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Łowickiej

Coraz bardziei
prowincionalny przystanek
zna już nowy rozkład jazdy PKP z dworca
Łowicz Główny. Po raz kolejny ubędzie pociągów.
NŁ

Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie
dopiero na przełomie maja i czerwca, jednak już jest znany jego wstępny projekt. Z reguły projekty takie pozostają
w niezmienionym kształcie w ponad 80
procentach.
Największe, niekorzystne dla Łowi
cza zmiany, dotyczą pociągów jadących
do Warszawy Wschodniej przez Skierniewice. W jeszcze teraz obowiązującym
rozkładzie jazdy pociągów kursujących
do Skierniewic jest 15, w tym 13 skła
dów kursuje dalej, do Warszawy
Wschodniej. W projckeie nowego rozkładu jazdy PKP pociągów kursujących
do Skierniewic zostanie I O(czyli o pięć
na dobę mniej), w tym tylko cztery pojadą dalej - do Warszawy Wschodniej.

Mały

Dodatkowym utrudnieniem dla pasaże
rów, korzystających z połączeń kolejowych w kierunku Warszawy Wschodniej przez Skiemiewice,jest fakt nierównomiernego rozłożenia godzin odjazdów
pociągów. W nowym rozkładzie pojawiają się dwie monstrualne dziury. Nie
będzie pociągu do Skierniewic pomię
dzy godzinami 8.48 a 14.35 oraz mię
dzy 18.35 a 22.55.
Nie zmieni się ilość pociągów odjeżdżających z dworca Łowicz Główny
do Warszawy Wschodniej przez Sochaczew; nadal będzie to 16 składów pocią
gów. Niewielkie tylko zmiany dotyczyć
będą ruchu pociągów w kierunku Łodzi
oraz Kutna.
dok. na st1: 3

ekran • wielkie zło

Są ludzie, którzy sami, w wyniku wła nych zagrożeń. Którzy mają rację? Z pewsnej obserwacji, dostrzegiijąjak destruk- nością przyczynkiem do dyskusji może
cyjny wplyw ma telewizja na psychikę być wykłap mgr Aleksandry Gondek pt.
ich dzieci i czas poświęcony na jej ogląda „Mały ekran a wielkie zło. Wpływ telenie redukują do minimum. Są tacy, którzy wizji na psychikę dzieci i młodzieży".
widzą, że jest niedobrze, ale nie mają dość Wykład, organizowany w ramach Instywoli, by zareagować. Są wreszcie i ci, któ- tutu Edukacji Narodowej, odbędzie się
rzy telewizją się po prostu· cieszą, nie 21 lutego o godz. 17.30 w szkole na Bliwidzą w treściach w niej obecnych żad- chu. Wstęp wolny.

Dziś:

Fellini

F estiw'!l filmowy „ Och!" nie zwalnia tempa

I

l

Radna Halina Pietrzak zawsze potrafi rozbawić dzieci, nie inaczej było w minioną sobotę w hali OSiR.
O zabawie piszemy na stronie 15.

Bohaterem kolejnego festiwalowego wieczoru, zaplanowanego na czwartek
17 lutego, będzie włoski reżyser Federico Fellini. Wieczór rozpocznie się o godzinie 18.00 prelekcją Krystyny Piotrowicz, głównego organizatora odbywają
cej się w kinie Polonez w Skierniewicach Felliniady. Przedstawi ona twórczość
reżysera Osiem i pół, Miasta kobiet i Satyriconu oraz wprowadzi w tematykę
filmu, jaki zostanie wyświetlony na ekranie kina Bzura. Tytuł tego dzieła ma dla
widzów pozostać niespod?'.ianką do ostatniej chwili.
Dzień później, w piątek 18 lutego o godz. 20.00, odbędzie się pierwsza impreza
towarzysząca festiwalowi: koncert zespołu 4 Syfon z Bydgoszczy, grającego
muzykę z pogranicza jazzowej awangardy i dźwiękowych eksperymentów. Bilet
na koncert ma kosztować 7 złotych. Wcześniej, przed koncertem, zapowiedziana
jest prezentacja niezależnej produkcji filmowej skierniewiczan Roberta Paluchowskiego i Marka Szota pt.: Ostatnia noc Haupsturmfiihrera <lrakuli.
W niedzielę, 20 lutego, szykuje się kolejna ciekawa prezentacja, tym razem
DKF zaprasza na drugi polski festiwalowy film. Będzie nim Wojaczek w reż.
Lecha Majewskiego. Przed seansem o godz. 18.00 zapowiedziane jest spotkanie z odtwórcą pierwszoplanowej roli Krzysztofem Siwczykiem oraz ze współ
(tb)
scenarzystą Maciejem Maleckim.

POWIAT LUDZI
I

NIEDOUCZONYCH?
Skandaliczne, pełne błędów i nieporadne tłumaczenie sprawia, że promocyjny folder
powiatu łowickiego w jego części angielskojęzycznej jest antypromocją naszego regionu.

Za wcześnie sygnalizowaliśmy, z jakim uznaniem spotkał się folder reklamowy o powiecie łowickim, wydany na
zamówienie starostwa powiatowego
w Łowiczu. Dopiero kilka dni temu telefon jednego z czytelników zwrócił nam
uwagę na rażące, skandaliczne błędy, zawarte w tym wydawnictwie, błędy
w praktyce dyskwalifikujące je jako materiał promocyjny powiatu. Błędy te nie
rzucają się w oczy przy pobieżnym
przejrzeniu kolorowych kartek, bowiem
zawarte są przede wszystkim w angielskim tłumaczeniu wiodącego tekstu polskiego. Tekst ~en po polsku brzmi dobrze, jest ciekawie napisany, szczególnie zajmujące są fragmenty, które wyszły spod pióra Marka Wojtylaka i Elż
biety M iszczyńskiej.
Folder ma jednak służyć promocji,
w związku z czym jest - a właściwie
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miał być - także angielskojęzyczny. Miał

bowiem do języka, w jakim zapisano tłumaczenie, nie przyznałby się ża
den mieszkaniec Wielkiej Brytanii . Co
gorsza, żenującą nieporadność tłumacza
rozpozna od razu także każdy posługu
jący się na co dzień angielskim biznesmen, bez względu na to czy Anglik, Niemiec, czy nawet Polak. A przecież do
tych ludzi folder jest adresowany być,

i między innymi na podstawie tego tłu
maczenia będą sobie oni wyrabiać opinię na temat poziomu otoczenia, z którym - być może - chcieliby nawiązać
kontakty.
Błędów w tłumaczeniu jest ~óstwo,
rozpoznawalne były nawet dla mnie,
który władam angielskim w stopniu bardzo dalekim od doskonałości.
dok. na str. 3
„

Śmierć nastolatka w Weiscach
Wieczorem 16-letni Andrzej poczuł
Nagły zgon 16-letniego Andrzeja S. ·
z Wejsc wstrząsnął całą gminą Kocie- się bardzo źle, poprosił o herbatę, poło
rzew Południowy. Chłopiec zmarł żył się i zaczął kaszleć. Niestety już nie
w domu w niedzielę, 13 lutego, kilka mi- dopił herbaty. Pogotowie, wezwane do
nut po godzinie 17-tej. Jaka była przy- chorego, nie zdążyło dojechać. Kilkanaczyna tej śmierci, wyjaśni sekcja zwłok, ście dni wcześniej chłopiec chorował na
która ma odbyć się dzisiaj, czyli grypę, był przeziębiony. Ze względu na
w czwartek, 17 lutego. Następnego dnia swój niski wzrost brał leki hormonat'ne.
(mak)
ma odbyć się pogrzeb chłopca.
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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 14/18Bl4, • 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
Klt:l'lNOZI; • SKLEP P. BEJOY W OSTROWIE; • SKLEP P. BĘDKOWSKIEJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE.
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Wielkie iuilowanie
500 ton żużla zostało wysypane
w pierwszym tygodniu lutego na gruntowe drogi dzielnic Górki, Koraba i w
rejonie Łyszkowickiej. Paweł Gawroń
ski, naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych w Urzędzie Miejskim, twierdzi, że w historii Łowicza jeszcze nie
wysypywano takiej ilości tej substancji
na drogi w tak krótkim czasie - w okresie około tygodnia. Powodem był fakt,
że duża część dróg gruntowych na tych
osiedlach po roztopach, jakie miały miejscena początku miesiąca, była nieprzejezdna. Na ulicy Chmielińskiej czy na
Bołtucia zdarzało się , że samochody,
które ugrzęzły w błocie, trzeba było wy-

przy pomocy ciągników.
Rozwiezieniem żużla zajmował się
Zakład Usług Komunalnych, on też samodzielnie zakupił 300 ton żużla w
ZPOW. W porozumieniu z samorząda
mi mieszkańców zakupiono jeszcze IOO
ton w Synteksie. Oprócz tego kolejne
I OO ton na drogi zamówił w Syn teksie
Urząd Miasta w Łowiczu. Średnia cena
tonu tego zużla wynosiła około 15 zło

ciągać

tych/tonę.

Mimo że stan dróg w tych rejonach
miasta uległ znacznej poprawiem, to
i tak trzeba będzie w przyszłości wysypać na nie podobną ilość materiału ,
by były w pełni przejezdne.

Mleczarni bal na sto par
Ponad sto par bawiło się na balu karzorganizowanym w sobotę, 12 luteio, przez łowicką Okręgową
Spółdzielnię Mleczarską w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dwuosobowe zaproszenie na ten bal
Przetarg
kosztowało pracowników zakładu zalena konwoiowanie
dwie 80 złotych od pary. DofinansowaO rozpisaniu przetargu na konwojo- nie sobotniej zabawy pochodziło z zawanie pieniędzy oraz kasjerki Urzędu kładowego funduszu socjalnego, który
Miejskiego w Łowiczu postanowiono na musi być stworzony w każdym więkposiedzeniu Zarządu Miasta, które odbyło się we wtorek, 8 lutego.
Nowy przetarg nie jest przejawem niezadowolenia z firmy ochroniarskiej, któPowoli, lecz sukcesywnie powiększa
ra do tej pory świadczyła te usługi, tylko wypełnieniem przepisów ustawy się parking dla samochodów przed Zao zamówieniach publicznych. Firma, kładem Energetycznym na ulicy Mostoktóra dotychczas zajmowała się konwo- wej. Nisko położony teren za zakładem
jowaniem pieniędzy również może star- jest cały czas zasypywany gruzem i ziemią w celu podniesienia jego poziomu i
tować w tym przetargu.
wyrównania do wysokości, na jakim
znajduje sięjezdnia. Jak powiedział nam
Szkolenia
dyrektor zakładu Józef Rokicki, aktualagroturystyczne
nie czynione są starania, by teren po druSzkolenia agroturystyczne w Bolimo- giej stro.nie ulicy Mostowej został przez
wie 'mają zostać wznowione. Zostały niego wzięty w wieczystą dzierżawę.
one zapoczątkowane w ubiegłym roku Teren ten jest obecnie własnością Skari początkowo cieszyły się raczej umiar- bu Państwa, a rozmowy prowadzone są
kowanym zainteresowaniem. Wójt An- ze Starostwem Powiatowym. Na tę
drzej Jagura zapewnia, że: Aktualnie zainteresowanie tematem jest duże, więk
szość osób wyraziła chęć uczestnictwa
w szkoleniu dopiero, gdy zostali ::achę
ceni przez jej uczestników.
Szkolenia zostaną wznowione wiosną, kiedy prowadząca zajęcia dyrektor
bolimowskiego GOKSiR wróci z urlopu.

Systemem każdy z każdym rozgrywano w czasie zakończonych ferii zmagania w warcabach, zorganizowane przez
GOK w Bobrownikach. Dzieci zachęcano też do udziału w konkursie plastycznym. Najlepsza w łącznej punktacji
okazała się 15-Jetnia Anna Zagawa z Bobrownik.

TRZY BLOKI W TRZY LATA
Trzy bloki komunalne mają powstać
do r. 2002 w Łowiczu. Takie plany zawarte są w programie kadencyjnym na
najbliższe 3 lata.
Budynki będą zlokalizowane przy ul.
Armii Krajowej 43 .
Pierwszy z nich powstanie już w tym
roku. Będzie to budynek 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, przewidziany
na 40 mieszkań (mieszkania 2-pokojowe o pow. 50 i 40 m2 oraz I-pokojowe
· o pow. 30 m2 ). Koszt tego przedsię
wzięcia oszacowano na 2.520.000 zł
(ok. 1.680 m2xl.500 zł/m2 ). Źródła finansowania to środki własne miasta oraz
kredyt.
W 2001 roku powstanie natomiast 3piętrowy budynek. Powierzchnia na parterze przyznana jest na lokale użytko
we przeznaczone do wynajmu. Mają
tam znaleźć miejsce sklepy, punkty usłu
gowe itp. Powstaną 33 mieszkania (3pokojowe ok. 60 m2, 2-pokojowe ok. 40

m 2 , I-pokojowe ok. 30m 2). Łączny
koszt budynku przewidziano na
2.562.000 zł (mieszkania ok. 1.260 m2x
1.600 zł/m 2 +lokale użytkowe 420 m 2 x
1.200 zł/m 2 ). Źródła finansowania to
środki własne miasta.
Na 2002 rok przewidziano do realizacji budynek taki sam jak w roku bieżącym (plus kotłownia lokalna olejowa
z zapasem.mocy dla potrzeb ewentualnej dalszej zabudowy). Planowany
koszt to 3.006.000 zł (mieszkania 1.680
m2x I. 700 zł/m2 , kotłownia - 150.000 zł).
Źródła finansowania to środki własne
i kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na infrastrnkturę techniczną
związaną z budownictwem.
Podmiotem realizującym powyższe
inwestycje jest Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego, który
w drodze przetargów wyłoni projektantów i wykonawców budynków.
(aj)

Ostatni

ŁOK

Malunki na Walentynki
Ostatni dzień zajęć plastycznych
w czasie ferii w ŁOK (piątek, 11 lutego)
Jerzy Dołhań poświęcił na walentynkowy konkurs plastyczny. W pomieszczeni u Małej Galerii dzieci wykonywały
swoje prace na dużych arkuszach papieru położonych na podłodze. Jury
składające się z przedstawiciela ŁOK,
gazety samorządowej i Jerzego Dolhania przyznało I miejsce uczennicy l kiasy gimnazjum Emilii Szyka, li - Marei~
Pietrzak, również uczennicy I klasy gimnazjum, lil - Ewie Osieckiej, uczennicy

VI klasy szkoły podstawowej. Nagrodami były paczki ze słodyczami. Uczestnicy zajęć plastycznych zorganizowanych w czasie ferii byli we wtorek, 8
lutego, na plenerze malarskim w Sromowie, oprócz tego wykonywali też zbiorową pracę plastyczną na sali kinowej.
Praca dzieci i młodzieży miała charakter
happeningu, a owocem jej był wielki,
oczywiście namalowany, pociąg. Prace
dzieci można oglądać w pomieszczeniach ŁOK.
(mwk)

szym zakład~ie. Bal trwał do wczesnych
godzin porannych. Wśród atrakcji wieczoru należy wymienić losowanie kosza szczęścia.
W tym roku organizacją balu zajmowały się pracownice mleczarnianego labolatorium.
W łowickiej OSM tradycją już jest
organizowanie takiego ·balu co roku
przez inny dział spółdzielni.
(mak)

Parking p·rzy ZE

większy

nie określono jeszcze przestrzeni, jaką parking zajmie, zakład prosił
o 500 m2, starostwo jest jednak skłonne
oddać mu nawet i 1000 m 2 • Teren ten
stanowi bowiem nieużytki i nie jest
w żaden sposób wykorzystywany.
Dyrekcja zakładu przewiduje, że powstały parking pomieści pojazdy
wszystkich pracowników tej jednostki,
a co za tym idzie wyeliminowane zostanie parkowanie na terenie zakładu.
Oprócz tego parking powinien pomie- ·
ścić także pojazdy petentów biura Zakładu Energetycznego.
(tb)

chwilę

wodociąg

Jeszcze w marcu zostanie przeprowadzony ostatni przetarg na wykonanie przyłączy wodociągowych w gminie Nieborów. Inwestycja ta dotyczy
wodociągu w Piaskach i Nieborowie
Wschodnim. Na tym odcinku konieczne
do wykonania jest kilka przyłączy, po
czym będzie można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że gmina jest zwodociągowana - powiedział nam wójt Nieborowa Andrzej Werle.

Nieważna pozycja przy malowaniu, ważna jest radość tworzenia ...

nawałowym

Z każdą wywiezioną tu wywrotką gruzu parking przed siedzibą Zakład.u Energetycznego się powiększa.

Las doczeka się pielęgnacji,
droga pozostanie dziurawa
Zlecenie konserwacji Lasku Miejskiego znajdującego się
na obrzeżach naszego miasta otrzymał od Zarządu Miasta
łowicki Zakład Usług Komunalnych. W tegorocznym budże
cie na prace konserwacyjne, nowe nasadzenia i inwestycje w tym lesie przeznaczone jest 70 tys. zł ..
Nowością w umowie pomiędzy ZUK a miastem jest to, że
wszystkie zlecone roboty będą odbierane w trybie miesięcznym. Oznacza to, że zakład, zatrudniający leśniczego,
będzie musiał co miesiąc przedstawić miastu sprawozdanie z wykonanych w lasku robót.
Zgodnie z przyjętym przez miasto programem kadencyjnym, w tym roku w lasku ma być odrestaurowana ścieżka
zdrowia. Oprócz tego przewidziane są prace pielęgnacyj
ne i konserwacyjne istniejącego drzewostanu. Drewno pozyskane między innymi z zaplanowanych wycinek będzie
wykorzystane do poprawienia stanu technicznego ścieżki
zdrowia . Wzdłuż niej ma pojawić się zdecydowanie więcej
drewnianych ławek. Pozostałe drewno ZUK będzie mógł
zagospodarować we własnym zakresie. W tym roku przewidziane są również nowe nasadzenia w ilości około 3,5-4

tys. sztuk sadzonek drzew. Mają to być głównie modrzewie
i olchy. Pielenia i innych zabiegów pielęgnacyjnych będą
wymagały drzewka posadzone w poprzednich latach.
Wśród drzew starszych przewiduje się tylko tzw. cięcia
·
pielęgnacyjne.
Zadaniem ZUK-u, a konkretnie leśniczego zatrudnionego
w zakładzie, będzie regularne utrzymywanie czystoś ci
wzdłuż ciągów komunikacyjnych istniejących w lesie.
W lesie mają pojawić się również nowe tablice informacyjne.
Nie przewiduje się natomiast poprawienia stanu drogi prowadzącej przez las (w kierunku Uchania). Jest ona w tak
opłakanym stanie, że nie jest możliwe jej naprawienie przy
pomocy niewie!kich nakładów finansowych. Droga ta została bowiem ułożona bez przygotowania wcześniej odpowiedniej podsypki i utwardzenia gruntu. Jej remont równałby się wybudowaniu całkowicie nowej drogi od podstaw.
Zarząd Miasta jest zdania, że remonty innych miejskich dróg
w centrum miasta są bardziej potrzebne i uzasadnione.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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POWIAT NIEDOUCZONYCH?
W dziesiątki idzie liczba błędów gra- (cutouts), mamy „pułk przechodniów" przede wszystkim firma budowlana
ma tycznych i ortograficznych, nagmin- (pedestrian regiment) zamiast pułku pie- (construction), ale przecież nie do nich
ne są błędy w stosowaniu przedimków, choty (infant1y regiment), mamy zespół wydawnictwo jest adresowane.
Kto jest winien temu, że promocji ma
typowych „literówek" też jest bez tiku , „dziecinny" (a właściwie „zdziecinniaprzenoszenia wyrazów dokonywane są ły") (childish) zamiast dziecięcego (chi/- służyć taki bubel? Wydawcąjest firma
niezgodnie z zasadami. O ile literówki dren s), mamy nawet „porozumiewanie „Traf' Usługi Reklamowo-Wydawnicze,
i przenoszenia można zarzucić słabo się" (communication) zamiast komuni- Jacek Jeznach z Sochaczewa, tłumaczką
Marlena Olechowska. To, co z tego wyorientującym się w angielskim pracow- kacji (transport). Zdumiony przybysz
dawnictwa wyszło, promocji powiatu na
nikom składu komputerowego (co zresz- z Zachodu przeczyta tu, jakoby pierwpewno nie służy. Przeciwnie, wersja antą w wydawnictwie tego typu też jest szy w ogóle most w Europie powstał
glojęzyczna z całą pewnością ośmiesza
niedopuszczalne), o tyle błędy grama- w Maurzycach (w rzeczywistości był
powiat w oczach obcokrajowców, ukatyczne i ortograficzne obciążają wprost to pierwszy w Europie most spawany).
zując go jako miejsce, gdzie żyją ludzie
wynajętego przez wydawnictwo tłuma- Jeszcze bardziej zdumieni będą pewnie
niedouczeni. Starostwo zrobi bez wątpie
cza. Nieporadność tłumaczenia, nieumie- właściciele firmy „Bracia Urbanek", gdy nia najlepiej, wycofując folder z rynku, a
jętność znalezienia angielskich zwrotów z angielskiego tłumaczenia ich potencjal- od wydawnictwa żądając wznowienia
i wyrażeń adekwatnie oddających poi- ny kontrahent dowie się, że zajmują się druku z innym, profesjonalnym tłuma
ską treść bardzo razi w co drugiej linijce p r o d u k c j ą (!) warzyw. W głowę czeniem. Członek zarządu powiatu Patekstu. Thunaczka mechanicznie ratowa- będzie też zachodzić anglojęzyczny czy- weł Lisowski, odpowiedzialny za spraO dwadzieścia groszy mniej kosztuje
ła się słownikiem, z komicznym często telnik, próbując dociec, czym właściwie wy promocji, powiedział „Nowemu Ło jednorazowy bilet autobusowy w komuefektem. Mamy więc w tłumaczeniu zajmuje się „Budowa" inż. Mostowskie- wiczaninowi", że będzie podejmował sta- nikacji PKS na przejazd w granicach mia„serwetki z papieru kolorowego" (colo- go, określona w folderze jako executive rania, idące właśnie w tym kierunku.
sta, niż to jest w komunikacji miejskiej
Wojciech Waligórski MZK.
ur paper napkins) zamiast wycinanek factory. Łowiczanie wiedzą, że jest to
Za przejazd autobusem PKS na teredok. ze str. I
nie miasta należy zapłacić l ,50 złotych;
w pojeździe MZK jednorazowy bilet
kosztuje l ,70 złotych i wkrótce radni
. miejscy będą głosowali podwyżkę na 1,80
złotych. Wniosek o podwyżkę cen b.iletów sporządzono w MZK.
Warto jednak zauważyć, że PKS nie
Przybędzie jeden pociąg pospieszny ma tyle przystanków na terenie miasta
(do .Zielonej Góry), ale też pociąg po- co MZK. Do tej pory przejazdy z przyspieszny „Karkonosze" (zatrzymujący stanku na przystanek w granicach miasta
się na dworcu Łowicz Przedmieście), również były możliwe, pasażer jednak
w nowym rozkładzie będzie prawdopo- musiał zapłacić za bilet według taryfy do
dobnie pociągiem tylko sezonowym,
kursującym tylko w wakacje i ferie zimowe. Rozważania w tej sprawie jeszcze trwają.
Oprócz tych zmian wprowadzone
zostaną również korekty minutowe odjazdów poszczególnych pociągów. PKP
Pod koniec marca minie termin udziezamierza między innymi wziąć pod
uwagę lepszy stan torowiska na szlaku · lenia przez Izbę Skarbową w Łodzi odw kierunku Kutna i wprowadzenie tam powiedzi na złożone przez Łowicką Spóod początku marca maksymalnej dozwo- łdzielnię Mieszkaniową odwołanie od delonej prędkości do 160 kilometrów na cyzji Urzędu Kontroli Skarbowej, która
nałożyła na ŁSM opłatę dodatkową w
godzinę.
W drugiej połowie lutego bieżącego na warszawska firmaB&K. Jeżeli utrzyNowy rozkład jest na razie tylko pro- wysokości 67 tysięcy złotych. Sankcja
roku powinien rozpocząć się długo ocze- ma się sprzyjająca pogoda i temperatu- jektem i może sięjeszcze zmienić. Przez ta jest konsekwencją ubiegłorocznej konkiwany remont przejazdu kolejowego ry nie będą spadały w ciągu dnia poniżej cały czas na niektórych liniach trwają troli, dotyczącej trzech elemetów: zobow Szymanowicach na terenie gminy zera stopni Celsjusza, następnym re- badania tzw. potoku podróżnych. Cho- wiązań spółdzielni wobec Zakładu UbezZduny. Droga, którą przegrądza prze- montem będzie objęty przejazd kolejo- dzi tutaj o dokładne określenie tego , któ- pieczeń Społecznych, stosowania cen za
jazd, prowadzi z Szymanowic do trasy wy na ulicy Am1ii Krajowej w Łowi re pociągi i w jakich godzinach przyno- dostawę ciepłej wody do mieszkań i rozliczeń, związanych zcentralnym ogrzewapoznańskiej - skrzyżowanie przed du- czu.
szą zysk dla PKP, a które straty. Weżym zakrętem przed Zdunami.
Rozpoczęcie remontu władze kolejo- dług najnowszych kalkulacji PKP koszt niem.
Kontrolerzy z Urzędu Kontroli SkarTylko czekamy na pozwolenie na za- we uzależniają przede wszystkim od utrzymania samej infrastruktury bez
zakwestionowali wysokość opłat
bowej
mknięcie drogi i rozpoczynamy roboty pogody. Jeśli pogoda będzie sprzyjała, uruchamiania pociągów, kosztuje około
póki jest do tego właściwa pogoda ... i:emont przejazdu na ulicy Armii Krajo- 300 złotych za kilometr sieci. Aby za centralne ogrzewanie, którymi byli obciążani lokatorzy spółdzielczych zaso- powiedział nam naczelnik Sekcji Inży wej może rozpocząć się już w połowie utrzymanie pociągu było opłacalne, musi
bów. Do pozostałej części zakresu konnierii Ruchu na stacji PKP Łowicz Głów marca. W przypadku minusowych tem- być on zapełniony w ponad połowie.
tro! i nie było zastrzeżeń.
ny, Andrzej Pietrzak. Podobnie jak przy peratur niemożliwe byłoby wylewanie Warto zauważyć, że w jednej jednostce
Zamiast ceny urzędowej opłaty za cen-.
okazji remontów pozostałych przejaz- asfaltu na odcinkach drogi bezpośrednio pociągu znajduje się 690 miejsc siedzą
tralne ogrzewanie, która wynosiła 27,33
dów kolejowych w powiecie łowickim, przed przejazdem kolejowym.
cych.
zł za GJ (jeden gigadżul) spółdzielnia za(mak)
prace będzie wykonywała specjalistycz(mak)
stosowała na jesieni 1998 cenę dostawcy,
która wynosiła 33,20 zł za GJ. Należy
ni piwa. W wyniku podj<;tych czynności uj<;to budowanego budynku przy ul. 17 stycznia
dodać, że cena dostawcy jest ceną, ustajednego ze Sprawców, którym okazał si<; miesz- w Łowiczu, sprawcy skradli wicrtark<; udaloną przez Zakład Energetyki Cieplnej
kaniec Łowicza, Ryszard N. Skradzione mienie rową, przyrząd do ci<;cia glazury itp.
Łowiczu .
w
odzyskano w całości.
P.
• 14 lutego o godz. 11.20 Jarosław
Ceny takie były przez spółdzielnię sto• IO lutego o godz. 10.30 Cezary M. powiadomił o kradzieży w m. Szczudłów
sowane według UKS niesłusznie przez
samochodu osobowego marki Fiat I 25p.
powiadomił tut. KPP o kradzieży skrzynki
bezpiecznikowej z nowo budowanego buokres od połowy października do 4 grud• Tego samego dnia o godz. 16.30 KP
ZIEMIA ŁOWICKA
dynku w Łowiczu przy ul. Łyszkowickiej.
Kiernozia została powiadomiona o wła
nia w poprzednim sezonie grzewczym.
• W nocy z 11 na 12 lutego w Łowiczu maniu do garaży bazy SKR w Nicdzicli• W nocy z 8 na 9 lutego w m. Zduny miało
Prezes Armand Ruta uważa, że spółmiejsce włamanie do sklepu GS ,,SCh", w wyni- przy ul. Armii Krajowej miała miejsce kra- skach.

