnanie

Przesłuchanie

20.00 Alfabet gwiazd:

• dramat prod. polskiej
21.50 Tam gdzie nie widać
oczu - recital
22.30 Panorama
-informacje
22.50 Sport
·telegram
23.00 Dozwolone od lat
40-tu- pr. muzyczny
!3.50 Sportowa
niedzlela
0.15 1V Polonia zaprasza
0.20 Jestem- pr. roziywkowy
1.20 Przygody Bolka
i Lolka
1.30 Wiadomości
1.50 Sport
1.54 Powtórki

PaT

•

ciała

now~

Dla

i Wi<SŚCi

ł.OWICZANIN

i ducha

MROZY SĄ GRO*NE
DLA CERY

SPOSÓB NA
WIEK

długość życia?

Czy można zaplanować

6.50 Telesklep 7.50 Patrol
Jin Jin - serial anim. 8.15
Hutch miodowe serce serial anim. 8.40 Tęczowa
kraina - serial anim. 9.00
Na szkodliwe działanie mrozu i wiatru najba~dzicj
Twój problem nasza głowa narażona jest skóra twarzy. Jak chronić ją przed
- pr. dla dzieci 10.00 Pa- niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
sterz na skale - film obycz.
Bardzo ważna jest skuteczna ochrona twarzy i
12.00 Multikino - mag. fil- szyi przed mrozem. Kiedy bądziccic panie dobierać
mowy 12.30 Automaniak - kosmetyki do piclc;gnacji podczas zimy, musicie
mag. motoryzacyjny 13.00 uwzglądnić swój wiek, rodzaj cery, warunki klimaStart w tvn meta na scenie tyczne, w jakich przebywacie oraz indywidualną
- pr. rozrywkowy 13.30 Z wrażliwo'ś ć skóry na niskie temperatury. Przyklaarchiwum: Nie do wiary - dowo nastolatki powinny używać innych kremów
opowieści niesamowite 14.00 niż kobiety w średnim wicku, które mają suchą cerą
Gotuj z Kuroniem - pr. kuli- z problemami naczynkowymi.
namy 14.30 Fałszywa ConZimą należy regularnie stosować kremy i kapsutessa - komedia prod. USA !ki z ceramidami, np. kremy o przedłużonym dzia16.30 Ale plama - pr. roz- laniu nawilżającym. Ceramidy odbudowują blaszki
rywkowy 16.45 Rodziców tłuszczowe warstwy rogowej. Dziąki temu nic donie ma w domu - serial puszczają do wydostawania się wody z wnątrza
prod. polskiej 17.15 Mini naszej skóry.
Playback Show - pr. rozO tej porze roku skóra traci wilgotność i clarywkowy 18.30 Zwariowa- 1 styczność. Winą za to ponosi zarówno chłodne
na forsa - pr. rozrywkowy powietrze na dworze, jak również ciepłe, lecz po19.00 TVN Fakty - infor- zbawione wilgoci w ogrzewanych kaloryferami
macje 19.20 Sport 19.25 mieszkaniach.
•
Pogoda 19.30 Milionerzy W ciągu dnia dobrze jest sp1yskiwać twarz cscnteleturniej 20.25 To bylo cjami aromatycznymi z dodatkiem alg, cytrusów,
grane - program rozrywko- witaminy B, aloesu lub miodu. Tc preparaty ujc;drwy 21.35 Pod napięciem - niają i wspaniale nawilżają skórą.
talk show 22.05 Wizjer TVN
Skóra bądzic bardziej elastyczna, jeżeli bądzicmy
22.35 Wprost TV 23.05 Ale codziennie wypijać 2 litry wody mineralnej. Wysuplama pr. rozrywkowy 23.20 szoną cerą doskonale nawilżą maseczki z bananoPurpurowa róża z Kairu - ko- wcj papki i ciepłego ziemniaka rozgniecionego po
media obyczajowa prod. ugotowaniu z niewielką ilością śmietanki.
USA 1.50 Cela nr„. - redok. na str. 13
portaż 2.20 Granie na za- pr. rozrywkowy