Konkurencia dla MZK?

Coraz bardziei
prowincionalny
przystanek

Ile

kronika .~

policyjna·

• 9 lutcgo o godz. 13.20 Sławomir Z. powiaKPP o dokonanym rozboju na jego
osobie w dniu 8 lutego ok. godz. 19 w Łowiczu
przy ul. Wąskiej.

domił tut.

• 9 lutego o godz. 18.00 w m. Piotrowice
miał miejsce wypadek drogowy, gdzie kierujący Fiatem l 26p podczas manewru wyprzedzania uderzył w przyczcpk<; ciągnioną przez

dzież kół

samochodowych od Fiata I 26p
na szkod<; Agnieszki Z.

• 12 lutego Wojciech P. powiadomił tut.
KPP o kradzieży rusztowań typu warszawskiego z terenu nowo budowanego budynku
w Łowiczu przy ul. Batalionów Chłopskich.
• W nocy z 12 na 13 lutego w Łowiczu
na os. Noakowskicgo nn. sprawcy dokonali kradzieży samochodu osobowego marki
Fiat 126p.

• 9 lutcgo o godz. 22.15 Grzegorz S. powiaKPP o włamaniu do mieszkania
Moniki O. w Łowiczu na ul. Floriana.

13 lutego o godz. 22.30 nn. osoba
KPP o włamaniu do sklena os. Dąbrowskiego. W
wyniku podj<;tych działań funkcjonariusze
tut. KPP zatrzymali sprawc<;, którym okazał si<; mieszkaniec Łowicza Grzegorz M.
Skradziony towar odzyskano w całości.

• W nocy z 9 na IOlutego w Łowiczu przy
ul. Przyrynek miało miejsce włamanie do pijał-

wiadomił

Fiata Uno, a kierowanego przez Krzysztofa
K. W wyniku wypadku obrażeń ciała doznał
pasażer fiata.
domił tut.

•

powiadomiła tut.
pu PSS Społem

• 14 lutego o godz. I I.OO Marek P. potut. KPP o włamaniu do nowo

• 14 lutego o godz. 16.30 w m. Jamno
miejsce wypadek drogowy, gdzie kierująca samochodem osobowym BMW Renata B. nic zachowała należytych środ
ków ostrożności, nic dostosowała prQdkości jazdy do panujących warunków atmosferycznych, zjechała na lewy pas ruchu i zderzyła si<; z samochodem ciQżaro
wym marki Kamaz, kierowanym przez
Jerzego B. W wyniku wypadku obrażeń
ciała doznała kierująca BMW.
miał

• Tego samego dnia o godz. 20.00
Beata P. powiadomiła tut. KPP o dokonanym rozboju na jej osobie.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. ~prawach prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji
w Łowiczu.

sażerowie praktycznie prawie w

(mak)

spółdzielnia płaci
za ciepło?

Re...-ont przeiazdu w ul. Armii
Kraiowei iui w połowie niarca

ku działań podj<;tych przez funkcjonariuszy tut.
KPP zatrzymano sprawców, którymi okazali
si<; mieszkańcy Zdun, Łowicza i Łodzi.

kilometrów - aktualnie 1,80 zł. Paogóle nie
korzystali z tego typu przejazdów. Kierownictwo PKS-u obniży od I marca cenę
biletu w granicach miasta i zamierza swoją ofertę szeroko rozreklamować w autobusach i na przystankach. Nowa stawka
musiała zostać wpisana do urządzeń drukujących bilety w autobusach PKS.
O zmianach poinformowani zostali wszyscy kierowcy z przedsiębiorstwa.
PKS ma swoje przystanki między innymi na dworcu przy ulicy 3 Maja, ulicy
Łódzkiej, Świętojańskiej, Prymasowskiej,
Armii Krajowej, Jana Pawła II, Chełmoń
skiego, Zamkowej, Kiernozkiej i Bolimowskiej.
pięciu

dzielnia postępowała zgodnie z prawem.

Nie mieliśmy dotacji i nie mieliśmy innego
wyjścia. Trzeba było zastosować ceny dostawcy czyli Zakładu Energetyki Cieplnej
- powiedział nam prezes. Rada Nadzorcza ŁSM ocenia postępowanie zarządu
spółdzielni w tej sprawie jako prawidło
we. Władze spółdzielni złożyły odwoła
nie w tej sprawie właśnie do Izby Skarbowej w Łodzi.
Opłata dodatkowa, którą w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości ŁSM będzie zobowiązana zapłacić, wynosi 150 % różnicy pomiędzy
kwotami uzyskanymi poprzez stosowanie ceny dostawcy, a nie ceny urzędowej
- jest to około 67 tysięcy złotych. Jak się
dowiedzieliśmy w łódzkiej Izbie Skarbowej, szanse zredukowania karnej opłaty
należy ocenić jako duże ze względu
na zamieszanie spowodowane wejściem
w życie nowych przepisów.
Błędne naliczanie opłat według UKS
dotyczy okresu do 4 grudnia z tego wzglę
du, że dzień później ukazało się stosowne rozporządzenie, regulujące ostatecznie tę sprawę i zezwalające spółdzielniom
na stosowanie cen dostawcy a nie cen urzę
dowych.
Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
nie była jedyną w kraju, która stosowała
takie.rozliczenia.

(mak)

Prezes giełdy zaproszony
na spotkanie z biznesmenami
Na najbliższy wtorek, 22 lutego o godzinie 15.00 w sali radzieckiej łowickiego
ratusza zapowiedziane jest spotkanie
władz miejskich z biznesmenami łowic
kimi. Organizatorem spotkania jest Wydział Analiz i Promocji Urzędu Miejskiego. Na spotkanie zaproszony również
został prezes Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie dr Wiesław
Rozłucki oraz prezes Business Center
Club Marek Goliszewski. Do środy, 16
lutego nie potwierdzili jednak ostatecznie swojego przyjazdu. Po prostu chce,

my posadzić ludzi związanych ze środo
wiskiem biznesu przy jednym stole i rozmawiać - powiedział nam Jacek Rutkowski z Wydziału Analiz i Promocji. Celem
spotkania jest zintegrowanie łowickiego
środowiska biznesowego i próba stworzenia lokalnego lobbyingu.
Wystosowanych zostało ponad 40 zaproszeń do przedstawicieli biznesu ło
wickiego, sektora bankowego, Cechu Rzemiosł Różnych oraz Mazowieckiej Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej.

(mak)
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Dokumentacia
na

modernizacię oświetlenia

Powołana została Komisja PrzetargoPrzewodniczącym Komisji Przetarwa, której zadaniem będzie wyłonienie gowej został Kazimierz Sobieszek. Reszw przetargu nieograniczonym wyko- tę składu komisji tworzą członkowie Zanawcy oprncowania dokumentacji tech- rządu Miasta bez burmistrzów, czyli:
niczno-ekonomicznej modernizacji Mirosław Koczywąs, Tadeusz. Śliwiń
oświetlenia miejskiego.
ski, Maciej Mońka i Tadeusz Żaczek.
Razem z dokumentacją techniczną Sekretarzem jest, podobnie jak przy okabędzie przeprowadzona inwentaryzacja zji większości tego typu przetargów,
oświetlenia miejskiego, na podstawie naczelnik Wydziału Spraw Komunalktórej dokonana zostanie analiza ekono- nych Paweł Gawroński .
miczna przyszłej modernizacji.
(mak)

Młodzi słuchacze

Kiermasz w GOK tyszkowice

.
i artystka. Dla

puh/iczności

zgromadzonej w sali GOK w Zdunach grała i śpiewała Klara Zawadzka.

„Zagrai z nami" po raz piqty
Typowo walentynkową oprawę miaspotkanie z cyklu „Zagraj razem
. z nami" w Gminnym Ośrodku Kultury
w Zdunach w piątek, 11 lutego. Przybyło na nie kilkadziesiąt osób z terenu
gminy Zduny, choć nie tylko. Każdemu
rozdano czerwone kartonowe serca, na
których zostały wypisane sentencje poetów i pisarzy na temat miłości. Podobnie jak na poprzednich tego typu imprezach przed zebraną publicznością mogli
się prezentować wszyscy, którzy zgło
sili na to wcześniej swoją wolę. Warunkiem było tylko przedstawienie piosenki o miłości. Przed pulicznością wystą
pili więc uczniowie gminnych szkół śred
nich: Tomek Ledzion z Łowicza wraz z
Danielem Pawlatąze Złakowa Koście)-

nego, Jakub Farkowski z Maurzyc i Justyna Zielińska ze Zduńskiej Dąbrowy,
a także znane już z poprzednich prezentacji: Ania Gajek, Ania Wieteska, Joanna Wielborek - wszystkie z Bąkowa
Górnego ..
Po nich przed młodzieżą wystąpiła
Agnieszka Lubowiecka z Teresina, która przyjechała w towarzystwie gwiazdy wieczoru, poetki, malarki i piosenkarki z Paprotni w gminie Teresin, Klary Zawadzkiej. Klara kilkakrotnie zajmowała czołowe miejsca w różnych
przeglądach piosenki poetyckiej i religijnej. W roku ubiegłym otrzymała nagrodępubliczności na Festiwalu Piosenki
Religijnej w Żywcu, w odbywających
się w Żyrardowie minirecitalach otrzy-

ło

mała trzecią nagrodę. Swoją twórczość

muzyczną określa

W ostatnią sobotę, 12 lutego w sali kańców Łyszkowic i okolic. Wprawdzie
GOK-u w Łyszkowicach odbył się kier- oferowane wyroby nie były znanych
masz pod nazwą Promocja 2000 dla firm, ale za to ich ceny były przystępne
domu, warsztatu, samochodu. Można i można było niektóre z nich próbnie
było kupić sprzęt AGD, RTV, narzę uruchomić. Jak ocenia kierownik GO Kdzia, drobny osprzęt i wiele innych tań u Waldemar Szabelski, w ciągu 4 godzin
szych i droższych rzeczy. Organizato- kiermaszu na sali było średnio l OO osób,
rem kiermaszu była firma handlowa a przedstawiciele firmy handlowej wyz Augustowa. Kiermasz cieszył się du- jechali z Łyszkowic zadowoleni .
żym zainteresowaniem wśród miesz(mwk)

jako rockową i faktycznie, w tym, co przedstawiała zduń
skiej młodzieży, było dużo mocnych
dźwięków. Walentynkowe spotkanie
z tego samego cyklu „Zagraj z nami" odbyło się następnego dnia, czyli w sobotę, 12 lutego, w Gminnym Ośrodku KulZabawa karnawałowa nie była główtury w Bielawach.
nym
powodem spotkania członków LoPodobnie jak do Zdun, do bielawskiewickiego
Stowarzyszenia Abstynencgo GOK-u przyjechała Klara Zawadzkiego
„Pasiaczek",
które odbyło się w
ka. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie
sobotę, 5 lutego, na terenie Przedszkola
12.30 i trwało ponad godzinę. Przyszło
nr 3. Spotkanie takie to przede wszystna nie kilkanaście młodych osób z terenu gminy Bielawy oraz z Łowicza. Nie- kim okazja do refleksji nad swoim żyktórzy z nich dzień wcześniej uczestni- ciem rodzinnym, zawodowym i okazja
do podsumowania roku. Początek roku
czyli w spotkaniu w Zdunach.
(mak, tb) stał się okazją do uczczenia rocznic abs-

Rocznica iycia w trzeźwości

BHP co

Mysłaków

Bielawy

Ponad trzydziestu rzemieślników
Prace wykończeniowe
uczestniczyło w kursie BHP oraz przena zapleczu sali
ciwpożarowym. Kurs zorganizował ło
W przyszłym tygodniu zostaną za- wicki Cech Rzemiosł Różnych w swokończone prace wykończeniowe na za- ich pomieszczeniach przy ulicy Podwzględu na wiek niektórych dzieci cho- pleczu sali sportowej przy Szkole Pod- rzecznej. Szkolenie było przeznaczone
inka rozpoczęła już o godzinie IO.OO rano stawowej w Mysłakowie. Aktualnie dla osób, które już miały ukończone 40i trwała nieprzerwanie do godziny 14.00. ekipa remontowo-budowlana zajmuje się godzinne szkolenie podstawowe.
Dzieciom, których rodzice nie byli kładzeniem parkietu oraz malowaniem
Rzemieślnicy są zobligowani do akw stanie we własnym zakresie dowieźć pomieszczeń zaplecza na parterze. Wiodo Bielaw zapewniono bezpłatny śro sną odświeżona zostanie elewacja budek transportu. Podczas zabawy wszy- dynku, położona zostanie także dodatscy mogli liczyć na poczęstunek i napoje. kowa warstwa papy na dachu nad zaŁowickie Stowarzyszenie AbstynencGminny Ośrodek Pomocy Społecz pleczem.
Równolegle do tych prac gminna eki- kie „Pasiaczek" wystąpiło do radnych
nej w Bielawach, który jest co roku głów
nym organizatorem tej choinki, jest pa wykonuje elementy płotu, które miejskich z propozycją rozegrania towawdzięczny za pomoc materialną licz- wkrótce zostaną wykorzystane do ogro- rzyskiego meczu piłki nożnej. Mecz
prawdopodobnie 5-osobowych (bo taka
nym sponsorom (osobom prywatnym dzenia szkolnego placu.
(aj) była propozycja) drużyn rozgrywałby się
i firmom) z terenu gminy.

Gmina · niepełnosprawnym
dzieciom
Tradycją już się stało organizowanie
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Bielawach imprezy choinkowej dla
dzieci niepełnosprawnych mieszkają
cych na terenie tej gminy.
Na piątkową (I I lutego) choinkę udało się zebrać prawie 20 dzieci w różnym
wieku. Nie wszyscy mogli przybyć na
spotkanie ze względu na grypę.
Zabawa była przednia. Tradycyjnie,
jak co roku, dzieci odwiedził Święty Mikołaj z workiem pełnym prezentów.
Każde dziecko otrzymało do domu dużą
paczkę ze słodyczami i maskotkami. Ze

tynencji 6 członków „Pasiaczka". Witek miał I rocznicę życia w trzeźwości,
Sławek i Włodek - 2 rocznicę, 4 lata nie
pije inny Sławek, Andrzej - 5 lat, Janek
aż 6. W spotkaniu i zabawie brało udział
około 50 osób, byli to członkowie stowarzyszenia z rodzinami. Nie obyło się
oczywiście bez życzeń, toru i dobrej
abstynenckiej zabawy.
(mwk)

pięć

lat

tualizowania tego szkolenia na 20-godzinnym kursie najrzadziej co pięć lat.
Kurs rozpoczął się w środę, 9 lutego,
o godzinie 15.00 w budynku Cechu. Zaproszono na niego szkoleniowca z ośrod
ka doskonalenia kadr z Lodzi. Odpłat
ność za kurs skalkulowano na wysokości około l OO złotych.
·
(mak)

„Pasiaczek" zagra z radnymi
między członkami Stowarzyszenia a radnymi. Na ostatniej sesji radni z entuzjazmem przyjęli tę propozycję i przymie-

rzająsiędowyłonieniakilkuskładówdru
żyn. Terminy rozgrywek zostaną ustalonew najbliższym czasie.

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawótl z przyszłością?
Chcesz dobrze zarabiać?

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

ZADZWOŃ!!!
Nawiąż kontakt

Poleca po atrakcyjnych cenach:
•!•

glazurę, terakotę

z dynamicznie rozwijającą się
Rrmą branży usług Rnansowych !!!

~
KOLO

polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i kolorystyce
•!• kleje, fugi, listwy wykończeniowe
~
(Atlas, Ceresit)
~
•!• farby, lakiery,rozpuszczalniki.
•!• gipsy, gładzie, masy wyrównające
SANPLAsr
•:• płyty gipsowe KNAUF
•!•artykuły sanitarne: wanny, zlewy, baterie itp.
•!• artykuły ścierne, wyroby glazurnicze

tel. 0·46 830·31 ·66

•••r.m••

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

NA TERENIE LOWICZA TRANSPORT GRATIS

Amplico Life, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz
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fzafy wnękowe z drzwia~ł
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNEZABVDOWYWNĘTRZ ORAZ

SYSTEMY OKIENNE KBE, ALVMINIVM,
PCV NA DOWOLNY WYMIAR

MEBLE
· Łowic:t, Nowy Rynek 16
:!:
el. 0-46 837-89-01 0-602-71-35-99

R-216

• SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,
• PODŁOŻA ORGANICZNE
(włókno kokosowe firmy CEREST),
• NAWOZY OGRODNICZE
- szeroki asortyment,

Ceny producenta!
Oferuje:
Sklep ogrodniczy EKO ·FOL
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

R-73
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B~DZIE ROZBUDOWA ,,TRÓJKI''

I TRZY BLOKI KOMUNALNE
Rada Miejska
Przy 18

głosach

poparcia i dwóch
Rada Miejska przyję
ła 27 stycznia program kadencyjny do 2002
roku. Jest to kierunek, w któ1ym powinniśmy zmierzać i choć zakres zadaii jest obszerny. to wspólnym wysiłkiem jesteśmy w
stanie le zadania zrealizować - powiedział
bunnistrz Ryszard Budzałek.
W programie kadencyjnym zostały ujęte
trzy cele strategiczne, szczegółowo rozpisane na zadania do realizacji w kolejnych
latach i przypisane poszczególnym jednostkom samorządowym. Realizacja zamierzeń
zawartych w programie kadencyjnym pociągnie za sobą wydatki rzędu 27.968.000

przyjęła

program

działań

do

końca

tej kadencji

rzyć

odpowiednie warunki kształcenia dla
uczniów tych placówek - mówi burmistrz
Budzałek. Nie wiadomo ponadto,jak gminy
poradzą sobie z gimnazjami i czy nie będzie
chętnych z zewnątrz do nauki w naszych gimnazjach- dodaje.
W pierwszym półroczu tego roku planuje się też spotkanie odnośnie powołania Ło
wickiej Agencji Rozwoju i Współpracy z
Przedsiębiorcami. W tym roku również mają
zostać podjęte działania w celu utworzenia w Łowiczu Wyższej Szkoły Zawodowej nastawionej na kształcenie w kierunkach technicznych (szczególnie zarz.ądza
nie procesami technologicznymi). Szkoła ta
powstałaby na bazie współpracy z Politechzł(2000rok-4.608.000zł,2001-12.530.000
niką Łódzką oraz Urzędem Marszałkow
zł, 2002 - I0.830.000 zł), w tym środki wła
skim w Łodzi . Uważamy. że szkoła slatpiasne miasta to 14.838.000 zł, zaś kredyty i
jąca się na kształceniu praktycznym, a nie
pożyczki to 9.200.000 zł (2000 - 200.000
teoretycznym jest potrzebna na naszym rynzł, 2001 - 5.000.000 zł, 2002-4.000.000 zł).
ku, bogatym w ofertę humanistyczną - podDo spłaty w tym roku (2000) przewidzia- kreśla bunnistrz.
no 3.035.154 zł (spłaty zaległe z lat poprzednich), 200 l - 500.000 zł, 2002 - 650.000 zł,
Poprawa życia
w 2003 - I. IOO.OOO zł. Przewidywany stan
mieszkańców miasta
zadłużenia na 3 l grudnia 2003 rok to
7.250.000 zł. .
Drugi cel to poprawa warunków życia
mieszkańców miasta. Mamy tutaj w proGimnazjum nr 3
gramie m.in.: dalszy ciąg rewitalizacji parku
Błonie (za 400.000 zł), remont ŁOK (za
zyska budynek
300.000 zł), modernizację targowiska
Pierwszy cel to zdynamizowanie rozwoju miejskiego, rozwój budownictwa miegospodarczego miasta Planuje się tutaj m.in.: szkaniowego, w tym komunalnego (2000
komputeryzację w Urzędzie Miejskim za - l OO.OOO zł, 2001-2002 po 300.000 zł), pokwotę 240 tys. zł rozłożoną na 3 lata, kalen- wstaną trzy nowe bloki komunalne.
darz imprez i oferta turystyczna za kwotę
150 tys. zł rozłożoną na 3 lata. Zaznaczono Bezpieczeństwo publiczne
także rozbudowę Gi11Jnazjum nr 3 (rok
i przeciwdziałanie
2000 - 30.000 zł, 2001 - 1.620.000 zł).
bezrobociu
Wynika z tego, że w tym roku przeprowadzone będą prace przygotowawcze i proW tym roku zostaną wszczęte działania
jektowe, budowa rozpocznie się i zakończy mające na celu poprawę bezpieczeństwa
w roku przyszłym. Rozbudowa gmachu SP publicznego. Zaplanowano wprowadzenie
3jest konieczna, bowiem w miarę zapełnia monitoringu (kamer rejestrujących) w najnia się Gimnazjum nr 3 budynek ten stawać bardziej newralgicznych punktach naszego
się będzie za mały, co zmuszałoby do wpro- miasta, na razie wiadomo, że kamery zosta·
wadzenia nauczania na dwie zmiany -a tego ną zainstalowane na Nowym Rynku i Staobie dyrekcje chcą uniknąć. W wyniku prze- rym Rynku. Jak zapewnił burmistrz, na
prowadzonych analiz postanowiliśmy pod- pewno będą monitorowane cztery punkty,
jąć rozbudowę gimnazjum przy SP 3, by stwo- miasto chciałoby uruchomić więcej,jednak
wsttzymujących się

Cztery różne propozycje rozbudowy gmachu szkoły przy ul. Grunwaldzkiej przedstawił władzom miejskim dyrektor Gimnazjum
Nr 3 Tadeusz Rutkowski. Wszystkie cztery wersje zakładają rozbudowę szkoły o jedno skrzydło. Dyrektor jest zwolennikiem
rozbudowy w stronę wschodnią (widoczną na zdjęciu) a więc w stronę ulicy Grunwaldzkiej. Pozwoliłoby to zachować
w całości dotychczasowe boisko.
uzależnia

to od pieniędzy. Ponadto uruchomiony zostanie 1 etat tzw. policjanta
kontraktowego (20.000 zł rocznie). Jest
to etat, który zostanie uruchomiony przy
współpracy policji z Urzędem, policjant ten
będzie podejmował działania tylko i wyłącz
nie na potrzeby miasta - mówił burmistrz
Budzałek. W celu zapobiegania bezrobociu
prowadzony jest już program operacyjny
Aktywizacja osób bezrobotnych, a wkrótce
rozpocznie się wdrażanie programu Łago
dzenie s/aJ/ków bezrobocia.

gazu, usprawnienie organizacji ruchu drogowego i połączeń dróg lokalnych z drogami
wojewódzkimi i krajowymi, współpraca
miasta z PKP i PKS w zakresie komunikacji, modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej.
Jeszcze w tym roku rozpoczną się działania
mające doprowadzić gaz do Łowicza i gazyfikację miasta. Na 2000 rok przewidziano
kwotę rzędu 1OO.OOO zł. Pozostała część
wydatków będzie znana po opracowaniu
koncepcji i projektu. W głównej mierze nastawiamy się na środki dostawców. chcemy
przekonać się, kiedy najczęściej będą mogli
Poprawa infrastruktury
odbierać gaz mieszkańcy i przedsiębio1r.:y.
miasta
·
Od tego zależy szybkość zwrotu inwestycji.
Trzeci cel obejmuje poprawę wyposaże W latach 2003 - 2006 miasto będzie musiało
nia infrastrukturalnego miasta. Wchodziła na ten cel przeznaczyć 1 mln zł-mówiłbur
by w ten zakres poprawa zaopatrzenia mia- mistrz. Rozpoczęta zostanie także renosta w energię cieplną i doprowadzenie wacja studni głębinowych oraz moder-

HURTOWNIA PALIW PŁYNNYCH
I OLEJÓW SMAROWYCH

Szkoła Języków Obcych
Rok założenia 1995
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

-rilO s.c.
Łowicz,

ul.

Małszyce

nizacja stacji uzdatniania wody za 590 tys.
zł przez 3 lata, przy głównym spiętrzeniu
robót i wydatków w roku 2001.
Przewidziana jest również modernizacja
zabytkowej części miasta: ul. Sybiraków
za 550 tys. zł oraz li etap Zduńskiej za
750 tys. zł przez dwa lata, począwszy od
przyszłego roku.
Mam poważne obawy dotyczące zabezpieczenia finansów niektórych inwestycji.
~mienię lulaj chociażby gazyfikację miasta czy remont Zduńskiej - akcentował na
sesji radny Tadeusz Żaczek. Zrobimy
wszystko, by program zrealizować, ale
jednak nawet, gdyby nam się nie udało
zrealizować jego wszystkich założeń, nie
uważałbym tego za ujmę - kończył dyskusję przewodniczący rady Krzysztof
Górski.
Anna Jatczak

Ogłasza

2d/2e

(046) 837-45-44, 837-36-82, 0-602-682-609, 0-602-182-107

zapisy na semestr wiosenny
od 7 do 18 lutego br. (w godz. 16.00-19.00)
Oferuiemv:
Zapewniamv:
o Kursy językowe
dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
o Wykwalifikowanych
1 _
o Naukę języków obcych
lektorów,
od podstaw poprzez wszystkie
o Bezpłatne testy wstępne,
• ·• •'
poziomy zaawansowania
o Starannie opracow~ne
ł lf
o Kursy przygotowujące
programy nauczama,
do egzaminów międzynarodowych o Wykorzystanie najlepszych
(FCE, CAE, PCE),
na świecie wydawnictw
o Kursy specjalistyczne ·
lingwistycznych
dla firm i instytucji
poprzedzane dokładną
analizą poziomu.

·1~

OLEJ OPAłOWY
ZDOSTAWJI
LUB ODBIÓR NA MIEJSCU

Łowicz,

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

ZAKLAD REMONTOWY
WYKONUJB: • docieplanie elewacji
zewnętrznej • tynki akrylowe, mineralne • glazura • terakota • gładź gipsowa
• suche tynki • panele • gładzie maszynowo na mokro
R-78

Tel. 0461839-13-73, tel. kom. 0-602-814-481

•

SALON ODZIŻf

ZAl.OBlf.J I lllMOIFJ
Łowicz,

ul. Browarna 10a (dom rzemieślnika)

6

COLDITZ • TAK,
CHEEKTOWAGA • NIE
Zarząd Miasta decydował,

z którymi miastami partnerskimi

kontynuować współpracę,

Kontynuacja współpracy z miastami
europejskimi i ograniczenie tejże z miastem Cheektowaga w USA - takie stanowisko zajął we wtorek, 15 lutego Zarząd
Miasta w sprawie umów podpisanych
w latach poprzednich z miastami partnerskimi.
Przypomnijmy, że Łowicz ma podpisane takie umowy z trzema miastami: Solecznikami na Wileńszczyźnie, Colditz
w niemieckiej Saksonii oraz Cheektowagą w Stanach Zjednoczonych.
Ze względu na odległość do tego ostatniego z wymienionych miast współpraca
z nim, według Zarządu Miasta, powinna
zostać ograniczona do kontaktów kulturalnych. Zdaniem Zarządu nie można łu-

a z którymi ją ograniczyć
dzić się, źe

kontakty gospodarcze z Che-

ektowagą mają sens.

W tegorocznym budżecie miasta jest
zapisane I Otys. złotych na obsługę delegacji z miast partnerskich. Mają być one
przyjęte podczas corocznego Jarmarku
Łowickiego. Zgodnie z podpisanymi umowami goście przylatują do Łowicza na
własny koszt, jednak miasto finansuje koszty pobytu i zakwaterowania delegacji.
Oprócz tego Zarząd podjął decyzję
o poszukiwaniu zainteresowanego współ
pracą na podobnych zasadach miasta
z Francji lub krajów Beneluxu. Według zarządu powinno to być miasto z silnym
środowiskiem polonijnym.
(mak)

Kto zamieszany
w okradzenie autobusu?

Firma z Sochaczewa
zaproiektuie
blok komunalny
Zespół Usług Projektowych z Sochaczewa wygrał przetarg na wyłonienie
wykonawcy projektu budowlanego bloku komunalnego, który ma powstać przy
ulicy Armii Krajowej 43 w Łowiczu .
Komisja przetargowa, której przewodniczącym był Kazimierz Sobieszek,
otworzyła oferty wykonawców w poniedziałek, 14 lutego, zaś rozstrzygnię
cie przetargu i ogłoszenie jego wyniku
odbyło się dopiero w środę, 16 lutego.
Zgodnie z prawem komisja przetargowa mogła zwrócić się do Wydziału
Spraw Komunalnych z prośbą o przeanalizowanie branych pod uwagę ofert.
Projekt budowlany bloku komunalnego, który powstanie przy ulicy Armii
Krajowej 43 będzie kosztował miasto
58 tys. złotych. Budynek ma być oddany do użytku jeszcze w 2000 roku. Zgodnie z założeniami programu kadencyjnego miasto zamierza oddawać do użyt
ku co roku co najmniej jeden budynek
komunalny.
(mak)

Miasto tyle
nie

z wersji, którą rozważa policja w Łysz
zapłaci"
21 stycznia nieznani sprawcy włamali się kowicach jest ta, że w sprawę kradzieży
Unieważniony został przetarg na wydo garażu w Łyszkowicach, w którym mogą być zamieszani uczniowie miejscoznajdował się szkolny autobus. Zodzieje wej szkoły. Już raz, w grudniu zeszłego łonienie firmy, której zadaniem miała być
dostali się do garażu przez okno z tyłu roku, z terenu szkoły skradziono radio- pielęgnacja i konserwacja zieleni miejbudynku. Ukradli komplet warsztato- magnetofon, kradzież ta była zgłoszona skiej. Oferty, które wpłynęły od dwóch
wych kluczy, podnośnik samochodowy na policję. W krótkim czasie ktoś pod- firm były dla miasta zbyt drogie. W buoraz radiomagnetofon samochodowy fir- rzucił nowr o podobnej wartości, praw- dżecie miejskim zapisane jest na ten cel
194 tysiące złotych, oferenci natomiast
my Thomson. Wójt gminy Włodzimierz dopodobnie w celu umorzenia sprawy.
(mwk) za pielęgnację i konserwację zieleni
Traut straty ocenia na ok. 1.300 zł. Jedną
chcieli uzyskać od miasta kwoty znacznie tę wielkość przewyższające.
Na przetarg wpłynęły trzy oferty,
jedna z nich (najniższa) nie spełniała wyWieczorem 9 lutego w Piotrowicach człowiek ten, Waldemar G. z Chruślina mogqw formalnych i nie mogła być rozw gminie Bielawy fiat I 26p zderzył się zgłosił sie do szpitala ze złamaną ręką. patrywana. Kolejny przetarg nieograniz przyczepą samochodu osobowego W następstwie tego został przesłucha czony, zgodnie z ustawą o zamówiemarki Fiat Uno, jadącego z naprzeciw- ny i przyznał się, że to on prowadził sa- niach publicznych, ma być ogłoszony
ka. Początkowo przesłuchano dwie oso- mochód. Ucieczka z miejsca podwyższa po upływie regulaminowych sześciu tyby jadące „maluchem" obie twierdziły, maksymalny wymiar kary za spowodo- godni . W tym czasie zielenią zajmie się
łowicki Zakład Usług Komunalnych.
źe sprawcąjest osoba trzecia, która ucie- wanie wypadku o połowę.
(mak)
(mwk)
kła z miejsca wypadku. Następnego dnia
Juź kilka tygodni minęło od czasu, gdy
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HURTOWNIA WYROBÓW CUKIERNIClYCH
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ul.
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Realizujemy zamówienia na telefon: (046)

OsJ

zimne i gorące, 2 dania zakąskowe. Aby
koszty imprezy nie były zbyt duże, na
imprezie nie będzie muzyki na żywo,
ale z płyt CD. Na razie nie wiadomo,
czy zostanie wynajęty disc jockey, czy
zadania tego podejmie się któryś z mło
dych strażaków. Salę GOK, sprzęt
oświetleniowy i sprzęt grający kierownik GOK Waldemar Szabelski udostęp
nia strażakom nieodpłatnie.

Motorola dla policii
Miasta podjął decyzję akcepaneks do umowy o przekazanie
dotacji dla łowickiej Komendy Powiatowej Policji.
Przypomnijmy, że władze miasta już
wcześniej zadecydowały o przekazaniu
na rzecz Wydziału Kryminalnego łowic
kiej policji nagrody w pos.taci sprzętu
za 3,5 tysiąca złotych . W ten sposób
Zarząd chce wyrazić swoją wdzięcznoś?
Zarząd

tującą

za szybkie rozwiązanie sprawy domniemanego napadu na kasjerkę pracującą w
Urzędzie Miejskim. Dzięki pracy policjantów okazało się, że napad był pozorowany ·przez samą kasjerkę.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego
postanowili najpierw kupić profesjonalny radiotelefon marki Motorola oraz inne
dmbniejsze akcesoria potrzebne podczas
służby.

Budynek dla ZGM
Cała nieruchomość przy ulicy Po- fakt, że w oficynie na tyłach kamienicy
d:zecznej 20 w Łowiczu, czyli budynek znajduje się kilka mieszkań komunaldawnego Miejskiego Domu Kultury, nych. Faktycznie czysponentem tych
została oficjalnie przekazana tyrnczaso- mieszkań był przez cały czas Zakład
wo pod zarząd Zakładu Gospodar.ki Gospodarki Mieszkaniowej, jednak nie
Mieszkaniowej . Decyzja taka zapadła miało to umocowania prawnego. Przena posiedzeniu_łowickiego Zarządu Mia- kazanie budynku miało tylko charakter
sta we wtorek, 8 lutego, ze względu na formalno-prawny.
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vkurs podstawowy
vkurs rozszerzony:

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

godz. 7.M &:3 17.N

ciastka na
• Posiadamy w
cukierki i inne wyroby cukiernicze.
• Tu kupisz również cukier.

funkcjonują

grupy producenckie.
taka pozwala na korzystne
zakupy, np. nawozów (większa ilość niższa cena) i urządzeń rolniczych. Nie
wszyscy rolnicy są jednak przekonani
do uczestnictwa w tego typu grupach.
Szkolenie teoretyczne będzie trwało 22
godziny. Organizatorzy zapewniają
zwrot kosztów dojazdu do Łowicza
wszystkim uczestnikom szkolenia. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (PHARE).
rych

Współpraca

będą się bawić

W sali GOK w Łyszkowicach 19 lutego miejscowa OSP organizuje bal karnawałowy. Prawdopodobnie weźmie
w nim udział około 70 osób. Cena zaproszenia dla jednej pary jest nieduża
i wynosi 60 zł - bowiem celem balu nie
jest wypracowanie dochodu, ale dobra
zabawa. Organizatorzy w ramach opłaty zapewniają 3 gorące dania: flaki, bigos i biały barszcz z kiełbasą, napoje

- 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 prz~jmowane są do
19.02.2000r.
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PROFESJONALNY MONTAŻ,
TRANSPORT GRATIS

Na szkolenia dotyczące tworzenia
grup producenckich i marketingowych
w świetle przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej zaproszeni są wszyscy rolnicy z terenu gminy Łowicz. Szkolenia
będą miały miejsce w ZSR Centrum
Kształcenia Ustawicznego przy ul. Blich
w Łowiczu. Będą one odbywały się
w dniach 21 i 22 luty oraz 3 i 6 marca.
Po zakończeniu zajęć teoretycznych
uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe. Przewidziane są również wyjazdy do miejscowości, w któ-

KURSY KOMPUTEROWE:

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

• Gwarancja 1O lat, atest niezapalności .
• Eleganckie, niezwykle białe z mikrowentylacją.
• Nowoczesne żaluzje międzyszybowe.
•Ogrody zimowe, witraże.
• Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe
S"'
• Okna typowe - obniżka ceny

ŁOWICZANIN

tworzyć grupę producencką?

zaprasza na

DECEUNINCK-EUROPEJSK/ SYSTEM
Łowicz,

Jak

policię

Ze szpitala na

„

nowy
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Jerzy Garczarczyk
-;f-owlcz, oś. Dąbrowskiego 1012
~ Te/.(046) 837-50-58; 837-89-09

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

tel. kom.
0-602-111-878
r31
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Pierwszy kurs rolnictwa
ekologicznego ruszy w towiczu
Produkcja zdrowej żywności może być szansą
dla małych gospodarstw

,.

Krok na ten balkon

może być

O rolnictwie ekologicznym pisałem
obszernie kilka lat temu na łamach
NŁ. Dziś warto do tego tematu wrócić,
zwłaszcza, że w rolnictwie wiele się
ostatnio zmieniło i nadal zmienia.
Pojęcie „rolnictwo ekologiczne" najprościej mówiąc dotyczy produkcji rol-·
niczej, w trakcie której stosuje się środki i metody, które w minimalnym stopniu naruszają środowisko natliralne, które również możliwie jak najmniej przetwarzają produkty rolnicze.
Gospodarstwa ekologiczne starają się
możliwie jak najszczelniej zamknąć obieg
energii i materii. Jest to sposób gospodarowania trudny, wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, ale daje też niemaIo satysfakcji. Produkty pochodzące
z gospodarstw ekologicznych charakteryzują się wysoką wartością odżywczą
· b
·
1 ardzo niską zawartością związków
dość

-

ostatnim krokiem w życiu. Na

szczęście

lokatorzy o tym

wiedzą.

BALKON·PUtAPKA
Widok jest zastanawiający: antena
satelitarna zainstalowana przy balustradzie balkonu i zainstalowane na nim
sznurki do bielizny bezsprzecznie świa
dczą o tym, że balkon jest używany, ale
rzut oka zaledwie wystarczy, by dostrzec, że balkon w jednym z mieszkań
w ZOM-owskiej kamienicy przy ul.
Browarnej ... nie ma podłogi. Przechodniów zastanawiać może, w jakich okolicznościach balkon stracił spód, to, co
widać, daje wyobraźni wiele możliwoś
ci snucia domysłów napawających grozą.
Na szczęście obrazek ten nie jest zwią
zany z tragicznym zdarzeniem. Lokatorka mieszkania, do którego należy ów
balkon odpowiednio wcześnie zwróciła
uwagę na istniejące niebezpieczeństwo
i wystąpiła do ZGM z interwencją. Dno
zostało zdemontowane. Spód był betonowy i obciążał całą budowlę, w każdej
chwili groził zawalenłem, było to niebezpieczne dla przechodniów, bałam się o
swoje dzieci, które chętnie wychodziły na
balkon - wspomina stary balkon lokatorka mieszkania. Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Andrzej Masztanowicz powiedział nam, że balkon w
takim stanie pozostanie do czasu, gdy

elewacja kamienicy zostanie poddana
gruntownemu remontowi. Niestety zbyt
szybko to na pewno nie nastąpi. Remont
· · mamy przewi"dziany
·
te1· kan11e111cy
w ro ku
ur/
d
t
·
·
nasI ępnym. rr.e Y ezprzyopr9cowa111u
dokumentacji zostanie podjęta decyzja co
do przyszłości balkonu. Do tego czasu_
podkreśla dyrektor - na balkon nie powinno być możliwości wyjścia. Został on
zabezpieczony przez pracowników ZGM
i tak ma pozostać dla bezpi"eczeńsńva
mieszkańców. Nie trzeba być speciali,
stą, by po weiściu do budynku stwier,
dzić, że nie tylko balkon był zagrożeniem dla jego użytkowników. Już sama
klatka schodowa straszy wyglądem
i stanem technicznym, stare elementy
drewniane i tynk wygląaają tak, jakby
miały się za chwilę zawalić. To samo
jest z kominami, oknami itd. _ mówią
lokatorzy budynku. Podanie 0 farbę napisafiŚm)I już ponad rok ·temu i do tej
pory nie ma odzewu, pomalowalibyśmy
klatkę sami, ale, patrząc jak to wszystko
odlatuje, zastanawiamy się, czy ma sens
podejmowanie tej pracy_ mówił jeden
z nich. To samo jest z drzwiami wejściawymi, które zupełnie nie spełniają swaj ej roli, przypadkowi przechodnie wcho-

dzą

Bogate społeczeństwa zachodnie
szczególnie poszukują żywności o wyż
szych standardach jakościowych. Wielu ekonomistów, na podstawie doświad
czeń krajów, które nie tak dawno włączone zostały w obręb Unii Europejskiej,
uważa, że produkcja ekologiczna może
być wielką szansą dla małych i średnich
gospodarstw rodzinnych.
Pod koniec ubiegłego roku w ZSRCKU na Blichu w Łowiczu odbyło się
spotkanie Mazowieckiego Oddziału
Stowarzyszenia Producentów Żywno
ści Metodami Ekologicznymi „Ekoland".
Spotkali się rolnicy zajmujący się rolnictwem ekologicznym i doradcy z tej
dziedziny.
Obok omawiania bieżących probiemów zebrani postanowili na nowo zainteresować rolnictwem ekologicznym rolników z reionu
Łowicza . Stąd i·uż 26
,
lutego 2000 roku, w sobotę, o godz.
1 O.OO w siedzibie ZSRCKU na Blichu
w Łowiczu odbędzie się pierwszy
na naszym terenie Kurs Rolnictwa

na klatkę i bmdzą. Monitowaliśmy
wielokrotnie, proponowano nam
szkodliwych dla człowieka.
przybicie dodatkowej listewki i zamek na
<n.vóźdź.
ZGM
odpowiada,
że
środki
są
W Polsce jest około trzystu gospoo·
ograniczone. Czy my w zamian za place- darstw ekologicznych. Jest to niewiele.
nie czynszów nie mamy prawa żądać cho- Początkowy szybki ich rozwój został
· "b b ·
h dl · ·
k·
Ekologicznego. Kurs poprowadzą
ciaz y ezp1ecznyc
a zycia warun ow przyhamowany na skutek zmian, jakie
·
·
d
1
k
t
·
specialiści
z. tei dziedziny wywodzący
- dodaJe Je en z o a orow.
w ostatnich latach dokonywały się w
,
,
W tym roku • J·ak pow1"edz1·a1 Maszta - naszym kraju, a które szczególnie do- się ze Szkoły GłówneiJ Gospodarstwa
nowi cz, ZGM nie ma w planie gruntow- tkliwie odczuł sektor rolniczy. Bliska Wiejskiego w Warszawie, współpracu
nych remontów żadnych kamienic, a taki
perspektywa wejścia Polaków do Unii jący z Ministerstwem Rolnictwa oraz
musi nastąpić w tej na Browarnej. Prac
rolnicy, którzy od wielu lat zajmują się
d 0 ty
h
h ·
b · ·
h Europejskiej stawia nowe zadania, ale
czącyc tyc naJpotrze meJszyc
produkcją żywności metodami ekolodefektów ka · nicy
· as d ·
· daje także pewne możliwości. Jedną
mie
mozn po ziewac
gicznymi. Będzie można dowiedzieć się
się w roku przyszłym
z takich możliwości jest rolnictwo eko·
m.in. o sposobach przestawienia gospo(aj) logiczne.
darstwa na metody ekologiczne, o możliwaściach pozyskania dotacji, o kryteriach,
Będzie możliwość
które trzeba spełnić, o wynikach ekonomicznych gospodarstw tego typu. Kurs
Do świąt Wielkanocnych w neogotyckim kościele pod wezwaniem świętego
Jakuba Apostoła w Zdunach planuje się zamontowanie ozdobnych krat w wej- jest bezpłatny. Mogą w nim uczestni. · gI·ownym, ktore
· w czasie
· rneo
· becnosc1
· · księ
· d za w ś w1ą
· ty ni· pozwo l"łyb
sc1u
1 y na czyć wszyscy zainteresowani tym temaspędzenie czasu w odciętym od reszty kościoła przedsionku w ciągu całego dnia, tern, zarówno rolnicy, jak i przetwórcy,
a nie tylko w porze nabożeństw. Parafia kraty takie zamówiła już u jednego z handlowcy oraz konsumenci.
łowickich rzemieślników. Swą fonną mają nawiązywać do krat, jakie znajdują się
Maciej Mo1ika
w tej świątyni w kaplicy świętego Krzyża. Parafia planuje także zamontowanie
Autor jest dyrektorem szkoły na Eliprzy kratach szyby, która odetnie w zimowe dni możliwość ucieczki ciepłego chu, jednocześnie też specjalistą od rolpowietrza z wnętrza świątyni.
nicńva ekologicznego, ekspertem stawaW okresie letnim prawdopodobnie będzie malowane wnętrze kościoła.
(tb) rzyszenia „ Ekoland".
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ceramika budowlana:
- cegły
- pustaki

Okna
drewniane I plastikowe

Drzwi fornirowane

Drzwi płycinowe
malowane i foliowane

Drzwi

zewnętrzne

a
o
-

~

Wełna

mineralna

ROCKWOOL

CENTRUM HANDLOWE BUDOWNICTWA

~EKOCENTR®

Bramy

garażowe

Wiśniowski,

99-400ŁOWICZ,

ul.