wołanie

~

Zakończenie

„S~DZIWY"

dok. na su: 13

programów
6.00 Muzyczna poczta 7.OO
-~---- Telesklep 8.00 Kobra - serial sensacyjny 9.00 Przygody Rin Tin Tina - serial
przygodowy 10.05 Gorący
W epoce kamiennej człowiek z trudem dożywa!
temat - serial sensacyjny
20 lat, a w czasach Chrystusa zaledwie 23 lata.
11.00 Opowieści z klonoDługość naszego życia podwoiła siąjuż w XIX wicku,
wego miasta - serial anizaś w nowym stuleciu żyjemy jeszcze dłużej - śred
mowany 11.30 Magicjlny
nia życia mieszkańców naszego kraju wynosi 68 lat
kapelusz - serial animowaw przypadku mążczyzn i 76 lat w przypadku kobiny 12.00 Muzyczny regal
et.
12.30 Melanżeria
pr.
muJeszcze w latach siedemdziesiątych mążczyźni w
zyczny 13.00 60 minut
Polsce żyli krócej o 2 lata,a kobiety - o 3. Lekarze
14.00 Przygody Rin Tin Tiprzypisują to pomyślnemu rozwojowi medycyny i
na - serial przygodowy
opanowaniu m. in. groźnych dla zdrowia chorób:
15.00 Opowieści z klononowotworów, chorób zakaźnych czy układu
wego miasta - serial anikrążenia. Mimo znacznej póprawy, wiek Polaków
mowany 15.25 Magiczny
nic jest doskonałym wynikiem - np. przcciątny
kapelusz serial
animowany dla dzieci 15.50 Kobra - Skandynaw żyje o 8-1 O lat dłużej.
Postąp
medycyny może uchronić przed
serial sensacyjny 16.45
Kalambury - pr. rozrywko- chorobami lub śmiercią, jednak radykalnie nic
wy 17.15 Pani de Monso- zaważy na długości życia. Zdaniem ekspertów, wpływ
reau - serial kostuimowy opieki medycznej na nasze zdrowie wynosi zaledw18.20 Gorący temat - se- ie ok. l O proc. Nasz wiek nic jest uzależniony
rial 19.1 O Szczury nabrze- również od czystości środowiska (ok. 20 proc.) ani
- od długości życia przodków (dziedziczeniu przyża - serial 20.00 Szalony
Jack - film akcji 21.50 Ka- pada ok. 15 proc.). Najwiąkszy (ponad 50 proc.)
meloen - serial 22.40 Su- wpływ na „sądziwy" wiek ma styl życia.
per ViP 2:t.1 O Żywy cel Skracamy sobie żywot przede wszystkim szkodlifilm obycz. 0.40 Super ViP wymi nałogami (a zwłaszcza piciem i paleniem),
1.1 o Życie jak poker 2.1 O nieodpowiednim odżywianiem sią i brakiem ruchu .

6.00 Muzyka na bis 7.00
Soundtruck - pr. muzyczny 7.30 Jacek Ziobro Super Star - pr. rozrywkowy
8.00 Sekrety gwiazd 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 11.20 Siadem mał
py - film prod. francuskiej
13.05 Safari w Hollywood serial 13.55 Miś Goldy li film prod. USA 15.45 Siadem małpy - film prod.
USA 17.35 Benny Hill 18.05
Miś Goldy Ili - film prod.
USĄ
19.50 Biznes Tydzień 20.05 Kameleon - serial 21 .00 Gorączka w mieście 21.50 Komisarz Rex serial 22.45 Laser Mission
- film prod. USA 0.20 Soundtrack - program rozrywkowy 1.20 Rock MKK 1.50
Afficionado 2.25 Pożegna
nie