uchylne
Normstahl

Chełmońskiego

Pokrycia dachowe:
Blachy Rautaruuki
On du line
Eternit bezazbestowy

2, tel. (046) 837-36-59

96-1 OO SKIERNIEWICE, ul. M.C. Skłodowskiej 152,
tel. (046) 833-40-78, 833-40-79, tel./fax (046) 833-22-61
91-849 ŁÓDŻ, 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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SKŁADY, FIRMY BUDOWLANE ORAZ INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW
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Będzie

album ze starymi
· pocztówkami i towicza
Po latach oczekiwania miłośnicy historii Łowicza w końcu bę_dą mogli dostać w swoje ręce wydawnictwo, będą
ce prawdziwym rarytasem. Na ten rok
bowiem jest zaplanowane wydanie albumu o zabytkowych pocztówkach ilustrujących nasze miasto.
Został już wybrany zespół osób, które zajmą się opracowaniem zawartości
albumu, określeniem ilości zamieszczonych w nim pocztówek, opracowaniem
graficznym. W zespole tym znaleźli się
właściciele pocztówek: Edward Miziołek - łodzianin, pochodzący z Jackowie,
Andrzej Chmielewski - pracownik Muzeum w Łowiczu, Marek Wojtylak - kierownik Archiwum Miejskiego w Łowi-

czu, który zajmie się opracowaniem tekstu, Maciej Malangiewicz - dyrektor Ło
wickiego Ośrodka Kultury, który sfinansuje to przedsięwzięcie. Do grona tego
zaproszony zostanie na pewno jeszcze
grafik Jacek Rutkowski, który zajmie się
opracowaniem strony graficznej wydawnictwa. Album ma się ukazać w czerwcu, jeśli pojawią się_ jakieś problemy, to
drugi termin ustalono na wrzesień. Warto dodać, że wydanie albumu przypada
w rok po !OO-leciu ukazania.się_ pierwszej łowickiej pocztówki, co było w 1999
roku obchodzone w ŁOK, a główną czę
ścią tych obchodów była wystawa starych pocztówek.
(tb)

Niepiiący alkoholicy
spotykali s.ię z mlodzieiq

NIEZMORDOWANE KODERKI

1

Przez tydzień w czasie minionych fe- czas nam towarzyszyła - wspomina kierii zimowych Dziecięcy Zespół Folklo· rownik zespołu Marcin Klimczak. Na
rystyczny „Koderki" działający przy miejscu zaskoczy/a nas pogoda, dzieci
Łowickim Ośrodku Kultury przebywał wzięły ze sobą łyżwy, ale niestety nie
w Lublińcu. Czas ten jego członkowie mogły z nich skorzystać. Nie odbył się
spędzili na nauce nowego krakowskiego także planowany kulig i ognisko, ale
programu, występach dla tamtejszej pu- mimo to hy/ to wyjazd niezwykle udany,
bliczności oraz zwiedzaniu okolicy. pozwoli! 11am popracować nad nowym
Wyjazd, jak podkreślał w rozmowie programem i mocniej zintegrować gruz nami Marcin Klimczak, był możliwy pę. Dzieci"w czasie tygodnia spędzone
dzięki wsparciu finansowemu Urzędu go w Lublińcu miały 4 występy dla miejMiasta w Łowiczu i Lublińcu. W za- scowej publiczności w Centrum Kultumian za „Koderki", w lipcu tego roku do ry w Tarnowskich Górach, w Szkole
Łowicza przyjedzie na pewno zespół Podstawowej w Lublińcu przy okazji
folklorystyczny z Lublińca „Halka". wręczania nagród dla najlepszego sporJego pobyt w naszym mieście zapewne towca za miniony rok, w kościele poło
bę_dzie trwał kilka dni, w czasie których żonym w Kokotkach pod Lublińcem,
jego członkowie będą mieli zajęcia ta- czwarty natomiast w Domu Pomocy
neczne i wokalne, podobnie było zresz- Społecznej w Lublińcu (tu gośćmi były
tą już w roku 1999.
władze miasta, radni i mieszkańcy).
Wyjazd został zorganizowany dzię Wszędzie, jak podkreślił Klimczak, mło
ki wysiłkom radnego miejskiego Zbignie- dzi łowiczanie byli przyjmowani z duwa Polaka, którego brat Witold Polak żym entuzjazmem i bardzo ciepło.
jest w Lublińcu wiceprezesem wspoDzieci prezentowały program łowic
mnianego zespołu „Halka". W Lublińcu ki złożony z tańców i przyśpiewek luzostaliśmy bardzo ciep/o przywitani przez dowych, program śląski i kolędy. Nie
w/adze miejskie i ta ciep/a atmosfera cały tylko występami był przepełniony czas

Coraz młodsi ludzie mają kontakt
z alkoholem - uważa były prezes „Pasiaczka" Waldemar Plichta. Okazuje się,
że zdecydowana większość uczniów szkól
podstawowych z klas piątych i starszych
próbowa/ajuż alkoholu. PodkÓniecubiegłego roku 2-4 osobowe grupy członków stowarzyszenia uczestniczyły
w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą na
terenie gminy Łowicz. Inicjatywa spotkań powstała w czasie rozmów „Pasiaczka" z wójtem tej gminy, stowarzyszenie w zamian za sprzęt nagłaśniający

Dzieci zwiedziły
srebra w Tarnowskich
Górach i samo miasto. Były także
w Częstochowie, zwiedziły klasztor na
Jasnej Górze, miały także okazję zaśpie
wać w kaplicy kolędy, między innymi
te pisane przez naszego biskupa pomocniczego Józefa Zawitkowskiego, co
wzbudziło u przybyłych na miejsce pielgrzymów ogromne poruszenie i zainteresowanie. Zwiedziły one także i sam
Lubliniec. ·
Dzieci rozpoczęły również pracę_ nad
nowym programem złożonym tym raZarząd Powiatowego Klubu Banku
zem z tańców krakowskich. Dokończy Krwi Strażaka został wybrany na ostatły jego opanowywanie po powrocie do nii:n powiatowym spotkaniu OSP w Ło
Łowicza, ciężko pracując na próbach wiczu, które odbyło się we wtorek,
w kinie Bzura. Nosi on nazwę „Suita I lutego.
Klub ma -zajmować się propagowakrakowska", składają się_ na niego tańce
i przyśpiewki ludowe regionu krakow- niem wśród członków honorowego
skiego wykonywane przez 12 par.
krwiodawstwa. Krew ma być wykorzyWyjazd do Lublińca zakończył się w stywana w pierwszej kolejności przez
sobotę, 5 lutego, natomiast niezmordo- potrzebujących strażaków i ich rodziwane dzieci z Koderek już następnego ny. Prezesem. klubu został Jarrusz Kodnia prezentowały łowicki folklor na wy- zera - prezes zakładowej j~i OSP
stępach w Kutnowskim Domu Kultury.
przy zpqw A~ros" i sekretarz zarzą(tb)
1ceprezesem -

pobytu w

Lublińcu.

także kopalnię_

Strażacy

.SJCJ ;-1

DOMITECH - Firma Projektowo Wykonawcza

INSTALACJE C.O.

KSZTAŁTY,

"' montaż instalacji c.o. i wody z rur miedzianych i wielowarstwowych KISAN (Kitec)
"' kompurerowe ustawianie palników olejowych
<;;( serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
<;;( dostawy oleju opałowego
kotły olejowe, gazowe, nadmuchowe, węglowe, elektryczne, rury miedziane, rury wielowarstwowe KISAN (Kitec), grzejniki, pompy wodne, zbiorniki na olej opałowy, wkłady kominowe itp.

ZAPRASZAMY: PHU Domitech, Łowicz, ul. Klickiego 66, tel. 837-61-09

WARSZAWA

../ Naprawa elektronarzędzi,
~
.../ Przewijanie, laserowe wyważanie wirników,
v' Przewijanie silników,
../ Naprawa sprzętu AGD.

WYSOKA JAKOŚĆ - NAJNIŻSZE CENY

WYROB
PIECZĄTEK

MAGAZYNÓW

Głowno

kaset

Kto samochód na raty kupuje
Ten Lanosa lub Tico losuje
Agencja Kredytowo - Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
tel./fax (046) 832-18-74,

ARSIL

0-601-250-004
(rok założenia 1993 r.)

Tani kredyt dla

każdego!

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

WYPOSAŻENIE

Kredyty od 0,5°/o
· miesięcznie!

UWAGA PROMOCJA!

>

Łowicz,

sosna, „dąb" fornierowane

• 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!

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

wypożyczalnia

STO LB UD

KOLOR WG KLIENTA

DRZWI -

ul. Sikorskiego 100 (pawilon);

nisław Szwarocki, wiceprezes Zarządu
OSP Łowicz, drugim wiceprezesem Krzysztof Woźniak, st. kpt. Państwo
wej Straży Pożarnej w Łowiczu. Sekretarzem klubu mianowano Stefana Gumińskiego, członka OSP i wieloletniego
dawcę krwi (oddanych 25 1). W skład
klubu wchodzą dodatkowo prezesi
wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu łowickiego oraz jeden dowolny
członek takiej jednostki. W najbliższym
czasie klub planuje przeprowadzenie
pierwszych akcji krwiodawczych na tenie powiatu łowickiego.

~ lcZ

8°/o RABAT PCV

W sklepie firmowym oferujemy tanie:

Stoisko:

• krwiodawcy

- Poltrockal, Panorama, Veka
- drewno klejone, niskoemisyjne

~ k9mputerowy dobór wielkości grzejników
~ montaż kotłów c.o. na olej i gaz

Łowicz,

do zorganizowania 10
one w: Jamnie, Bocheniu, Zawadach, Popowie, Zielkowicach i Niedźwiadzie. Uczestnicy tych
spotkań obejrzeli 30 minutowy film Pań
stwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który powstał
na potrzeby ubiegłorocznej kampanii
„Alkohol kradnie wolność". W Zielkowicach odbyło się dodatkowe spotkanie
z inicjatywy rodziców, uczestniczyło
w nim. 100 zaniepokojonych problemem
rodziców.
spotkań. Odbyły się

OKN

Rok założenia 1992

wykonuje

zobowiązało się

~
\
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MASZ PROBLEM· PRZYJ.DŹ!
Oferta dla zestresowanej młodzieży

Nie wiesz co ci pomaga, a co
przeszkadza, chciałbyś nauczyć
się wyrażać swoje uczucia i potrzeby, nie masz z kim pogadać
o swoich problemach? Weż
udział w programie głowieńskiej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Stres wydaje się nieodłącznym atrybutem dzisiejszego.życia. Właściwie nie
ma chyba dnia, byśmy w mniejszym lub
większym stopniu nie byli wystawiani
na próby odporności psychicznej.
Z pewnością nie wszyscy i nie zawsze potrafią sobie samodzielnie radzić
z rozwiązywaniem problemów życia
codziennego. Specyficzną grupę narażo
ną na destrukcyjne działanie otaczające
go ją świata stanowi młodzież w wieku
od 14 do 19 lat. N ie ma jednak drogi bez
wyjścia, nie ma problemu, którego
nie można by rozwiązać. Jedno jest
pewne, jeśli ktoś nie radzi sobie z problemem sarn, powinien podzielić się nim
z kimś innym. Nie zawsze tym kimś
(z różnych przyczyn) są rodzice. Tym
kimś mogą wszak okazać się np. rówieśnicy, którzy mają podobne, ba, czę
sto nawet identyczne problemy z nauką

dy uczestnik będzie mógł stwierdzić: „Jestem świadomy swoich możliwości, wie1ń
GRUPA ROZWOJU
co mi pomaga, a co przeszkadza w byOSOBISTEGO MŁODZIEŻV
ciu z grupą, umiem wyrażać swoje odDo wszystkich osób, które mają pro- czucia i potrzeby", wreszcie „Jestem odblemy, z którymi chcą sobie poradzić, powiedzialny za siebie„. " - wyjaśnia Syldo tych, którzy chcą skutecznie walczyć wia Kucińska.
z własnymi słabościami, ale i do tych,
PROGRAM OPARTY
którzy porozmawiać chcą z psycholoNA POTRZEBACH
giem adresowana jest propozycja gło
Szczegółowy program prowadzonych
wieńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Są nią spotkania terapeutyczne w grupie bądź indywidualnie zajęć zalew 7-1 O-osobowych grupach rozwoju żeć będzie; jak zapowiada nasza rozosobistego dla młodzieży, prowadzone mówczyni, wyłącznie od potrzeb mło
cotygodniowo przez stałego opiekuna - dzieży, która na spotkania takie zdecypsychologa w formie 1,5-godzinnych duje się przyjść. Pierwsze z nich zaplaS'*lji. O to, co jest celem funkcjonowa- nowane zostało na 28 lutego, dokładnie
nia wspomnianej grupy, ewentualnie na godzinę 16.00 w siedzibie Poradni
nawet kilku grup (jeśli zainteresowanie Psychologiczno-Pedagogicznej w Głow
programem będzie naprawdę duże), nie przy ul. Kościuszki 14 (w budynku
„Wieści" pytały jedną :z:. organizatorek głowieńskiego „ogólniaka"). Szczegóło
programu, psycholog Sylwię Kucińską. we informacje na temat programu poChodzi nam przede wszystkim o to, by radni można uzyskać w każdy ponieotwm:zyć młodych ludzi z problemami działek, w godz. od 8.00 do 13.00 pod
na kontakty::: rówieśnikami, na współ nr. telefonu 719-15-01 u p. Sylwi Kupracę z ~rupą, aczkolwiek istnieje rów- cińskiej. Dodać należy, że warunkiem
niei: mo:iliwość prowadzenia spotkail przyjęcia do grupy jest wstępna rozindywidualnych. Sukcesem po zako1icze- mowa oraz pisemna zgoda rodzica.
{rp)
niu pracy takiej grupy będzie to, :ie każ-

czy w kontaktach

międzyludzkich.

Pieśń

adoracyina po czesku
· i piorun w lutym

Młodzież z parafii Dobrego
Uczestnicy zimowiska w Vendryne
nauczyli się od czeskiej wspólnoty
w miejscowości Horni Lornna pieśni adoracyjnej po czesku. Nauczyli się tak dobrze, że śpiewali ją już w Łowiczu
w niedzielę; 13 lutego, tuż po powrocie.
22-osobowa grupa młodzieży z Łowi
cza, Sochaczewa, Krośniewic wraz z ks.
Tomaszem Jackowskim wyjechała na
tydzień na czeski Śląsk. Zorganizowanie taniego i pełnego atrakcji wyjazdu
było możliwe dzięki współpracy ks. Tomasza Jackowskiego z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu z czeskim księdzem Janem Vojnarern. Grupa
pojechała na ferie 3 samochodami osobowymi i busem, a nocowała u ks. Jana
na plebanii.
Każdy z uczestników wyjazdu miał
zabrać ze sobą dwie konserwy i jeden
słoik dżemu, pieczywo kupowaliśmy
na miejscu. Sami wyznaczyliśmy sobie
dyżury, kiedy kto sprząta i kiedy gotuje.
Jedliśmy też gotowe zupki z paczek- opo-

Pasterza była w Czechach

wiada ksiądz Tomasz Jackowski. Warunki na plebanii u ks. Vojnara nie były
luksusowe, ale uczestnikom niczego nie
brakowało. Ksiądz udostępnił grupie
z kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza kuchnię, łazienkę i dwa·pomieszczenia z materacami do spania. To starczyło, wyjazd nie miał wszak charakteru
luksusowych ferii za granicą, a głównym
jego celem była modlitwa, utworzenie
wspólnoty w grupie i odpoczynek.
Już pierwszego dnia grupa udała się
pieszo do miejscowości Nydk, jest tam
jeden z 3 kościołów, którymi opiekuje
się ks. Jan Vojnar. Po modlitwie i zapoznaniu się z dziejami świątyni, wszyscy uczestnicy ferii poszli na pierwszą
wyprawę w góry. Trwała ona ponad 4
godziny, pagórkowaty teren i śnieg trochę zmęczyły uczestników, ale „.jak zaprawa, to zaprawa. Następnego dnia
wszyscy poszli na liczącą ok. I .OOO rn
n.p.m. Czantorię. Trasa ta mocno dala
się nam we znal..; - wspomina ks. Jac-

kowski. Prowadziła przez kilka szczytów na granicy polsko-czeskiej, było bardzo dużo śniegu, po kolana, a miejscami

Elementy stroju i oręża, a także różne ozdoby oraz sporo interesujących
fotografii dotyczących życia plemion indiańskich Ameryki Północnej przedstawia/a, otwarta 29 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach, wystawa 27letniego Sylwka z gminy Domaniewice, miłośnika indiańskiej tradycji. Do najciekawszych eksponatów należały wykonane tradycyjnymi technikami Indian:
strzały, luk, tarcze ze skóry, kolorowo zdobione pokrowce na noże i ozdoby na
ręce. Wystawa była czynna w ferie i zakończyła się we wtorek, 15 lutego.

więcej.

Środa była dniem, który zapadnie na

Rolnicy

w pamięci uczestników ferii: Po
wjechaniu wyciągiem krzesełkowym na
Jaworowy mieli niepowtarzalną o tej
porze roku okazję zobaczenia anomalii
pogodowej - piorun uderzył w radiostację. Błyskawica i huk wystraszyły wszystkich i skłoniły do przyspieszenia ]s:roW tym roku wszyscy rolnicy muszą
ku. Tego samego dnia uczestniczyli we
mszy po polsku w trzecim z kościołów, mieć już swój numer NIP, wynika to
będących pod opieką ks. Jana - w Bi- z rozporządzenia ministra finansów z
strice. W rejonie tego kościoła mieszka dnia 30 grudnia 1999 roku. Obowiązek
wielu Polaków, dlatego też w co drugi ten wynika z ustawy o ewidencji i idendzień ksiądz odprawia tam msze po tyfikacji podatników i płatników. Realipolsku.
zacja tej ustawy w stosunku do osób,
W nocy z piątku na sobotę grupa pod które płacą podatek rolny, leśny lub poopieką ks. Jacka pojechała na jeden dzień
datek od nieruchomości była zawieszodo Zakopanego, żeby stamtąd wrócić do na do końca 1999 roku. W 2000 roku
Łowicza.
numer ewidencji podatkowej już musi
(mwk)
mieć każdy rolnik.
Decyzję o nadaniu numeru NIP wszystkim rolnikom powiatu łowickiego
wydaje Urząd Skarbowy w Łowiczu,
w celu sprawnego wypełnienia niezbęd
nych wniosków Urzędowi Skarbowemu
pomagają urzędy gmin. W celu wprowadzenia w tematykę Urząd Skarbowy
w Łowiczu zorganizował 27 stycznia
naradę z przedstawicielami I I urzędów
gminy z terenu powiatu łowickiego.
Obecnie w gminach trwa wypełnianie
przez rolników bardzo prostych druków
NIP-3, które najczęściej roznoszą sołty
si. Później zawarte w nich dane osobowe są sprawdzane w urzędzie gminy po
to, aby wyeliminować błędy.
Dzięki udziałowi urzędów gmin
w składaniu formularza NIP-3 praca ta
przebiega o·wiele sprawniej niż w przypadku decyzji dla osób fizycznych lub
prawnych, kiedy Urząd Skarbowy we
własnym zakresie musi sprawdzać poprawność danych zawartych we wnioW miniony piątek w sali zagospodarowanego przez starostwo budynku przy ul. 3 Maja zawiązano Stowarzyszenie
sku.
Powiatów Dorzecza Bzury, stawiające sobie za cel m.in. ochronę wspólnych interesów, rozwiązanie problemów związanych
Przygotowywanie wniosków o nadaz bezrobociem, zanieczyszczeniem środowiska, rozwojem agroturystyki i infrastruktury drogowej. Na zdjęciu: przemawia
Paweł Lisowski, członek zarządu powiatu łowickiego. Stowarzyszenie obejmuje też powiaty: zgierski, kutnowski, rawski,
niu numeru NIP będzie trwało do końca
łęczycki, skierniewicki: grodzki, ziemski oraz gminy: miasto Łowicz, Chąśno, Kocierzew Płd„ Kiernozia.
marca, natomiast decyzję o nadaniu nudługo

muszq mieć NIP
rneru NIP Urząd Skarbowy dostarczy
w ciągu n:iiesiąca listem poleconym. Niektórzy rolnicy posiadają już NIP, są to
zwłaszcza dwuzawodowcy, osoby, które pracowały na umowę - zlecenie.
Zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Łowiczu Danuta Wożniak powiedziała nam, że: Numer NIP jest nadawany podatnikowi raz na cale życie. Trzeba go uaktualniać w przypadku zmiany
miejsca zamieszkania, zmiany nazwiska
lub innych zmian. Rolnikowi numer NIP
będzie potrzebny do formularzy KR US,
przy płaceniu podatku ro/ego, leśnego
lub od nieruchomości do urzędu gminy
oraz w banku.
Dowiedzieliśmy się, iż zdarzały się

przypadki, że ktoś miał dwa numery
NIP. W takim przypadku Urząd Skarbowy składa wniosek do Izby Skarbowej o unieważnienie późniejszej decy- '
zji o przyznaniu NIP.
(mwk)

Serdeczne podziękowania
za troskę,

opiekę,

pomoc

w trudnych chWilach

paniom z MOPS-u,
oraz Doinu Samopomocy

~iE:f

f?-<Sosklada wdzi,ęcznq. Krysia
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Z POT ZNIEJSZY

BYK CO

Koniec budowy w sierpniu 2000, początek produkcji w styczniu 2001.
W szybkim tempie przebiega budowa nowej fabryki farmaceutycznej
w Łyszkowicach, która rozpoczęła się
pod koniec kwietnia 1999 roku. lnwestorem jest Byk Phanna Sp. z o. o., natomiast wykonawcami dwie spółki: DYWJDAG Polska- która jest generalnym

\

.

-

wykonawcą stanu surowego oraz
MANNESMANN Polska - wykonuje
instalacje przemysłowe do produkcji.
Całkowite zakońezenie prac budowlanych planowane jest na koniec sierpnia
tego roku, natomiast produkcja ma ruszyć od stycznia 2001 roku.

ł

ł

W niektó1)'Ch miejscach widać jeszcze betonowy, lity szkielet hali.

-------

A1'1ualnie firma D YWJDA G zajmuje konstrukcja jest żelbetowa, elewacja
się realizacją stanu surowego, w tej chwi- pokrywana jest blachą trapezową.
Przypomnieć warto, że do tej impoli jest on w 95% wykonany. Zaawansowane są również prace wewnątrz - po- nującej inwestycji, największej na nawiedział NŁ kierownik budowy z firmy szym terenie od bez mała kilkudziesię
ciu lat, doszło w wyniku prywaryzacji
DYWJDAG - Jarosław Dziwiński
Fabryka budowana jest na powierzch- łyszkowickiej Polfy drogą przejęcia
ni 6.300 m2, jego powierzchnia użytko w niej większości udziałów przez niewa wynosi 13.000 m2, natomiast kuba- miecki koncern fannaceutyczny BYK
tura wynosi 94.00,0 m'.
GULDEN. W nowej fabryce70% proObiekt składa się z 5 podstawowych dukcji stanowić będą leki przeznaczone
części: pomieszczenia do produkcji form na eksport i mało z;nane w Polsce. Plapłynnych (np." syropów), pomieszcze- nowana jest też produkcja bardzo ponia do produkcji form stałych, magazy- pularnego w Polsce Amolu. Obecne 280
nu do składowania towarów, pomiesz- pracowników będzie rozdzielonych poczenia do przyjmowania i wysyłki to- między pomieszczenia starej ( 120 osób)
warów oraz centrali energetycznej.
i nowej fabryki (150 osób).
Budynek ma trzy kondygnacje, jego
(mwk)

imPlus
IJ
,,,,,, $/f '"'"'
W nowrj promotji Plus
GSM

markowe telefony
już od 49 złotych netto!

TILa•ON

01149,:.
zt.OTYCll BD VAT

Stary Rynek 8,

Łowicz,

tel.lfax (046) 837-42-49, 0-601-318-927
"Opla1a aldywaqdna 15 zł+ VAT doliczana do pł"""""'1lo nd.unlGI.

Liczl>a ustawów promtqjnyth ognmlc:zona. 'rdr:funy dzial'llę

W

sprzedaży także

~le

zestawy Simplus

z

kartą ak~ą

sic.'d 'Plus ow.
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PAROWOZY NASZYCH WSPOMNIEN
Czyli sentymentalna
Kolej żelazna dotarła do Łowicza Moskwa, był to naprawdę piękny fra11w 1848 roku łącząc miasto przez Skier- c11Ski pociąg koloru grana/owego ze zło
niewice z. Warszawą. W okresie zabo- tymi e111ble111atami. Ciągnęła go lokorów Łowicz należał do zaboru rosyjskie- motywa polskiej produkcji PM-28 ~do
go, toteż jeździły tu rosyjskie pociągi. daje pan Mieczysław. Szybkość tego
Przed rokiem 1900 zbudowano jeszcze pociągu była jak na tamte czasy zawrotjedną linię kolejową, łączącą Łowicz na - 11 O km/h, trasę z Łowicza do Warz Warszawą (wiodącą przez Sochaczew). szawy pokonywał w 55 minut.
Od tego czasu zrobiliśmy niewielkie
W roku 1902 powstały pierwsze budynki stacyjne m.in. w Żychlinie, Aleksan- postępy w tej kwestii, obecnie najszybdrowie Kujawskim, Jackowicach oraz szy pociąg w Polsce rozwija szybkość
w Łowiczu. W latach 1900 -1915 na o- 160 km/h. Ciekawostkąjest fakt, że jeszbecnym dworcu Łowicz - Przedmieście cze przed II wojną światową fabryka
funkcjonowała lokomotywownia z tzw.
Hieronim Cegielski stworzyła parowóz
„obrotnicą" podobną do mostu, na któ- (o opływowych kształtach) prezentorą najeżdżały lokomotywy. Na tych wła wany później na wystawie światowej.
śnie obrotnicach przekręcano je za po- Jego prędkość dochodziła do 140 km/h.
mocą siły ludzkich mięśni, by mogły W czasie okupacji projekt tego parowoporuszać się w kierunku przeciwnym.
zu przywłaszczyli sobie Niemcy i proPrzygotowanie lokomotywy parowej dukowali je na szeroką skalę. Parowóz
do jazdy nie było łatwym zadaniem. był obsh1giwany zazwyczaj przez dwie
Tylko dokładne nasmarowanie wszyst- osoby: maszynistę i jego pomocnika,
kich części rnchomych tej potężnej ma- jeżeli jednak pociąg miał pokonać trasę
szyny trwało najmniej godzinę. Każdą powyżej 300 km (w jedną stronę),
loko111oly1l'ę tr::.eha hylo doklad11ie smado pomocy zabierano także palacza.
rować - mówi emerytowany już zawiaDo palenia w piecu używano począt
dowca stacji Łowicz Główny Mieczy- kowo węgła, a później mazuh1, jednak
sław Rybus - smarowanie było o tyle
główną siłą napędową parowozu była
koniec::.ne, że 11•s:::yslkie łożyska ::.astoso- para wodna, której olbrzymie ciśnienie
wane w loko1110(1'11'ie. by(v lożyska111i !di- napierając na tłok wprawiało w ruch ma::.gowy111i, które są bard::.iej podat11e
szynę.
11a ::.nis::.c=enie niż łożyska /oc::.11e.
W kotle czasem ubywało wody, toteż trzeba było ją uzupełniać co jakieś
TE POCIĄGI
140 km. Na każdej z większych stacji
BYŁY PIĘKNE
funkcjonował żuraw z wodą, sterowany
Przez Łowicz przemykały przeróżne przez wieżę ciśnień (można taką jeszparowozy, w zależności od potrzeby. cze zobaczyć przy torowisku między
Były one one specjalnie oznakowane, stacją Łowicz Główny a Przedmieś
i tak: P - był parowozem obsługującym ciem). Napel11ianie111 wieży zajmowała
pociągi pospieszne, O - oznaczało po- się pompownia - mówi pan Rybus ciągi osobowe, a T- towarowe. Pan Mie- i używano do lego celu wody z Bzw)'.
czysław pamięta okres świetności paro- Oczywiśc'ie bardzo rzadko jeden parowozów. W/a.foie w ty111 okresie je:id::.il wóz ciągnął pociąg prźez całą drogę.
tędy North Erpress - wspomina pan Mie- Były takie odcinki, na których wymieczysław -k/ÓI)' pr::.emierzal trasę Pwyi- niano lokomotywy.

li'

Paro11•ó:: osohm~J ' Ok 22-31 ;:: Lokomotywowni Wols::.tyn. Został zbudowany
1929 roku pr::.e::. pierws::ą w Po/sce.fah1J >kę lokomotyw - w Chrwnowie.

NOWO OTWARTA

podróż

„
·~

Parowóz Ty 51-223 podczas jubileuszowej parady na torach stadji rf'roclaw Świebodzki, 23 maja 1992

./SKÓRY./ KOŻUCHY
Łowicz,

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

ul. Warszawska 56,
Tel. 837-48-15

r198

s-i."',~~"'
czynne :

t'lo~~b&"°'

wt. 9.00-16.00

1-~~

pt. 9.00-16.00
R-222

q 1trajilem na 101)1i tak z roku na rok trze-

Lokomotywy parowe zaczęto wycofyjut: w okresie międzywojennym,
zastępowano je lokomotywami spalinowymi, które były znacznie bardziej
ekonomiczne i w znacznie mniejszym
stopniu zanieczyszczały środowisko.
Część lokomotyw parowych jednak
funkcjonowała jeszcze długo, gdyż polskiej kolei nie było stać na szybkie wycofanie z użytkowania potężnej trakcji
parowej. Mimo to ich kres nadchodził
nieuchronnie: o ile jeszcze w połowie lat
osiemdziesiątych jedna lokomotywa
pracowała na torach stacji Łowicz
Główny, o tyle od ki!ku łat żadnej nic
uświadczy się nie tylko w Łowiczu, ale i
prawdopodobnie na żadnej stacji dawnego województwa skierniewic-kiego .
Obecnie można spotkać jeszcze popularne „ciuchcie" tylko w Sochaczewie
(ale jest to kolejka wąskotorowa), w Sierpcu w muzeum kolejnictwa oraz w
muzeum na dawnym Dworcu Głównym
w Warszawie. Można tam zobaczyć
wszystkie rodzaje lokomotyw, jakie w
historii jeździły po drogach żelaznych
Polskich Kolei Państwowych.
Mieczysław Rybus pochodzi z rodziny kolejarskiej, jego ojciec i dziadek
także byli kolejarzami. Ukończył szkołę
kolejarską w Warszawie na ul. Szczęśli
wickiej i jako technik komunikacji kolejowej o specjalności: ruch i przewozy
kolejowe, rozpoczął pracę na kolei
w styczniu ł 945 roku. Niefatwo było
dopć do stanowiska dyżumego ruchu wać

~FUTRA

ul. Nadbzurzańska 719

mówi pan Rybus -na początku mojej pra-

KRES

PUNKT USŁUGOWY

HURTOWNIA
RYBNA

szlakiem parowej ciuchci

\

"~

ba było piąć się cara:: wyżej, aż do 11'.)'mar::.onego sta11011'iska. Tr::.eba było , np.
w czasie awarii międ:::y stacja11)i dotr::.eć
do najbliższego przeja::du kolejowego,
aby przesłać za pomocą telefonu (takiego na korbkę) wiadomo.vć 11a najbliższą stację - wspomina pan Mieczysław.

Mimo wielu wad, jakie posiadała
lokomotywa parowa, awarie nie były
częste, te poważniejsze były rzadkością.
Nie były jednak łatwe w obsłudze.
Niewłaściwe postępowanie prowadzić
mogło nawet do tragedii. Zdar:::ylo się
kiedy{· :!:e na skutek nieprawidłowego
od-czytu wskaźnika poziomu wody,
zabrakło jej. Spowodowało to nadmiemy wzrost ci.śnienia pcuy - mówi p.
Rybus - nasląpifa eksplozja, zginął wtedy maszynista i jego pomocnik. Praca
maszynisty była niezwykle odpowiedzialna. Nie tylko prowadził on skład,
ale zajmował się jego stanem· technicznnym. Obecnie maszynista nie musi
martwić się, np. o ilość wody, ani paliwa.
Kiedy.v pracując jako zawiadowca mówi p. Rybus - musiałem znać się
na wszystkim, musiałem znać rozkład
jazdy, wysyłałem paczki, powiada-.
miałem o awariach pociągów. Teraz
od tego już są inni ludzie.
Postęp, technika, dały znać o sobie.
Działają na stacjach komputery, funkcjonuje automatyczne przestawianie
zwrotnic, łączność o jakiej kiedyś pracownicy kolei nawet nic śnili.

MAKULATURA!!!

kolej parowa to już historia,
ludzi już jej nic pamięta.
Wprawdzie każdy niemal wie, jak wyglątla ciuchcia, jednak większość (szczególnie młodych ludzi) nigdy nie widziała prawdziwego parowozu. Mam 11• domu
taką zabawkę, którą kupiła mi mama
i to jest ciuchcia - mówi 8-letni Darek
Wojtysiak. Bylem kiedy.v w muzeum
1v Warszawie i widziałem różne IJ'lJY lokomotyw, jednak lokomotywy parowej
przy pracy jeszcze nie wid::.ialem i nie
wiem, c:::y jes:;_cze kiedy.v uda mi się zobac:::yć - mówi Marek Jabłoński.
Jednak są ludzie, którzy pamiętają
czasy, kiedy jeszcze lokomotywy parowe „chodziły" także w Łowiczu . Lokomotywy jeździły tu jeszcze za czasów
okupanta i jaki.I: czas po wojnie - mówi
starszy już człowiek, Jan Kośmider wtedy jako miody chłopakjeździfem czę
sto na schodkach wagonu, trzymając się
poręczy. Po wojnie były masowe przewozy fudno.\:ci pociągami. Trudno było
zdobyć miejsce siedzące. Pamiętam dobrze strasznie dymiące parowozy. Pozostała tylko pamięć po tamtych czasach.
Dziś kolej jest coraz nowocześniejsza,
ceny, jakie za nią płacimy, zniechęcają
większość ludzi do podróżowania pocią
giem, obecnie bardziej opłacalna jest podróż własnym samochodem. Potężna, nieco ociężała, sapiąca ciuchcia wydaje się
tylko mglistym wspomnieniem.
Robert Tomasik
Dziś

Wi<(kszość

WAGI PRZEDSIĘBIORSTWO
SERWIS ANDRZEJ LIPIŃSKI
USŁUGOWO-HANDLOWE

Łowicz,

ul. Blich 2
tel. 837-39-29

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

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

codziENNiE
soboTy

JUŻ TYLKO
JAKO ZABAWKA

R-238

Sprzedaż, naprawa

i obsługa
legalizacyjna
wag wszystkich typów
R-261

12

17 .02.2000 r.

pi ero w PRL. Szkoła Powszechna w Błę
dowie kształciła uczniów do czwartej
klasy włącznie .
W sąsiedniej wsi w Chąśnie (Nowe
Chąśno) istniała 3-klasowa polska publiczna szkoła powszechna w Chąśnie
(nazwę szkoły przepisałem dosłownie ze
świadectwa szkolnego).
W tej to szkole w roku szkolnym
1942/43 uczęszczaliśmy z Jankiem do
klasy VI. Zostaliśmy przyjęci do klasy
VI z pominięciem klasy V ze względu
na bardzo dobre wyniki w nauce i dwuletni okres uczęszczania do klasy 4 (numerację klas przyjmuję ze świadectw
szkolnych).
W szkole w Chąśnie nie było klasy
siódmej i Janek nie mógł jej ukończyć
tak jak i ja. Świadectwa ukończenia
szkoły powszechnej (tak się nazywało
to świadectwo) otrzymaliśmy z Jankiem
Dzikiem 4 lipca 1944 r. po dwuletnim
uczęszczaniu do klasy VI-tej. Jesienią
1944 roku Janek rozpoczął naukę w tajnym gimnazjum (a nie w Liceum Ogól~

DOBRY ROK
,

DLA ZW_IĄZKU EMERYTOW
Jako pomyślny, określiła w rozmowie Epidemiologicznej. Członkowie związku
z NŁ prezes Alicja Walas ubiegły rok dla mogli spotkać się na nim z lekarzem neułowickiego Związku Emerytów, Rcnistów rologiem i epidemiologiem. Udało się poi Inwalidów. Zrzesza on aktualnie ponad zyskać sponsorów - cukierników, którzy
tysiąc członków i jak wynika z podliczeń przekazali na imprezę ciasta. Emeryci za
poczynionych w roku ubiegłym, ilość ta udział w nim nic nie płacili, to też spociągle wzrasta. Podkreślenia wart jest fakt, wodowało, że cieszyło się ono dużą poże 93 % członków stale płaciło w roku pularnością. W minionyn1 roku było 12
minionym składki, symboliczną złotów wycieczek. Więcej niż w latach poprzedkę miesięcznie. Jest to jedyne żródło fi- nich. Dwie były do Częstochowy, Ciechonansowania związku.
cinka, cztery do Licheńia, jedna do WroMimo ciągłych problemów flnanso- cławia. Emeryci odwiedzili ciekawe tuwyc/1 związku, któ1y pozbawiony jest fi- rystycznie miejsca naszego kraju, Zakonansowania z zewnątrz, udało nam się pane i Kotlinę Kłodzką. Wśród wycieczek
uprzyjemnić czas wieloma atrakcjami dla największym zainteresowaniem cieszą się
członków naszej organizacji. Były to spo- te do sanktuariów - mówi prezes. Tymi
tkania, wycieczki i to zarówno jednodnio- formami wypoczynku zajmuje się komiwe jak i kilku, oraz tańsze wyjazdy do sa- sja organizowania czasu wolnego i wynatoriów - powiedziała nam Alicja Walas.
poczynku działająca w strukturach związ
Związek zorganizował aż 5 dużych ku. Inna komisja socjalno - bytowa zajspotkań, w których udział wzięło kilka- muje się najbardziej potrzebttjącymi podziesiąt osób. Były to spotkania okolicz- mocy członkami. Komisja w ciągu roku
nościowe, podobnie jak to ostatnie, opłat rozpatruje wiele podań z prośbami o pokowe. W czasie ich trwania związkowcy moc. W roku ubiegłym udzielono 28 zamogli zjeść ciasto, napić się kawy oraz pomóg za łączną kwotę ponad 2 tysięcy
wysłuchać występu chóru, jaki działa przy złotych. Wysokości zapomóg nie są zbyt
związku. Były one bardzo skromne,
duże, wynika to z ograniczeń finansowych
chcieliśmy przede wszytkim zintegrować związku. Komisja odwiedza także tych
naszych członków. by nie czuli się opusz- członków związku, o których wiadomo
czeni - kontunuuje prezes.
jest, że mają problemy tak finansowe jak
Najbardziej zadowolona jest jednak i zdrowotne. W trakcie takich odwiedzin
ze spotkania, które odbyło sie w listopa- wręcza sie także paczki z żywnością. W
dzie przy współudziale Stacji Sanitarno - 1999 roku wręczono takich paczek kil-

Historycy na olimpiadzie
Na kolejny etap olimpijskich rywalizacji wybrali się w miniony piatek 21 stycznia
do Łodzi uczniowie Liceum Ogólno'kształcącego im J. Chełmońskiego. Był to li
etap eliminacji okręgowych do XXVI Olimpiady Wiedzy Historycznej.
Z 14 osób, które w sobotę 15 stycznia brały udział w pierwszych eliminacjach,
dalej przeszło sześć: Piotr Wilkoszewski, Łukasz Cichy, Agnieszka Kaczor, Karolina Albrychniewicz, Katarzyna Zielińska oraz Paweł Skrzecz.
Drugi etap bedzie składał się z dwu części. Pierwsza z nich będzie polegała
na egzaminie z pięciu wybranych lektur z danego okresu historycznego.
W konkursie centralnym wezmą udział ci wszyscy, którzy zdobędą po piątko
wej rywalizacji powyżej 86 punktów na sto możliwych. Konkurs centralny planowany jest w Toruniu na ostatni tydzień marca.
ljs)

KOTł.OWNIE

kanaście. Związek

w roku ubiegłym odnajstarszych członków i
wypłacał im premie jubileuszowe. Były
to symboliczne kwoty, otrzymało je 11
KLASY SIÓDMEj
osób, które przekroczyły próg 89 lat. W
tym roku będzie to, jak powiedziała nam
NIE BYŁO
prezes Alicja Walas, kontynuowane.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
Z wielkim zainteresowaniem czytam
też najnowsza propozycja łowickiego „Nowego Łowiczanina", gdy mam
związku skierowana do czlonków orga- do niego dostęp.
nizacji cierpiących na schorzenia narzą
W nr 2/371 z 13 stycznia 2000 r.
dów ruchu. "ffyjazdy do sanatoriów to w rozdziale „Zostaną w pamięci nie tylpropozycja, która wrocila do nas po kil- ko najbliższych" przeczytałem wspoku fatach prze1wy. W roku minionym 4 mnienia
o Janie Dziku. Chcę niejako
osoby pojechały na dwa tygodnie
„wyprostować" zawarte tam informacje
do Ciechocinka za 510 złotych - powiedotyczące dzieciństwa Janka, gdyż podziała Alicja Walas. W pierwszej poło
jawiło się tam kilka pomyłek. Janek był
wie tego roku do sanatoriów także wyjemoim serdecznym kolegą.
dzie podobna ilośc osób. Zmartwieniem
Urodziłem się 15 czerwca 1929 r.
zarządu związku jest jednak to, że wielu
w
Błędowie, a więc o jeden dzień póź
członków organizacji mimo takiej niskiej
ceny, w którą wchodzą wszelkie zabiegi, niej niż Janek Dzik. Mieszkaliśmy blisko siebie. Razem rozpoczęliśmy rok
nie stać na wyjazd.
Co w tym roku związek zaproponuje szkolny z początkiem września 1936 r.
swym członkom? Na to pytanie Alicja w Szkole w Błędowie, a nie w Chąśnie.
Walas odpowiada, że będzie nie mniej Szkoła mieściła się w drewnianym buatrakcji niż w 1999 roku. Już teraz zapla- dynku, którego dziś już nie ma i nazynowana jest wycieczka do Włoch oraz wała się Jednoklasowa Publiczna Szkqkilkudniowy wypad w najstarsze polskie ła Powszechna w Błędowie. Nazwa
„Szkoła Podstawowa" pojawiła się dogóry Góry Swietokrzyskie i nad morze.
wiedzał także

Podrożały usługi
Od I lutego wzrosły ceny usług pocztowych. Wzrost ten wyniósł średnio 8%
w obrocie krajowym, natomiast 7,2%
w zagranicznym.
W obrocie krajowym opłata za list
zwykły o masie do 20 g wzrosła o I Ogroszy i wynosi 80 gr, o tyle samo wzrosła
opłata za kartę pocztową, za którą płaci
my teraz 70 gr.
Nie zmienią s·ię natomiast opłaty
za listy zwykłe o masie od I OO do 250 gr,
które kosztują 1,50 zł, oraz od 250

OLEJOWE

olejowych, gazowych
Buderus 9 Lumo 9 Ferro
• PalnikówScheer9 Mann 9 Herrmann

~

AGROKORN"
sp. z o.o.

Charakteryzuje się ekonomiczną oszc;;:ędną pracą oraz wysoką sprawnością i estetyką wykonania.
Wykonujemy montaż kotłowni olejowych wg. najnowszych· technologii oraz komputerowe ustawianie
palników w wykonywanych przez naszą firmę kotłowniach.

•

Henryk

Przedsiębiorstwo
Usług

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

Geodezyjnych

JN/ ERGE®J:PSI
7

ea. Litd.

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

POLECA SWOJE USLUGI

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

FIRMA

CT8W

Łowicz ul. Blich 21
tel. (048) 837 66 86, fax 837 88 78

(W pobliżu zajazdu Łowickiego)

Sklemlewlce ul. Sienkiewicza 1
tel. (046) 832 52 95
(naprzeciwko Poczty Głównej)

towej zamiast I ,O zł. zapłacimy I, I Ozło
tych. Na zmienionym poziomie pozostają dopłaty za przewóz przesyłek listowych
drogą lotniczą.

Jak poinformował nas dyrektor Okrę
gu Poczty Polskiej w Łodzi Krzysztof
Sołnia jest to pierwsza podwyżka usług
pocztowych od 12 miesięcy. Doszło do niej
przede wszystkim ze względu na ubiegło
roczne podwyżki paliw, energii elektrycznej i transportu kolejowego.
(tb)

99 409 t..OWICZ
UL.NADBZURZAŃSKA27
TEL I FAX: (O 46) 837 42 14
(0.46) 837 33 16

Jarzębowski

KONKURENClJNE CENY!

Firma posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej upoważniające do projektowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy.
~

HURTOWNIA HYDRAULICZNA, Łowicz, ul. Klickiego 7 TelJFax.(046) 837-40-4\_„

Po wyzwoleniu od 1945 r. nasze losy
Janek pozostał
na wsi, aja wyjechałem ze wsi.(„.)
Edward Klimkiewicz
Gliwice
potoczyły się odmiennie.

Kupi.cny każdą ilość pszenicy
konsurnpcxjnej i paszowej.

BUDERUS TO KOCIOŁ NR 1 NA ŚWIECIE
~

zowską.

do 500 g - opłata 1,90 zł. Nie zmienia się
za wysłanie listu poleconego, pozostanie ona na poziomie 1,85 zł.
Wzrosną natomiast opłaty za przyjęcie,
przewóz i doręczenia wszystkich listów
wartościowych i paczek o 50 gr o masie do
6 kg i o 10 gr od 6 do 16 kg. Opłaty za
paczki powyżej 16 kg pozostają bez zmian.
Zmianie ulegną także opłaty w obrocie zagranicznym, list o masie do 20 g wzrasta
z 1,40 zł dna 1,55 zł. Za list do 50 g z
1,90 zł. na 2,0.zł. Za wysłanie karty pocztakże opłata

inż.

ZAPEWNIAMY, ŻE NIEMIECKI

~

W owym czasie naukę w liceum moż
na było kontynuować po ukończeniu 4letniego gimnazjum. W czasie uczęsz
czania Janka do Gimnazjum, często odwiedzałem go i czytywałem jego podręczniki gimnazjalne, a zwłaszcza historię napisaną przez Moszczeńską i Mro-

pocztowe

11

•Sprzedaż kotłów

nokształcącym).

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

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe
-mieszkaniowe
,Jolanda", ul. Bolimowska 14/18/b/O
tel. 837-88-62 po 169-0, 0605-042-71 O

lfADlBmll

R-226

~fbmlłvmJq]

11 Błażeja
tZJj1fnq

codziennie od a.oo
niedziela od 9.00
11J/11l11 ~ 71

flB11 (OOQVEJlf37Jc(M<=>7]$

GRZEJNIKI
aluDliniowe
..,,- wysoka jakość ..,,- niska cena
PHU DOMITECH ul. Klickiego 66,
tel. 837-61-09
R-217
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

MARIANNA OLEJNICZAK,_1924. 1999>
Była

zawsze

skromną, cichą osobą,

bywała

w towarzystwie, jednak
przyjaciół miała wielu. Zawdzięcza/a to
swej przychylności do świata i otwartofri na problemy innych - wspomina
Mariannęjej młodsza siostra Janina.
Marianna Kowalczyk (nazwisko rodowe) urodziła się w wielodzietnej rodzinie w Wyborowie. Rodzice, tak jak
dziadkowie, prowadzili gospodarstwo
rolne. Choć żyli.~my skromnie, to jednak
·bieda w naszym domu nie gościła. Pracowaliśmy ciężko od najmłodszych lat,
ponieważ ojciec często chorował i trzeba było pomagać rodzicom, Marianna
była najstarsza i przejęła czę.fr obowiąz
ków najwcześniej - opowiada pani Janina.
Marianna była kobietą bardzo ładną
i pracowitą, dlatego też od wczesnej
młodości nie brakowało jej adoratorów.
Miała wyjść. za mąż za chłopaka z są
siedniej wsi, wszystko już było ustalone, data śiubu, orkiestra, kucharka wspomina siostra zmarłej. - Los jednak
postanowiljnaczej. Swojego męża Kazimierza Marianna poznała na 3 miesią
ce przed s~oim ślubem, na tzw. wieczorku panieńskim u swojej kuzynki w Ło
wiczu. Zgodnie z tradycją na wieczorku
rzadko

panieńskim miały być same panienki,
jednak narzeczony kuzynki pełen obaw,
czy nie wkradł się tam jakiś oso~nik płci
męskiej, przybył tego wieczoru wraz
ze swoimi kolegami do domu ukochanej. Wśród kolegów był również Kazimierz, który urzekł urodą i zachowaniem
Mariannę. Nikt nie ma wątpliwości,
że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Na początku Marianna postanowiła
walczyć z uczuciem, jednak Kazimierz
nie dał za wygraną i wkrótce udało mu
się przekonać ją do swoich uczuć. Niestety rodzice byli odmiennego zdania.
Oboje rodzice nie zgadzali się na ich
ślub i nie byli na nim obecni. Dopiero
po latach przekonali się do Kazimierza.
Ich zdaniem narzeczeństwo i dane sło
wo były ważne ponad wszystko, a zerwanie go wiązało się z ujmą na honorze.
Był więc tylko skromny ślub, po którym
Marianna zamieszkała u męża w Łowi
czu. Kazimierz był jedynakiem i oczkiem w głowie swoich rodziców, Marianna - skromna i pracowita dziewczyma od razu spodobała się teściom.
Kazimierz jako jedynak marzył o dużej rodzinie i to marzenie udało mu się
zrealizować. Wychowali piątkę dzieci:
Romana, Tomasza, Zofię, Teresę i Bar-

barę, z któ1ych byli bardzo dumni. Dali
im wykształcenie, wszyscy uko1iczyli studia wyższe - opowiada Janina. Marianna
nie pracowała zawodowo, Kazimierz
pracował w elektrowni i sporo zarabiał.
Państwo Olejniczakowie wszystkim
chętnie służyli pomocą. Sąsiedzi mogli
zawsze na nich liczyć, zarówno gdy chodziło o pożyczkę pieniędzy, szklanki
cukru, czy po prostu dobrą radę. Choć
byli często zapraszani do znajomych
i rodziny rzadko korzystali z tych okazji.
Gdy tylko zaczynała się wiosna, rozpoczynali swoje wycieczki rowerowe
po Ziemi Łowickiej. W zimę ograniczali się do spacerów po mieście. Kiedy
mieli już wnuczęta, zabierali je na wycieczki. Marianna zawsze lubiła, gdy
w domu było słychać śmiech i gwar dzieci. Żadne z dzieci nie mieszkało z Marianną, jednak często wnuczęta gościły
u babci.
Pani Marianna zmarła na zapalenie
płuc 16 listopada, w niespełna rok po
śmierci męża. Odeszła radosna, otoczona najbliższymi, zadowolona ze swojego życia i dokonanych wyborów - podkreśla siostra zmarłej.
(aj)

IRENA OSUWNIAK (194s. 1999>
kiedy miejsce to było „przecho- doczniło się w pracy kierowniczki świe
walnią'' dla dzieci dowożonych ze wszyst- tlicy i opiekunki Samorządu Szkolnego.
Jako koleżankę wszyscy współpra
kich okolicznych szkół wiejskich. Uczniocownicy wspominają panią Irenę barwie bardzo lubili tu przychodzić.
Na szczególne wyróżnienie zasługu dzo serdecznie. Zawsze znalazła czas,
je współpraca pani Treny z rodzicami. aby pomóc w trudnych chwilach, koleWspólnie-z nimi pani Irena.organizowa- żeńska, życzliwa, uczynna, sympatyczła ciekawe imprezy i wycieczki dla dzieci. na.
Irena Osuwniak jako nauczycielka
Na początku mojej katechizacji w SP
odznaczała się odpowiedzialnością, była 4 miałam sporo pracy. Poza samym naniezwykle obowiązkowa. Ukończyła uczaniem dochodziły różne formalnostudium matematyczne, była ba rdzą do- ści, z którymi nie zawsze mogłam sapie
brą nauczycielką matematyki. Pomi- poradzić. Jednak mogłam w każdej tamo odejścia ze szkoły na emeryturę, kiej sytuacji liczyć na panią lre11ę. Z
na wniosek rodziców ucz11iów klasy własnej woli pomagała mi niejednokrotósmej wróciła kontynuować nauczanie. nie - powiedziała nam była katechetka
Irena miała w sobie to "coś", co powi- w SP4, siostra Krystiana.
niem mieć każdy nauczyciel i każdy praByła jedną z 11auczycielek, które pocujący z dziećmi - wspomina Jolanta trafią przekazać wiedzę w sposób barDąbrowska - nauczycielka SP 4, była dy- dzo dostępny. Mówiło się, że jeżeli materektorka tejże szkoły. Poza tym uwiel- matyki uczy cię pani Osuwniak, to znabiała dzieci, co w szczególności uwi- czy, że ją umiesz i nie będziesz miał z nią
problemów. Na lekcje prowadzone przez
Nią szlo się nie z bijącym ze strachu serOni uczyli w „Handlówce" (VIII)
cem, lecz z zainteresowaniem - tak wspomina nauczycielkęjej była uczennica.
Za całokształt pracy odznaczona została w 1978 roku Brązowym Krzyżem
Joanna Korpetta - Nowak urodziła się finansowo przez Dyrekcję i Radę Peda- Zasługi oraz nagrodą Inspektora Oświa
27 listopada 1911 roku w Nowym Dwo- gogiczną szkoły.
ty i Wychowania.
W 1954 roku dyr. Al. Wysocki wykarze Mazowieckim. W 1933 roku ukoń
Pani Irena była osobą, od której emaczyła Miejską Szkolę Handlową w Ło zał się dużą odwagą i ponownie zatrud- nowały ciepło i dobroć. Z pewnością powiczu. W latach 1935-1937 była komen- nił ją w szkole jako nauczycielkę WF. zostanie w pamięci nie tylko najbliż
dantką Przysposobienia Wojskowego W latach 1961-1973 był kierowniczką szych.
Kobiet w Miejskiej Szkole Handlowej internatu ZSZ CRS w Łowiczu.
(dn)
Pani Joanna była osobą dobrze wy• w Łowiczu. Następnie ukończyła 2-letni
kurs Centralnego lnstytutu Wychowania sportowaną, świetnie umiejącą każde
Fizycznego w Warszawie. Do wojny pra- ćwiczenie, szczególnie te, które pomacowała w I OPułku Piechoty w Łowiczu. gały rozwijać sprawność fizyczną mło
W 194 7 roku rozpoczęła pracę jako dzieży. Pani Joanna to urodzony sporpisał
nauczycielka Wychowania Fizycznego towiec. Ona żyła sportem na co dzień,
i Przysposobienia Sportowego w Pań to było widać, kibicowała wszystkim zaOSOBISTE
stwowym Gimnazjum i Liceum Handlo- wodom sportowym na terenie Łowicza.
Srebrne gody małżeńskie obchodzą w
wym w Łowiczu. W 1973 roku przeszła Cały swój czas poświęcała zajęciom
sobotę 15 lutego państwo Julian
na emeryturę. W 1952 roku została zwol- sportowym, żyła treningami i zawodai Anna z Kawińskich Makowscy. Z okaniona z pracy nauczycielskiej za przy- mi. W tym okresie łowicka „Handlów- zji tej uroczystości przesyłamy przyjanależność w okresie międzywojennym ka" cieszyła się dużymi sukcesami sporciołom naszym życzenia:
do Towarzystwa Gimnastycznego „So- towymi, zdobywając wiele odznaczeń
Ad multos annos!
kół" w Łowiczu. Przez półtora roku była i dyplomów.
UCIECHA DLA DZIECI
pozbawiona pracy, bez środków do ży
Zmarła 16 lutego 1990 roku, pochocia, mając na utrzymaniu małą córeczkę wana jest na cmentarzu Emaus w Łowiczu.
Staraniem Oddziału Łowickiego NaCzesław Sut rod. Organ. Kobiet w dniu 16 lutego
Jolę. Przez teo czas była wspomagana
Młodzi

nauczyciele, cale grono pedagogiczne mogli się wiele od niej uczyć.
By/a dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w tym trudnym, odpowiedzialnym zawodzie - tak wspominają
panią lrenę Osuwniak jej koledzy nauczyciele - współpraćownicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Głownie.
Irena Osuwniak pracę rozpoczęła 15
sierpnia 1965 roku w Szkole Podstawo-·
wej w Strzebieszewie jako nauczycielka
matematyki, gdzie pracowała do 1966
roku. Następną placówką, w której podjęła nauczanie dzieci, była szkoła w Lubiankowie, lecz w wyniku obniżenia
stopnia organizacji w 1979 roku przeniosła się do SP nr 4 w Głownie, w której pracowała do końca swoich dni.
·w tej ostatniej ze szkół czynnie działała jako kierowniczka świetlicy szkolnej i opiekunka Samorządu Szkolnego.
Pracowała w najtrudniejszym okresie dla

.JL

ODESZLI OD NAS (30.01.2000 - 15.02.2000)

ir

30 stycznia: Eugenia Flis, 1.73, Dąbkowice Górne; Stanisław Olszewski, 1.63, Łowicz. 31 stycznia:
Marianna Zabost, l.79, Łowicz. 1 lutego: JózefZabawsk.i, 1.82, Łowicz. 2 lutego: Janina Banaszczyk, l.60,
Borówek; Eugenia Błaszczyk, l.82, Łowicz. 3 lutego: Jadwiga Urbańska, 1.87, Oszkowice. 4 lutego: Genowefa Cłapińsk, 1.86, Łowicz: Tadeusz Brodecki, 1.65, Łowicz. 5 lutego: Helena Burnwska, 1.79, Łowicz;
Barbara Trzaskułska, l.60, Łowicz; TadeuszCłapiński, 1.82, Dąbkowice Dolne; Zygmunt Szwarc, 1.70, Łowicz.
6 lutego: Antoni Kosiorek, 1.79, Łowicz. 8 lutego: Stanisława Sroka, 1.80, Łyszkowice; Wacław Szymczak,
1.86, Głowno. Stanisław Dałek, 1.72, Zielkowice.1 Olutego: Julianna Piech, I. 71, Łowicz; Barbara Gałązka,
1.46, Łowicz.11 lutego: Stanisław Wójcik, 1.74, Brzeziny. 15 lutego: Jarosław Gomoła, 1.33, Łowicz.
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Urzędu Miejskiego
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zmarłego Kolegę
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TADEUSZA MURASA
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składają członkowie

Kola łowieckiego „Księżak" w Zdunach
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Rodzinie, sąsiadom, znajomym,
delegacjom z zakładów pracy, funkcjonariuszom
z Powiatowej Komendy Policji w Łowiczu
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej naszej ukochanej
Mamy, Babci i Prababci

Ś.P.

MARIANNY DAtEK
dziękuje
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głębokiego współczucia
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R·282

za współczucie i słowa otuchy
sedecznie dziękuje żona z rodziną

o godzinie 3 po południu w sali Resursy odbędzie się zabawa dla dzieci od
lat 4-ech do ' lO-ciu.
Karnawał w pełni.

SPRAWOZD.ANIE

wiadomej przyczyny wybuchł pożar
podczas nieobecności wdowy p. Kału
skiej. Dzięki energicznej pomocy miejscowej ludności i akcji straży spalił się
tylko dach.
OGŁOSZENIA

Z przeprowadzonej kwesty ulicznej
w dniu 9 lutego roku bieżącego przez
Poszukuje się używaną bieliźniar
Koło Pań przy Stacji Opieki nad Matką kę w dobrym stanie. Wiadomość
i Dzieckiem w Łowiczu uzyskano sumę w redakcji.
złotych 82 groszy 47, którą przeznaczoZagubiono świadectwo handlowe
no na cele stacji.
wydane przez Urząd Skarbowy w Ło
wiczu na 1930 rok na imię Leonory ToPOŻAR
maszewskiej, zamieszkałej przy ulicy
'
W dniu 9 lutego o godzinie I-ej w Podrzecznej 28.
14 lutego 1930 r.
nocy we wsi Górki pod Łowiczem, z nie-

14

17.02.2000 r.

SAMOCHODOWE
Trabant 1100, rocznik 1990 - sprzedam.
Tel. 046/838-43-58.
Opel Kadett 1,3, 1986 rok, pięciodrzwiowy, biały, stan
bardzo dobry. Tel. 0461874-74-48 po 19.00.
Brava 1,6, 16 V, czeiwiec 1997 rok, czarny metalik,
przebieg 59 tys. km, I właściciel, pełne wyposażenie.
Tel. 0604-493-172.
Trabanta - sprzedam. Tel. 024/285-84-21.

Fiat 126p, kolor czerwony, 1996 rok, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/874-75-46.

Punto 55S, 1998 rok, l właściciel, stan idealny
- sprzedam. Tel. 0604-438-797.

Sprzedam działkę I.I OO m2 z domem drewnianym na
Górkach. Tel. 0461837-31-14.

Sprzedam działkę rekreacyjną pod lasem, domek murowany. Łowicz, ul. Starzyńskiego 7/46.

Cinquecento 700, 1996 rok, pieiwszy właściciel,
kolor niebieski, 12.500 zł. Tel. 0601-286-499.

Fiat Uno 45, listopad 1989 rok, kolor czeiwony
- sprzedam. Wiadomość: Grudze Stare 7.

Spr.ledam mieszkanie M-4, 48 m', na os.
Tel. 046/837-62-49 po godz. 18.DiJ.

Alfa Romeo Suol, 1984 rok -sprzedam. Tel. 0602-633-421.

Mercedes 124 200D, 1991 rok, bordowy - sprzedam.
Tel. 046/837-52-68.

Tanio sprzedam dom drewniany z ogródkiem do zamieszkania od zaraz. Głowno, ul. św. Barbary 12.
Tel. 043/675-21-60 lub 0603-750-511.

Nysa, na chodzie - sprzedam. Tel. 046/838-24-28.

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

Fiat 126p, 1993 rok, zielony - sprzedam.
Tel. 0421710-84-67 po 17 .OO lub 0604-933-235.

126p, 1986 rok, stan dobry, cena 1.200
Janinów 24, gm. Bielawy.

Fiat 126p, 1991 rok, kolor czeiwony, pieiwszy właści
ciel, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel.046/838-43-78.

126p, 1992 rok - sprzedam. Wygoda 45a.
Wartburg 353, 1978 rok - sprzedam.
ul. Skarżyńskiego 23.

Seicento S 1,1, czeiwiec 1999 rok- sprzedam.
Tel. 0602-829-092.

Żuk, 1982 rok, stan dobry, skrzyniowy - sprzedam.
Tel. 0606-398-931 po 20.00.

126p, 1987 rok - sprzedam. Tel. 046/838-49-57.

zł

- sprzedam.

dostępna

Ford Ońon, 1987 rok, cena
Mysiaków 226a. Tel. 046/838-59-68.

Łada Samara, 1995 rok, l
Tel. 046/838-45-73.

właściciel

Peugeot 405 1,4, wrzesień 1993 rok, l właściciel kupiony w salonie - sprzedam. Tel. 0461861-17-15.'

- sprzedam.

- sprzedam.

Cinquecento Sporting, 1997 rok, czerwony
- spm:dam. Tel. 046/838-05-79.
Opel Astra combi 1,7 ID!, 1997 rok, kolor zielony
- sprzedam. Tel. 046/838-02-30.

126p, 1991 rok - sprzedam. WesteI]Jlatte 91a,
Tel. 0604-402-341.

Łyszkowice.

126p, 1990 rok, czeiwony - sprzedam. ·Kolonia
Tel. 046/838-88-62 lub 0604-162-973.

Peugeot Bokser Max, 1995 rok, nowy silnik, 2,5D
- sprzedam. Tel. 046/861-17-15.

Lada 2 l 07, 1988 rok - sprzedam. Domaniewice.
Tel. 046/838-34-02.

Opel Combo 1,7 D, 1995 rok, 2 miejsca, 560 kg ładow
ności - sprzedam. Tel. 046/861-17-15.

Fiat Tipo do 14.000

zł

-

kupię.

Opel Combo 1,7 D, 1996 rok, 2 miejsca, 560 kg ładow
ności - sprzedam. Tel. 046/861-17-15.

Tel. 0604-523-726.

Jawa TS 350 - tanio sprzedam. Tel. 046/830-31-76.
zł

- sprzedam.

Skoda 105 L, grudzień 1987 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-69-86 po 16.00, 0602-493-455.

Jawa TS 350, wyrejestrowana, 500
Tel. 046/837-96-12.

Golf II 1,6, 1988 rok, benz. - sprzedam.
Tel. 046/838-43-83 po 18.00.

VW Golf 111, 1992 rok, 1,8 GL - sprzedam.
Tel. 0421649-03-55.

Fiat 126p, 1988 rok - sprzedam. Tel. 0602-785-904,
0604-310-529.

Głowno.

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

126p O, 1991 rok - sprzedam. Tel. 046/838-06-24.
Skoda 105 S, 1983 rok - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-16-36.

Polonez Caro, 1980 rok - sprzedam. Placencja 53.
Tel. 0604-775-928.

Sprzedam kiosk o pow. 15 m2 do handlu
łkę. Tel. 046/837-68-53.

Zamienię mieszkane 75 m' cegła na dom lub sprzedam
'
os. Dąbrowskiego. Tel. 046/837-58-01 po 17.00.

Sprzedam lub zamienię na bloki (2 pokoje) dom w surowym stanie w Zielkowicach. Tel. 046/837-03-40.

Sad wiśniowy (3.500 m2) ogrodzony z budynkiem
gospodarczym, 8 km od Głowna (Popów).
Tel. 0421719-27-71, 0606-198-777.

Sprzedam atrakcyjny sklep z towarem i wyposażeniem
z powodu wyjazdu. Tel. 0602-479-491.

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

Sprzedam działkę 2.956 m' w Warszawie, bardzo ładnie
położoną. Tel. 046/837-50-51 wieczorem.

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

Sprzedam dom wolno stojący piętrowy, podpiwniczony, dztałka 1.400 m2 na Górkach. Tel. 046/837-10-76.

Sprzedam 1-2 ha ogrodzone w

Głownie,

Tel. 042/719-10-45.
Głowna,

Sprzedam atrakcyjną działkę zalesioną pod budownictwo - Głowno, ul. Piaskowa. Wiadomość· Łowicz
'
.
tel. 046/837-85-55.

Żuk, 1988rok, benzyna+gaz-sprzedam. Humin DZ 11

Jawa TS 350, 1989 rok -sprzedam. Tel. 046/838-20-67.

gm. Bolimów.

Skoda 105, 1980 rok, stan dobry - sprzedam.
'
Tel. 046/838-20-67.

Lada Samara 1500, 1990 rok, grafit metalik - tanio
sprzedam. Tel. 0601-419-956.

Sprzedam notarialnie
Tel. 046/838-67-09.

Ford Mondeo 1,8, 16 maj 1993 rok, morski metalik
klimatyzacja, elektryka, ABS, radio. Tel. 0604-644-969'.

Fiat 126p, 1991 rok, stan dobry, przebieg 73 tys. km,
cena 4.100 zł- sprzedam. Bednary Wieś 14.
Tel. 046/838-59-02 po 16.00.

Sprzedam mieszkanie 61 m2 , przy ul. Bolimowskiej.
Tel. 046/837-85-89.

Nissan Sunny Coupe 1,6 SLX, 1989 rok, grafit metalik,
cena 8.700 zł - sprzedam. Tel. 0604-635-736 po 18.00.

PuntoSX55KM l,1, 1997rok,5drzwiowy,43.000km,
24.000 PLN, pieiwszy właściciel, bezawaryjny.
Tel. 046/837-52-04.

Ford Sierra, 1991 rok, wielopunktowy wtrysk
- sprzedam. Tel. 0603-542-182.

Audi 80, 1,8 S, 1990 rok-sprzedam. Tel. 046/838-73-34.

126p, 1989 rok - sprzedam. Tel. 046/838-98-32.

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

Ford Transit, listopad 1996 rok, Brava, maj 1996 rók
- sprzedam. Tel. 046/838-12-97.

Fiat 125p, 1981 rok, karoseria 1988 rok, stan dobry,
1.500 zł - sprzedam. Bocheń 29.

126p, 1987 rok - sprzedam. Tel. 0602-465-042.
Ford Fiesta, 1992193 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-13-66, 0606-461-655.
Fiat 126p, 1986 rok - sprzedam. Tel. 0603-324-391.

Wartburg 358, stan idealny w rozliczeniu mogą
matenały budowlane - sprzedam. Kupię pilarkę
spalinową. Tel. 0604-674-942.

być

Fiat 125p, 1987 rok, szary, stan dobry - sprzedam.
.
Czatolin 122.
Oel Corsa 1,4, listopad 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-73-62.
Polonez Caro, 1993 rok -sprzedam. Tel. 046/837-24-19.
Ford Escord 1,6, czarny, alufelgi, centralny zamek, immobthser, alarm, radio, stan bardzo dobry.
Tel. 0603-646-490.
Fiat 126p,
po 16.00.

grudzień

1992 rok. Tel. 0421719-42-11

Motocykl Jawa 350 i Og_; uszkodzone - sprzedam na
części. Tel. 046/839-60- IO.

Star 742, 1995 rok, pieiwszy
Tel. 046/837-92-58 po 18.00.

właściciel

- sprzedam.

FSO 1500, 1989 rok, w dobrym stanie, cena 2.700
- sprzedam. Tel. 0604-774-112.

zł

126p, 1997 rok, bezwypadkowy, garażowany, pierwszy właściciel. Tel. 046/838-68-34 po 17.00.
126p, 1989 rok - sprzedam. Sierakowice Prawe 84.
125p, 1986 rok --sprzedam. Tel. 046/837-03-40.
Mercedes 123, 1981 rok-sprzedam. Tel.046/837-03-40.
126p, grudzień 1993 rok, stan idealny - sprzedam.
Tel. 046/838-48-54.

Nissan Micra, 1986 rok, poj. 988, stan dobry, czarny
- sprzedam. Mysiaków 244. Tel. 046/838-59-94.

Cinquecento 700, 1997' rok, zielony metaik, przebieg
44 tys. km, opony zimowe - sprzedam.
Tel. 0501-732-923, po 16.00 046/837-66-98.

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

ŻUk, październik 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-14-71.

Trabant, stan dobry oraz Trabant bez silnika, a także
nowy wal oraz bardzo duż.o części. Tel. 0603-753-973.

Ford Sierra Combi 2,3 D - pilnie sprzedam.
Tel. 0606-192-972.

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

Ford Escort 1,6 CLX, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 0461837-44-33.

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

Tipo 1,4 S, 1995 rok, odbierane w salonie, pieiwszy
właściciel - sprzedam. Tel. 0461837-34-47,
kom. 090-209-756.

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

126p, 1991 rok - sprzedam. Tel. 046/837-73-66.
FSO 1500, 1988rok-taniosprzedam. Tel.046/839-14-67.

126p, 1987 rok - sprzedam. Wiadomość:
tel. 0461837-26-14 sobota i niedziela.

ŻUk - sprzedam. Tel. 0461837-58-57 po 16.00.

126p, 1989 rok - sprzedam. Tel. 046/837-27-27.
126p, 1984 rok, na chodzie - niedrogo sprzedam.
Placencja 53. Tel. 0604-775-928.
Fiat 126 el, 1995 rok - sprzedam. Tel. 0606-449-458.
Ford Escort 1,3, 1994 rok-sprzedam. Tel. 0603-099-831.
Skoda I 05 L, 1987 rok - sprzedam. Tel. 046/83 7-92-86.
Fiat Rihno 1,1, 1984 rok,
dam. Tel. 0421719-41-95.

garażowany

Fiat 126p, 1993 rok, garażowany,
- sprzedam. Tel. 0421710-85-94.

- tanio sprze-

Ford Fiesta 1,1, 1993 rok, czarny - sprzedam.
Tel. 0461838-66-06 po 16.00.
Ford Escort 1,8 GT, 1993 rok- sprzedam lub zamienię·
{na Poloneza). Tel. 046/837-70-28.
126p, 1978 rok, stan dobry - tanio sprzedam.
Tel. 046/837-84-96.
Samara, 1991 rok, benzyna - gaz, Wartbwg 1,3,
1990 rok, Favorit, 1991_ rok. Tel. 0421719-20-77.
ŻUk skrzyniowy i Golf. Tel. 0421719-41-94.

biały,

autoalarm

Punto, 1998 rok - sprzedam. Tel. 0604-212-703.
Fiat I 26p, 1996 rok, kolor czeiwony, stan bardzo
dobry - sprzedam. Tel. 046/874-75-46.
126p, grudzień 1992 rok, czeiwony- lakier w oryginale, konseiwowany - nadkola, garażowany - sprzedam.
Tel. 046/837-90-98 po 17.00.
126p, rocznik 1987, stan bardzo dobry, po remoncie sprzedam. Tel. 0461837-18-76 po 16.00.
Cinquecento 700, 1993 rok, czeiwony, 58 tys. km, stan
bardzo dobry, uchylone tylne szyby, centralny zamek,
alarm na pilota, instalacja gazowa, bezwypadkowy,
I I.OOO zł. Tel. 046/838-55-74.

Ford Escort 1,6, lekko uszkodzony - sprzedam.
Tel. 0461837-10-18.

Truck, 1993 rok, 5-osobowy- sprzedam. Tel. 0602-634-856.
VW Golf, 1992 rok, poj. 1600, stan bardzo c(obry sprzedam. Tel. 046/838-76-94.
Kupię samochody używane i powypadkowe: Polonez, Cinquecento, 126p i inne. Tel. 046/833-97-71;
0602-705-876.

Sprzedam silnik leyland po całkowitym remoncie, przebieg 15 tys. km. Tel. 046/838-49-87.
Absolutnie kupię każde auto po wypadku do remontu.
Tel. 0461831-01-29.
Powypadkowe - autoskup samochodów rozbitych,
skorodowanych, zniszczonych, pełnosprawnych,
szybka realizacja zgłoszeń, fachowe doradztwo. Płat
ność gotówką. Uwaga: najkorzystniejsze ceny. Łowicz.
Tel. -0501-243-196, 046/837-46-96.
Sprzedam przyczepkę samochodową,
Tel. 0461838-59-76, 0601-345-645.

rejestrowaną.

Sprzedam dwie przyczepki samochodowe kryte, jedna
Tel. 046/837-18-76.

zmożliwościązaczepudociągnika.

Sprzedam kola 8,25 radialne 350 zł za sztukę (4 szt)
oraz zaczep typ JFA 9,5 tony 300 zł. Tel. 0461830-30-40
po 21.00, 046/837-61-11.
Sprzedam przyczepkę samochodową rejestrowaną i silnik 12 kW, rozdrabniacz bijakowy. Tel. 0602-651-654.
Sprzedam 2 szt. opon używanych I75nOll3. Placencja 37.
Sprzedam od I25p silnik,
tnne. Grudze Stare 12.

skrzynię,

Sprzedam tanio motorower i piłę
tu. Tel. 0605-142-475 po 18.00.

tylni most, szyby i

spalinową

do remon-

budowlane w

Bełchowie.

Sprzedam 1.65 ha łąki na Zagurzu. Zielkowice Ili 207.
Sprzedam działkę budowlaną 2.600' m' na Makowiskach. Tel. 046/837-25-21.
Sprzedam M-4. Tel. 046/837-76-33.
Sprzedam mieszkanie w bloku przy ul. Podrzecznej.
Tel. 046/837-40-93.

Myjnie gorąco - wodne WAP. Tel. 046/837-28-88.

Bełchowem

Sprzedam M-4, 48 m2• Tel. 046/837-43-06.

48 m', l p, w Skierniewicach (Widok) sprzedam lub
zamienię na mniejsze w Łowiczu. Tel. 0461833-77-03,
046/837-67-50.
Sprzedam mieszkanie 60 m', parter os. Marii Konopnickiej 211. Tel. 046/837-46-91.
Sprzedam 4,50ha ziemi ornej, BąkówGómy. Tel. 0606-346-037.

NIERUCHOMOŚCI
-KUPNO
lub

małe

mieszkanie.

Łowiczu

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

lub okolicach.
Wiadomość:

!(upię dom lub M-4 zamienię na dom (z dopłatą).
Tel. grzecz. 0461837-54-39.

NIERUCfłOMOŚCI
-WYNAJEM

Sprzedam M-5, Bratkowice. Tel. 046/837-77-60 ~eczorem.
Mieszkanie 83 m' na ul. Bolimowskiej - sprzedam.
Tel. 0604-410-686.

Firma nawiąże współpracę z osobami posiadającymi
lokal nadający się na biuro handlowe minimalna powierzchnia 20 m'. Tel. 0421640-69-46.

Sprzedam działkę 1.650 m' przy Konarskiego 18,
Głowno. Tel. 0421719-15-88.
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 743 m' w Łowi
czu, ul. Katarzynów 64. Tel. 0461837-26-60 do godz.
15.00 oprócz sobót i niedziel.

gospodarczą

Sprzedam działkę budowlaną o pow. J.492 m'
ul. Północna w Łowiczu. Tel. grzecz. 046/837-46-63
po 16.00.

Wyn.ajmę 30 i więcej miejsc noclegowych, pomieszczenta na sic.lep, gabine~ zakład lub cale pól domu (bliź
niak). Plac Przyrynek 11. Tel. 046/837-99-16.

Sprzedam dom piętrowy z budynkami gospodarczymi
na dz1łce 30 ar w miejscowości Mastki.
Tel. 046/838-13-88.

Wynajmę

Sprzedam działkę o pow. 3 ha w miejscowości Bednary
500 m od dwon: PKP. Tel. 046/838-65-35.

Wynajmę

atrakcyjny lokal o pow. 60 m' na działalność
na ul. I Maja 15. Tel. 046/837-69-33.

Łowicz,

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

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

Lokal do

wynajęcia.

Tel. 046/837-43-31.

Sprzedam dom 180 tys. zł i tanio grzejniki aluminiowe.
Tel. 0461837-94-02 17.00 - 20.00.

Do wynajęc~a mieszkanie 3-pokojowe, 60 m',
os. Bratkowice. Tel. 0602-535-794.

Sprzedam dom. Tel. 0602-814-477.

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

Sprzedam działki budowlane w centrum
Tel. 0421719-35-79.

Głowna.

umwblowaną.

Młode małżeństwo poszukuje mieszkania (Głowno)
do wynajęcia w blokach (pokój + kuchnia lub 2 pokoje) lub w domu jednorodzinnym. Tel. 0603-343-028.

SPWU Ło~czanka wynajmie lokal 72,5 m2 na handel,
ul. Mostowa 28. Tel. 0461837-41-72.

0461837-64-73.

Sprzedam pilnie M-4 w Głownie naos. Kopernika: 60m'.
Tel. 0604-770-227.

usługi. Łowicz,

Tanio sprzedam przyezepkę samochodową marki Sarn
o lad. 250 kg. Tel. 0604-993-198.

Sprzedam I ha łąki i 70 arów ziemi rolnej. Malszyce 17.

Poszukuję domu do wynają;ia wUiwiczu. Tel. 046/837-ó0-92.

Sprzedam sadzarkę do młodych ziemniaków. Jamno 87.

Wynajmę lokal na sklep lub biuro, ul.
5/11. Tel. 046/837-43-22 po 16.00.

Kupięskrzyni~czterobiegową do żuka. Tel.

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

Głowno.

Zamienię

mieszkanie pokój z kuchnią 35 m' na większe

może być zadłużone. Tel. 0602-172-304.

Sprzedam działkę budowlaną 800 m w Bolimowie.
·
Tel. 046/838-05-18.
Sprzedam mieszkanie 34 m2• Tel. 0461837-03-81.

126p, 1982 rok, 700 zł - sprzedam. Tel. 046/837-90-35.

Sprzedam garaż blaszany, składany 5x3, nowy, przetrzą
sarko - zgrabiarkę podwieszaną. Tel. 0602-435-559.

M-5 na os. Dąbrowskiego - sprzedam.
Tel. 046/837-50-09 po 16.00.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Jelcz C-317, naczepa ND 160 - sprzedam.
Tel. 046/837-33-21.

Sprzedam działkę budowlaną 510 m'.
Tel. 046/838-98-90.

Ford Sierra 2000, 1983 rok, stan techniczny dobry sprzedam. Żyrardów. Tel. 046/855-71-01.

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

Dąbrowskiego.

'

2

Sprzedam garaż przy ul. Powstańców. Tel. 046/837-24-44.

126p 650, 1986 rok, karoseria 1991 rok, czeiwony, stan
dobry - sprzedam. Łyszkowice, ul. Skierniewicka 2.
Tel. 046/838-88-63.

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

Kupię lub wynajmę domek w
Tel. 0602-245-961.

Sprzedam pól bliźniaka 80 m2 , działka 210 m' oraz duży
dom w stanie surowym, działka 1350 m2 .
Tel. 0461837-56-89 po 16.00, 0601-052-060.

Seat lnea, listopad 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-94-81.

ŻUk A li, 1984 rok - sprzedam. Tel. 046/838-47-64.

Sprzedam .mieszkanie M-3 na osiedlu Dąbrowskiego,
po remoncie - glazura, terakota, parkiety, szafa stanley.
Tel. 046/837-22-64, 0602-804-647.

Kupię, wynajmę kawalerkę

Budynek kamienno-murowany do rozbiórki oddam za
materiał. Tel. 046/861-26-63.

Sprzedam komplet kół do Poloneza.
Tel. 046/830-33-31, 046/837-21-61.

Sprzedam 2 ha ziemi na Wojewody. Tel. 046/838-27-86.

Tel. 046/837-75-18.

Sprzedam 2 ha łąk~ 4 ha ziemi w jednym kawałku
i gospodarstwo z budynkami w całości.
Tel. 046/838-99-30.

Srzedam uzbrojoną działkę budowlaną od
4.200 m'. Tel. 0461837-24-19.

na dzia-

Dom. wolnostojący o pow. użytkowej 240 m2 + 2,40 ha
z1em1. Tel. 046/837-78-92 po 18.00.

Tanio sprzedam M-4. Tel. 046/837-33-20.
działki

bądź

Sprzedam M-3, 49 m', na os. Bratkowice. Tel. 0461837-79-18.

1.600 m2.

Sprzedam nieruchomość w Łowiczu, 5 działek
ul. Bolimowska. Tel. 022/831-43-94, 0221621-76-67.

'

Sprzedam działkę budowlaną, ul. Świerkowa 24
'
w Głownie. Tel. 0421719-48-40 po 20.00.

Sprzedam pawilon handlowy w centrum miasta 324 m'.
Tel. 046(837-39-18 od 8.00 do 17.00, 0606-387-354.

126p, 1986 rok - sprzedam. Tel. 0461830-32-34.

· Wartburg 1,3, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0602-311-668.

Działka leśna w Głownie 8 tys. m' - pilnie sprzedam.
Tel. 0421636-10-81 po 18.00.

Sprzedam mały domek z działką lub zamienię na kawalerkę. Tel. 0421710-81-35.

rolno-budowlano-przemysłowe.

Skoda 105 - sprzedam. Tel. 0606-752-721.

Sprzedam dom. Tel. 046/8}7-43-31.

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

Sprzedam nieruchomość w centrum
Tel. 0421719-10-45.

Fiat l 25p, 1986 rok, po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/838-26-13.

Ford Escort, 1985 rok- sprzedam. Dąbkowice Górne 14.

Sprzedam obiekt magazynowo-mieszkalny, nadający się
na _przetwrstwo owocowo-warzywne, położony w
Osmach 26 kolo Głowna. Tel. 0421719-10-55 kom
.
•
0602-798-141.

Ford Escort TO, 1994 rok-sprzedam. Tel. 0461837-33-08.
Robur, kosiarkę rotacyjną czeską - stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/838-20-29.

Poznańskiej.

Sprzedam działkę pracowniczą przy ul.
Tel. 046/837-74-96.

Sprzedam działki budowlane w Głownie w obrębie ulic
Sowińskiego i Łowickiej, wszystkie media ulicy.
Tel. 042/719-10-55, 0602-798-141.

Urbańszczyzna6.

126p, 1992 rok - sprzedam. Tel. 046/837-10-96.

Łowicz,

126p, po wypadku - sprzedam. Tel. 0461838-33-95.
Cinquecento 900, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-59-76, 0601-345-645.

Mercedes Spńnter 208D, 1996 rok (średni)- sprzedam.
Tel. 046/837-28-88.
126p, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 0602-181-972.

Sprzedam działki przy os. Górki oraz I ha lasu
w Otolicach. Tel. 0604-393-296.

Sprzedam M-4 na os. Dąbrowskeigo.
Tel. 046/837-59-33 po 20.00.
Sprzedam 75 m' na ul. Bolimowskiej. Tel. 0605-233-823.

126p, 1985 rok, nowa deska rozdzielcza - sprzedam
tanio. Tel. 046/838-98-63.

Starzyńskiego.

Zamienię

M-4 na dwa mniejsze. Tel. 0461837-77-40.

Sprzedam 0,30 arów ziemi z budynkami. Zlaków
Borowy I35a. Tel. 046/838-72-76.
Sprzedam 2 ha z budynkami. Wojewoda 9, gm. Bielawy.
Sprzedam lub wynajmę kiosk handlowy na targowicy
mtejsktej. Tel. 046/837-70-30 wieczorem
lub 0606-328-914.

Stanisławskiego

Do wynajęcia w centrum Łowicza IOO m', I piętro np.
na biuro tip. oraz 80 m2 w podpiwniczeniu z możliwo
ścią wejścia od ul. Stanislwaskiego.
Tel. 046/838-14-03 wieczorem.
Wynajmę pomieszczenie do 50 m' na ul.
Tel. 0606-625-869.

Zduńskiej.

Do wynajęcia M-2, os. Tkaczew, umeblowane.
Tel. 024/253-41-88.
Do wynajęcia hala na magazyn 80 m'. Tel. 046/837-92-74.
Posiadam dom do wynajęcia ok. 250 m', nadający się na
działalność lub biuro. Tel. 0461837-55-62.
Wynajmę umeblowane M-3 w Głownie. Tel. 0601-946-311.
Przyjmę w dzierżawę
Tel. 0421719-43-30.

około

ha

Głowno,

okolice.
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Studentom wynajrn<( M-3 na os.
Tel. 0501-100-026.

Dąbrowskiego.

Sprzedam wież« Diora bez kompaktu, kolumny 851110.
Tel. 0461837-12-67.

Do wynajo;cia lokale w centrum na sklep, biui:a, mieszkania. Tel. 0461837-32-49 od 20.00do 21.00.

Sprzedam wyposażenie sklepu spożywczego.
Tel. 042/719-67-49.

Do wynaję,cia warsztat ślusarki z urządzeniami.
Tel. 0604-427-874.

Sprzedam akordeon· Wełtmeister 120 i 80 bas.
Tel. 046/838-12-97.

Tel. 046/838-73-52
po 18.00, 046/838-65-45 po 18.00.

Sprzedam nową zamrażarkę szufladową, cena do uzgodnienia. Tel. 0461837-41-66.

Wynajmę kawalerkę, Łowicz.

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

Łowicz,

rnotoredióuktor na
Tel. 046/837-32-82.

wyjściu

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

Kupię konstrukcję metalową

70 obr.

cegł<(

łub używany.

eternit nowy

Czy chcesz profesjonalny film z wesela, chrztu itp.
zadzwoń. Teł. 0606-662-878.

i haki.

Teł.

Max

Sprzedam używaną meblościankę pokojową kuchenną - pilnie, tanio. Teł. 0461837-78-49 po I 8.30.

większą ilość.

Tel. 0461838-33-36.

pod namiot foliowy.

Sprzedam drukarkę kolorową
Tel. 046/838-59-07.

Wideofilmowanie „Kasia" - profesjonalnie, solidnie,
tanio. Tel. 046/837-87-68.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Sprzedam butlę C02 i wagę lubelską. Tel. 0461837-01-82.
Sprzedam wypoczynek zczarnej skóry. Teł. 046/837-55-90.
Overlock przemysłowy, trzynitkowy, Yuki - tanio sprzedam. Te\. 0421710-83-65, 0601-533-087.
Bale sosnowe, grubość 7cm suche. Teł. 0421710-80-31.

pralek, lodówek, zmywarek, sprzę
tu RTV pochodzenia zagranicznego z gwarancją.
Tel. 046/833-98-00.

Sprzedanmgment pokojowy- jasny. Teł. 0461837-94-81.

Sprzedam ziemi« tońową nadającą si<( na ogórki, trawniki, z dowozem do dornu samochodem marki Kamaz.
Te\. 0461837-19-45, 0604-905-673.

Komputer Pentium 200 MMX, 32 MB, dysk 1,7 GB,
karta muzyczna, monitor I5", kolor - sprzedam.
Te\. 0604-840-425, 0461837-06-22.

Ekologiczne kotły uniwersalne węglowo-rniałowo
ołejowe z automatyką spalania. Wysoka sprawność,
niska cena - Łowicz, Klickiego 66 (obok punktu skupu metali kolorowych).

Sprzedam dachówkę
Tel. 0461838-47-91.

Prowadzę sprzedaż

Nagrania cyfi'owe, VHS - Walas. Tel. 0461837-52-23.

atramentową.

Tel. 0461837-90-49.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE

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

Teł.

Wideofilmowanie VHS, S-VHS, cyfrowo - zdję,cia i pły
ta CD. Tel. 0461837-73-39, 0601-301-417.

0461837-87-93.

Sprzedam regał dziecięcy+ biurko. Teł. 046/837-92-69 po 18.00.

Kupię

Kupię

krajalnicę

Wideofilmowanie -profesjonalne- tanio. Teł. 0601-157-630.
Wideofilmowanie FU Mewa, obróbka komputerowa.
Tel.046/837-83-96,0601-323-562, 046/837-77-75 po 17.00.

Sprzedam nową kamerę sony CCD-TR 913 E, cena do
uzgodnienia. Tel. 0461837-41-66.
Sprzedam

Klickiego 66.

Wideofilmowanie. Tel. 0421719-29-28.

Sprzedam suknię ślubną. Tel. 046/830-33-31, 046/837-21-61.

Profesjonalne wykańczanie wnętrz: płyty k.g., sufity
podwieszane, adaptacja poddaszy, gładź, panele ścien
nei podłogowe,malowanie.Tel. 0461838-66-73 po 20.00.
Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych-wycena,kosztorysy, nadzór. Tel. 0461837-78-38.

Do końca lutego ten slup energetyczny, stojący na skrzyżowaniu ulic Blich
i Mostowej. przestanie straszyć przechodniów i kierowców. Już teraz obok
niego leżą nowe, mocne slupy żelbetowe, które lada dzień pracownicy Zakładu
(tb)
Energetycznego w Łowiczu ustawią w miejsce zniszczonego.

Prace okładzinowe, tynki, gładzie gipsowe, płyty GK,
glazura, terakota, panele, wykładziny, panele podłogo
we, usługi malarskie. Tel. 0602-139-447.

Bilard na wsi

Usługi hydrauliczne, c.o., wodno - kanalizycyjne,
tłownie olejowe, nowoczesna technologia.

Turniei

ko-

Te\. 0461838-75-53.

wygrało Chąśno

Młodzi mieszkańcy gminy Chąśno szym ośrodku kultury stół bilardowy
zdobyli pierwsze miejsce w turnieju bi- jest od prawie pięciu lat, zaś w GOK
lardowym, zorganizowanym przez w Boczkach tylko nieco ponad rok.
Ośrodek Kultury w Kocierze- Mieszkańcy. gminy Chąśno byli przyGminny
Sprzedam drewno opałowe. Teł. 0461837-21-65,
Elektroinstalacje, przyłącza, pomiary, domofony.
0602-269-735.
wie Południowym z siedzibą w Bocz- zwyczajeni do gry na mniej wygodnym
Cieślak Edward, Łowicz, os. Kostka 21128, VAT.
Sprzedam kuchnię węgłową prawie nową, pralkę autoTeł. 0601-303-858, 0461837-50-84.
i mniejszym stole bilardowym. Widać
kach Chełmońskich.
matyczną niemiecką, pralkę wirnikową. Teł. 0461837-31-14.
Sprzedam regały sklepowe. Tel. 0461837-43-05 po 19.00.
Międzygminny turniej odbył się było, że to trening czyni mistrza.
kotłow
wodno-kanalizacyjne,
hydrauliczne,
Usługi
Regał z dwoma tapczanami 3,7 m, wypoczynek, fotele,
Sprzedam Nokia 311 O, magnetowid Philips.
nie olejowe, miedź, plastik. Teł. 0461838-74-83
Podczas turnieju kierownictwo kociew środę, 9 lutego, w godzinach popołu
biurko - sprzedam. Tel. 0605-233-823.
Te\. 046/837-04-1 O.
po 20.00, 0602-442-524.
dniowych w GOK w Boczkach. Chęć rzewskiego ośrodka kultury przygotoSrzedam komputer Pentium 200 MMX i syntezator Sprzedam Nokia 3 I IO, zestaw Hands - Foreł do SieCyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozai- udziału zgłosiło ponad 20 uczestników; wało skromny poczęstunek oraz zapewYamaha PSP 410. Tel. 042/719-15-77.
mens S6. Teł. 046/83 7-04-23.
ki, lakierowanie. Popów 43. Tel. 0604-334-891.
najstarszy z nich miał 40 lat. Większość niło herbatę i napoje. Nagrody stanowił
Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek, łat Sprzedam ziemię czarną - workowana i luzem oraz świer
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki z płyt uczestników jednak stanowili ludzie sprzęt sportowy: piłki, paletki do tenina zamówienie. Partyzantów 9. Tel. 0461837-17-07, ki metrowe. Tel. 0461837-13-64.
gipsowych, gładż. Tel. 0603-787-353.
młodzi, w wieku szkolnym, którzy jesz- sa stołowego, zegarek sportowy itp.
046/837-96-69, 0602-633-667.
Stoły drewniane, oprawy jarzeniowe, nożyce dźwignio
Kocierzewska młodzież już teraz
mieli tego dnia ferie zimowe.
cze
poelekto-energetycznych,
przyłączy
Projektowanie
Hunowa sprzedaż jaj. Najniższe ceny.
we, spawarekę SPB-315 i zgrzewarkę punktową łxl. miary skuteczności zerowania, usługi BHP - szkoleTurniej był rozgrywany w dwóch gru- myśli o rewanżu i zorganizowaniu naTeł. 0421719-10-82, czynne od 14.00 do 18.00.
Tel. 046/837-77-90 łub 0602-366-564.
nia. Teł. 0461837-66-81.
pach: młodszej i starszej. W obydwóch stępnego turnieju. Prawdopodobnie odKomputer Pentium li. Teł. 046/838-27-10.
Sprzedam topole ścięte. Te\. 024/277-93-16.
zatriumfowali mieszkańcy gminy Chą będzie się on we wrześniu tego roku.
Usługi hydraułinczne. Teł. 046/838-67-4 I, 0606-257-120.
Sprzedam silniki 0,4 kW, 1,5 kW, 0,8 kW, 3 kW
(mak)
śno. Warto jednak dodać, że w tamtejSprzedam tregry. Kompina 24.
Układanie kostki brukowej. Tel. 0461838-36-10

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

rozbiórkową czerwoną.

Te\. 0461838-57-24.

Spawarka; Magomig400, butle tlenowe. Teł. 046/838-57-24.
Sprzedam niedrogo lodówkę i lodówkozamrażarkę
przeszklone. Tel. 0606-629-346.
Sprzedam drzwi pokojowe

n~we.

Arkadia 49.

Teł.

0461837-78-26.

Sprzedam blachę trapezową większą tłość.
Tel. 024/356-24-71 wieczorem, 0603-696-524.
Sprzeda komputer.

Prosić Pawła. Teł.

0461837-69-07.

Sprzeda pralkę superautomat Polar 663P, 500
Tel. 0461837-78-26.

zł.

Sprzedam skóry z rudych lisów na dwa futra. Tel 046/837-6240.
Sprzedam pręty metalowe i kantownik 30. Jasionna 26.
Tanio sprzedam

półki

sklepowe.

Teł.

0461837-08-16.

Sprzedam fonnierkę do skarpet 29130. Teł. 046/837-67-52.
Sprzedam drewno na opal. Tel. 0461838-65-52.
Sprzedam bale topolowe.

Jastrzębia

43.

Silniki elektryczne, wiertarka stołowa, szlifierka, wentylatory, waga, imadło, motoreduktor, pompa szambowa, motopompa, węże, sprężarka. Tel. 0421719-59-36.
Sprzedam silnik I, I kW jednofazowy, akwarium IOO I,
ławeczkę treningową. Tel. 0421719-29-49.
Sprzedam steper - tanio. Tel. 046/837-23-04.
Drzewka sosny czarnej, daglezji, świerku klującego,
pospolitego na żywopłot i zadrzewienie, wysokość: I
- 25 mod 6 zl/szt. - sprzedam. Teł. 0461837-58-60.
Ubezpieczenia i korzystne lokaty. Tel. 0606-103-430.
Sprzedam overlock trzynitkowy.

Teł.

0602-172-304.

Sprzedam łóżeczko VOX przekładane na tapczanik.
Te\. 0461837-22-81.
Sprzedam Decka, CD Diora, wzmacniacz Unitra.
Tel. 0461837-77-16.
Sprzedam tanio

małą zamrażarkę. Teł.

046/837-74-47.

Sprzedun: centrala telefooiczna Mikrotel 'lf6. Teł. 046/837-_9544.
Sprzedam: tokarka Rewor Werowa mała. Tel. 0461837-9544.
Sprzedam porzeczkę czarną do sadzenia - Ojebyn - 600
S1luk.Wiadomość: tel. 046/837-40-18 w godz. 20.00 - 21.00.
Sprzedam heblarkę grubościówkę
0241285-42-89.

Sprzedam dęby na pniu 3 szt. Teł. 046/837-21-83 po 16.00.

80-tkę fabryczną.

Teł.

Sprzedam tanio heblarkę. Tel. 024/277-90-73.

wieczorem, 0606-1 I3-228.

Jak zainteresować warsztatami
teatralnymi

poziome, pionowe, rolety materiałowe, anty- montaż, naprawa, cena producenta.
0603-753-973.

Żaluzje

włamaniowe

Teł.

Sufity podwieszane, gips, boazerie.

Sprzedam topole na pniu. Tel. 06o4-560-897.

Sprzedam Zenit 12S, teleobiektyw, Canion AF-I, ło
dówk<( samochodową i amatorskie wywoływanie zdjęć.
Tel. 0461837-41-87 po 16.00.
Sprzedam tregry „14".

Sprzedam sofę dwuosobową, telewizor Philips 28",
Grundig 14, wideo JUC, komplet wypoczynkowy.
Te\. 0461838-56-09.

Teł.

0604-645-981.

Dzisiaj - w czwartek, 17 lutego o godzinie 16.00 odbędzie się pierwsze spoPRACA
tkanie z młodzieżą, jakie zaplanował
Projekty budowlano-instalacyjne, kosztorysy,
Ośrodek Kultury w Zdunach
Gminny
nadzory. Teł. 0461837-47-42.
Zatrudnię przedstawicieli handlowych. Teł. 0604-404-047.
w celu zaciekawienia swoją nową proBrukarstwo. Tel. 04217 I 9-41-32, 0603-872-896.
Podejmę pracę kierowcy kat. A, B, C, E. Tel. 046/837-05-93.
pozycją - warsztatami teatralnymi.
Wykładanie panelami MDF, PCV, boazeria, wypiaski W ramach tych warsztatów nie przewiZatrudnię mechanika samochodowego i ucznia.
styropianowe, drewniane, glazura, terakota, wymiana duje się tworzenia jakiegokolwiek przedTel. 04217 I9-29-37.
okien. Tel. 0604-1 I2-839 po 20.30.
stawienia, ale naukę teatralnej wypowieZatrudnię w Głownie asystentkę znającą bardzo dobrze język angielski. Dwa popołudnia w tygodniu, Tapetowanie i wykańczanie wnętrz.
dzi, ekspresji na scenie, ćwiczeń aktorTel. 046/838-66-53.
zgłoszenia na pocztę głosową. Tel. 0603-835-957.
skich, które przygotowują młodzież do
Instalacje ełeknyczne, przyłącza napowietrzne i kablo- prób w aktorskim rzemiośle. Na pierwPrzyjmę zamówienie na wyrób skrzynek na owoce,
we, ogrzewabie podłogowe - eleknyczne.
sprzedam drewno opałowe - trociny. Gołeńsko 69.
sze spotkanie, jakie było zaplanowane
Tel.-0461837-46-02, 046/838-57-55, 0604-104-671.
Te\. 0605-094-170.
w styczniu, przyszło tylko 6 osób - zbyt
Dyspozycyjny 50-latek poszukuje pracy. Teł. 046183746-02. Usługi wykończeniowe, glazura, terakota, panele,
mało, by te zajęcia prowadzić. Dlatego
płyty gik. Tel. 0421710-81-61.
dyrekcja GOK zdecydowała się zwróFinna przyjmie współpracowników. Teł. 046/837-94-15.
Vertał: żaluzje - wewnętrzne, nawierzchniowe, verticacić z propozycją takich zajęć do szkół
Praca - usługi finansowe. Tel. 0461837-94-15.
le - materiałowe, antystatyczne oraz do pracowni komputerowych (alerty), rolety - tekstylne, zaciemniające, podstawowych (w klasach V - VIII)
instalacje elektryczne, domofony, centrale
telefoniczne. Tel. 0461837-47-42.
Przyłącza,

Wykonam palety drewniane wg. zamówienia.
Strzełcew 40. Tel. 046/861-27-70 po 18.00.

Rencistka wiek ok. 40 lat, zaopiekuję się dzieckiem
starszą osobą. Tel. 046/838-15-79.

antywłamaniowe, 50 wzorów. Produkcja, montaż, na-

Zatrudnimy clo pracy przedstawiciela handlowego,
wymagarna prawo jazdy kat. B. Kontakt osobisty „Rem
-Bud", Łowicz, ul. Katarzynów 48.
Zatrudnię

pracowników w hurtowni art. elektrycznych.
ul. Zamkowa I5b.

Wiadomość: Łowicz,

Przyjmę pracę chałupniczą. Teł.

0602-692-997.

piekarza do wypieku pizzy z własnym samochodem na cały etat (nie uczący się) do pracy w Skierniewicach. Tel. 0461837-83-51.

Zatrudnię

Gładź

gipsowa

glazura, terakota,
046/838-34-18 po 20.00.

remontowe i wykończeniowe, glazura, terakota, panele, gładzie itp. oraz budowanie fo1\tann i wodo~Tel. 0604-230-099, domowy 046/830-20-19 po 20.00.

Usługi

Usługi hydrauliczne. Tel.

046/83 7-11-75, 0602-832-738.

Montaż paneli ściennych i podłogowych,
glazury i terakoty.Tell. 0461837-91-41.

potrzebującą

opieki.

Mleczarnia Głowno Sp. z o.o zatrudni koordynatora do
spraw skupu mleka. Wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o profilu: zootechnika, rolnictwo łub mleczarstwo. Pisemne zgłoszenia prosimy
kierować na adres: Mleczarnia Głowno Spółka z o.o.
ul. Chopina I, 95-0 I5 Głowno.

USŁUGI

WIDEO

Sprzedam hydrofor 300 I, pompl( z silnikiem, 70 szt
żeberek żeliwnych. Te\. 046/839-2 I- IO.

Wideofilmowanie, fotografowanie,

Sprzedam linę stalową 14 ok. 97 m. Tel. 0604-523-726.

Wideofilmowanie - Walas. Tel. 0461837-52-23.

Sprzedam mini wież<; Thopsonic z auto rewersem i CD,
350 zł. Teł. 046/837-96-12.

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

Teł.

0461837-94-85.

układanie

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

Montaż
Teł.

Zimowe odświeżanie

metodą bezpyłową,

płyty gipsowe, knitkietenniny. Tel.

Abyzałożyćgladź,panełe, malowanie.Teł.

Finna ubezpieczeniowa zatrudni agentów na terenie
Łowicza, Głowna i okolic. Zatrudnienie + prowizja.
Tel. 0602-245-961 9.00 - 16.00.
Zaopiekuję si« osobą
Tel. 046/837-74-48.

Szkoła Podstawowa nr 1

prawa-rachunkiVAT. Teł. 0602-736-692, 0602-297-257.
łub

0606-226-121.

Remontowo-budowlane, pełny zakres, wiosna-lato.
Teł. 830-30-02 tylko w niedzielę.
Konstrukcje i pokrycia dachowe.
046/839-62- I 7.

Teł.

i średnich, znajdujących się na terenie
gminy. Zainteresowanie tematem wykazały szkoły podstawowe w Zdunach
i Bąkowie Górnym, Liceum Ogólnokształcące w Zdunach i Zespół Szkół
Rolniczych w Zduńskiej Dąbrowie.
Z każdej z tych szkół w zajęciach, mają
cych charakter demonstracyjny, udział
weźmie po ok. 30 osób, odbędą się one
nie tylko dzisiaj, ale także i w poniedziałek, wtorek i środę przyszłego tygodnia. Prowadzić je będzie instruktor
teatralny Wojciech Miedzianowski, dyrektor GOK w Bielawach. Po nich dopiero planuje się utworzenie z zainteresowanej młodzieży dwóch grup wiekowych, w ramach których odbywać się
będą warsztaty.
(tb)

Niewielkie prace remontowe podjęła
dyrekcja Szkoły Podstawowej nr I
w Łowiczu w czasie minionych ferii zimowych. Dzięki pomocy. Komitetu
Rodzicielskiego zakupionych zostało
około 14 litrów farby olejnej. Została
ona zużyta do pomalowania lamperii
dwóch szkolnych korytarzy na parterze
i I piętrze. Wykonaniem prac zajęli się
pracownicy fizyczni, zatrudnieni
w szkole. Dyrektor szkoły, Iwona

Rutkowska powiedziała, że w tym roku
planuje się także pomalowanie reszty
szkolnych korytarzy. Stanie się to najprawdopodobniej w okresie wakacji, by
nie przeszkadzać uczącym się dzieciom.
Oprócz malowania lamperii pracownicy szkoły przeprowadzili gruntowne
sprzątanie na terenie całej szkoły. Dzię
ki temu wysiłkowi, jak podkreśliła
dyrektor szkoły, dzieci weszły po feriach do czystych i świeżych klas.

SP6

0602-669-554,

Nie chcemy

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura, terakota, płyta
gipsowa, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładź,
cyklinowanie. Teł. 0461838-98-40 po I9.00.

chorować

Wszystkie dzieci uczestniczące ce dzieci zostały poprzedzone dwiema
półkoloniach na terenie SP 6, brały dodatkowymi stronami tytułowymi.
udział w konkursie plastycznym, orga- Jury składające się z pracowników Sanizowanym przez Sanepid pt. „Nie nepidu w czwartek, I Olutego, przyznaStolarstwo, glazurnictwo, płyta GK, hydraulika.
Te\. 0421719-43-30, 0603-091-674.
chcemy chorować na choroby zakaźne". ło dwie równorzędne pierwsze nagrody
Konkurs był podsumowaniem tematy- dla Agaty Paturaj i Ludwiny LaskowTynki, panele, terakota, głazwa, wymiana okien.
ki wychowania zdrowotnego, realizowa- skiej. Drugą nagrodę otrzymał Igor FlorTeł. 0461837-03-22.
nego na zajęciach w czasie ferii, pod kie- czak, a trzecią Adrian Wróbel. Autorzy
Tapety natryskowe, malowanie, gipsy, sufity podwieszane, glazura, parkiety, cyklinowanie, okna, panele runkiem pani Jolanty Kaczor. Spośród wszystkich 12 prac, które znalazły się
ścienne, podłogowe, ocieplane. Tel. 046/832-81-97,
ponad 30 prac nauczycielka wybrała 12, w albumie, otrzymają drobne prezenty.
0603-980-459.
(mwk)
z których dzieci wykonały album. Pra- usługi remontowo-budowlane, pełny zakres.
FVAT. Tel. 0461838-59-76, 0601-345-645.

Markpoł

w
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żaluzje pionowe, poziome, rolety materiałowe, antywłamaniowe

- montaż, naprawa, cena producenta.
Tel. 0603-753-973.

Komputerowe przepisywanie tekstów: język polski,
angielski - szybko, sąlidnie. Tel. 0461837-46-85.

Francuski - korepetycje. Tel. 0606-432-320.
Biuro rachunkowe. Tel. 0421710-85-88.

Płyty

gipsowe, sufity podwieszane, gładź gipsowa,
boazeria, siding, wymiana okien, malowanie, glazura,
terakota. Tel. 046/837-08-07.
Usługi remontowe: gipsowanie, malowanie, tapetowanie, panele podłogowe, montaź płyt GK.
Tel. 046/839-62-30.
Usługi:

koparka, ładowarka, transport, źwir, pospupiasek, ziemia na podwyźszenie terenu.
Tel. 0461837-68-01, 0602-241-042.

Komputerowe przepisywanie prac - wykresy, skanowanie. Tanio, solidnie. Tel. 0461837-36-52 po 18.00.
Pracowałeś legalnie - Niemcy. Odzyskujemy podatek.
Tel. 071/385-20-18.

Zespól muzyczny - bale, wesela, wideokaseta demonstracyjna, ceny konkurencyjne. Tel. 046/837-91-83.
Komputerowe przepisywanie tekstów, skanowanie,
kolory. Tel. 0604-576-488.

Tanie wykańczanie wnętn, glazurnictwo, gładź, malowanie, sufity podwieszane, ściany działowe, zabudowa z płyt GK, montaźe paneli. Tel. 0602-587-936.

Przewozy krajowe Ford Transit 14 osób.
Tel. 0461838-70-32, 0602-681-541.

parkietu, mozaiki, cyklinowanie,
desek, panele podłogowe i ścienne.
Tel. 046/837-42-55.

podłogi

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

z

Docieplanie budynków, tankowanie, murowanie,

Zespół

Kominki, wkłady kominkowe. Tel. 0461837-84-92
po 20.00, 0602-582-061.

War.;ztat ślusar.;ki wykonuje piece c.o. miałowe, wę
glowe oraz przeróbka piecy węglowych na miałowe.
Zakrzew 19.

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

Zespól muzyczny - wesela. Tel. 046/838-66-46.

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

Korzystne lokaty - Jlwarancje, zabezpieczenia. Umów
się na spotkanie. Tel. 0606-103-430.

Sufity podwieszane, gipsy. Tel. 0604c645-98 I,
0502-228-972.
Malowanie. Tel. 0603-061-824.
Układanie

parkietu, panele. Tel. 046/837-06-43.

Montaż

boazerii, paneli ściennych, podłogowych, panele PCV, szafy, pawlacze, zabudowa wnętn, schody,
tralki, poręcze, łuki, sufity podwieszane, ścianki działowe z płyty GK. Wymiana okien, drzwi.
Tel. 046/837-73-99.
.Wykładanie panelami MDF, PCV, boaŻeria, wypraski
styropianowe, drewniane. glazura, terakota, wymiana
okien, oświetlenie halogenowe. Tel. 0604-112,839.
Glazura, terakota, gładź, malowanie. Te I. 046/83 7-74-51.
Sprzedam wełniak 4-5 lat. Tel. 046/837-74-51.
Usługi

hydrauliczne, miedź, plastyk i tradycyjnie.
Tel. 046/837-21-65 lub 0602-269-735.
Kompleksowe wykańczanie wnętrz, glazura, terakota,
panele, malowanie, technologia gipsowa - roboty murar.;kie, tynki, docieplanie budynków, wymiana otworów. Tel. 0604-580-213.
Dachy, konstrukcje, pokrycia, Naprawa, konserwacja.
Tel. 0603-879-721, 046/839-18-37.
Okna PCV - sprzedaż, montaź, raty.
Tel. 235-46-66, 0501-177-886.
Usługi remontowo-budowlane, w tym kominki.
Tel. 046/838-06-05.

USŁUGI,

INNE

Komputerowe przepisywanie prac, rysunki, wykresy,
skanowanie. Tanio, solidnie, kn\tkie terminy. Wydruki
laserowe. Tel. 046/837-83-88.
Gabinet Lekar.;ki. Lekarz medycyny Aleksander Janowicz, Małszyce nr 15, 99-400 Łowicz.
Tel. 046/838-99-70. Przyjmuje: 18.00-19.00.

Zespól muzyczny - możliwość doboru repertuaru oraz
oryginalna oprawa folklorystyczna.
Tel. 046/838-11-74.

Unieważniam
gospodarczą

ul.

zagubione

zaświadczenie

nr 3038. Wilk

Włókiennicza

na

działalność

Wiesław, Łowicz,

16.

Śluby - Honda. Tel. 0602-882-617.
Zaginęło świadectwo ukończenia

Szkoty Zawodowej

na nazwisko Piotr Piórkowski.
Inspekorat BHP - szkolenia pracowników, inna współpraca. Tel. 0461837-71-52.

Sprzedam prasę Z-224 i słomą belowaną.
Tel. 0461838-05-94.
dwukółkę ciągniko

198lłrok.

Tel. 0606-308-525.

konną.

dojarkę przewodową.

Tel. 046/838-73-13.

Filipińscy

healerzy są słynni na cały
.bezkrwawych" operacji. Jednak to nie ta umiejętność jest
podstawą do ich codziennej praktyki są oni przecież niezwykle skutecznymi
bioenegoterapeutami. Właśnie ich skuteczność fascynuje ludzi na całym świe
cie.
Od 1.XI/. 1999 r. w Polsce przebywa
jeden z najbardziej uduchowionych healerów młodego pokolenia Elmer Aping.
- Z niezwykłym skupieniem i modlitwą
podchodzi do każdego chorego filipiński
uzdrowiciel, który jest osobą o bardzo
wysokim potencjale energetycznym. Po
skupieniu i zatopieniu w modlitwie stosuje wobec chorego rozmaite techniki
manualne (masaż wibracyjny .punktowy'). Potrafi wprowadzić w rozluźniają
cy trans, a osoby po takim zabiegu czują
się zrelaksowane, jak po dobrym długim
odpocznku. Pewnej starszej pani cierpiącej na żylaki potrafił wyjąć - pasemka
czarnych skrzepów krwi, po zabiegu

Tel. 0461838-77-75.
Sprzedam taśmociąg długości 7 m oraz kojce dla tuczników. Tel. 046/838-48-86.
Kapusta biała, duże główki - sprzedam.
Tel. 0461838-35-23.

Krowę

do pomidorów. Kompina 12.
Południowym.

rasy Jer.;ey - sprzedam. Tel. 046/838-75-20.

Sprzedam

pszenicę.

Tel. 0461838-47-91.

Otręby

Sprzedam kopaczkę ciągnikową, samochód osobowy
marki Zastawa 11 OO. Oszkowice 15, Walczak Wiesław.

Dąbkowice

pszenne i żytnie. Złaków Kościelny 3.
Tel. 0461838-71-36, 0604-384-581.
Sprzedam siano, słomę prasowane ze stodoły. Jamno 17.

ciągnik

Sprzedam

T-25, 1986 rok.
Górne 14.

Sprzedam klacz

karo-gniadą (2-letnią).

Nieborów 117.

Sprzedam z dowozem siano ze stodoły (pierwszy pokos). Jastnębia 75 (za wysypiskiem), Walczak.

Sprzedam strugarka-wyrównarka 4 nożowa, szer. 40 cm,
dl. 2,5 m, niemiecka z bezpośrednim na~ na wałek.
Tel. 0421719- ł 8-86 po 18.00.

Sprzedam siewnik Poznaniak, przyczepę wywrotkę 3,5
i 4 tony, zbiornik, chładzarkę do mleka, szuflę do obornika. Tel. 0461838-87-51.

Sprzedam rozrzutnik obornika jednoosiowy.
Kalenice 52. Tel. 0461838-88-39.

Sprzedam pszenicę 4 tony oraz heblarko Tel. 0461837-33-81.

dówkę,

Sprzedam ziemniaki jadalne. Tel. 0241277-96-77.

Sprzedam
Sprzedam

prosięta

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

Naprawa

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

Tel. 046/838-14-94.
Bocheń

35.

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

Komputeropisanie - tanio. Tel. 046/837-70-63.

Owies bez łuski - materiał siewny - sprzedam.
Tel. 0461838-65-52.
Sprzedam

zł

stodoły, duża ilość.

przyczepę jednoosiową. Sierżniki

19.

Sprzedam dojarkęjednokonwiową, wózkową firmy Alfa
Lawa!. Tel. 0461861-13-50 wieczorem.

Maturzysto - kur.; matematyki. Tel. 0461837-85-%.
Sprzedam Zetor 721 I, 1985 rok. Tel. 046/861-25-51.
ósmoklasisto - kur.; matematyki. Tel. 0461837-85-96.
C-360 - sprzedam. Tel. 0421719-70-21.
Matematyka. Tel. 046/837-85-96.
Korepetycje - informatyka. Tel. 046/837-73-28.

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

Matematyka. Tel. 046/837-65-02.

Sprzedam

dojarkę przewodową.

Łowiczu

Tel. 0602-725-118.

i jałówki. Tel. 0421719-12-62.

wysłodki.

cebulę.

Tel. 0606-752-721.

ciągników

Sprzedam siano i słomę w belkach.
Tel. 024/282-25-46.

Tel. 046/837-12-02

rolniczych. Tel. 0461837-13-43.

Sprzedam dmuchawę do siana i zboża z silnikiem
li kW. Tel. 046/838-79-68.
Sprzedam

Sprzedam snopowiązałkę tanio, stan bardzo dobry.
Tel. 0461838-44-13.

Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy.

Sprzedam

Sprzedam krowy wysokocielne. Tel. 024/277-94-31.
Sprzedam suche
po 16.00.

transportowe Renault Master, ład. 1,8 t, 12 m'.
faktury VAT. Możliwość stałej współpracy.
Tel. 0461837-55-36.

Sprzedam orkana, rozsiewacz nawozów RCW-3, gwiazrozrzutnik obo'tnika. Tel. 0461838-87-51.

- wyrówniarkę czteronożową,
Tel. 0421719-18-86 po 18.00.

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

słomę praasowaną.

trajzegę.

strugarkę

niemiecką.

chłodziarkę

Sprzedam

Z

sadzarkę

Sprzedam

Sprzedam słomę belowaną w Jeziorku
Tel. 0461838-12-07.

Sprzedam pólg 4-skibowy podorywkowy.
Tel. 046/838-33-36.

Profesjonalny makijaż w domu klienta po atrakcyjnych
cenach. Tel. 046/837-78-92.

wszyscy oglądali nogi i dziwili się jak on
to zrobił. Nogi były teraz jak nowe.
Niecierpliwa 30-letnia łodzianka po
pierwszym już zabiegu przybiegła do
gabietu z wynikami badań, choć miała
wykonać badania dopiero po kolejnych
zabiegach. Okazało się, że już po pierwszym w ciągu dwóch dni duży guz macicy zmniejszył się o 2 cm. Mieszkanka
Sieradza cierpiała od wielu lat na chory
żołądek, podczas pierwszego zabiegu Ef.
mer Aping rozbudził takie moce, że w cią
gu kilku minut przykre dolegliwości odeszły na zawsze.
- Boję się nawet głośno o tym mówić wyznaje Maria K. z Kielc. - Tyle lat cierpiałam z powodu chorej trzustki, już prawie nic nie jadłam. Po wizycie up. Elmera Apinga wszystko minęło, jak ręką odjął. Boję się, żeby nie był to sen.
- P Anna z Kocka przygotowała się
do usunięcia guza piersi. Po trzech tygodniach od wizyty guz zniknął, potwierdziła to specjalistycznymi badaniami.

Sprzedam ciągnik T-25 i sadzarkę do ziemniaków podTel. 046/838-72-08.

kiełkowanych.

Sprzedam żyto, pszenicę i jęczmień.

dojarkę dwukonwiową.

Kupię ziemię najchętniej

kolo Goleńska, ziemniaki i
sprzedam cebulę, marchew, rozdrabniacz Bąk.
Tel. 046/838-12-97.
Kupię bardzo dużą ilość tuczników cena wysoka oraŻ
sprzedam koncentraty i premiksy - cena hurtowa. Skowroda Południowa 35. Tel. 046/838-12-01,
0604-696-793.

'Sprzedam sieczkarnię do kukurydzy Kavec 80, stan
dobry. Bąków Górny 58. Tel. 046/838-79-20.
Sprzedam

młodą krowę.

Sprzedam
po 18.00.

Tel. 0241277-93-37

Sprzedam ciągnik MTZ-82, 1985 rok. Humin
DZ IO, gm. Bolimów.
Sprzedam siano, ziemniaki, dojarkę, 2 felgi
do Poloneza. Tel. 0606-347-867.
Sprzedam c_360 3P, 1987 rok, silnik I OO MTG
po remoncie. Tel. 0461838-35-64.
•
Sprzedam siano. Tel. 046/838-35-56.
Sprzedam kombajn Anna. Tel. 024/285-39-73.

ZWIERZĘTA

Sierkowice Lewe 136.

Sprzedam dojarkę Alfa Lawa!. Świeryź Il 57.
Kupię przyczepę asenizacyjną.

mieszankę zbożową.

Sprzedam agregator uptawowy. Jeziorko 24.
Tel. 046/838-47-49.

Tel. 046/838-15-15.

Sprzedam dobermana, 6 miesięcy, suka.
Tel. 046/839-61-56 po 17.00.

Tel. 0604-730-384.

Sprzedam ciągnik C-360, stan bardZo dobry, -1980 rok.
Tel. 0602-559-065.

Sprzedam rottveilera - I rok.
Tel. 0421719-29-49.

Pilnie sprzedam jałówkę
Tel. 046/838-73-27.

Owczarki niemieckie po rodowodowych rodzicach sprzedam. Tel. 0461837-26-71.

hodowlaną

wysoko

cielną.

Sprzedam dobermana ?-miesięczny. Tel. 046/837-19-34.

Kupię ziemniaki jadalne. Tel. 046/837-23-23,
0601-418-811.

Koncentraty, pasze, otręby, premiksy, mieszanki dla
tuczników już od 580 zVt. Tel. 0601-418-811 po 20.00,
046/838-71-48.

,

Informacje i zapisy: tylko tel. (0-42) 632-51-24, 0-602-711·719, 0-501-363-991

Sprzedam owczarka niemieckiego
Tel. 046/838-65-45 po 18.00.

9-miesięcznego.

OPAŁOWY

EKOTERM PLUS
Z KONCERNU
Łowicz,

filipińskim

uzdrowicielem będzie można się spotkać
w Domu Nauczyciela, Al. Sienkiewicza 42,
od godz. 1000 w dn. 24.02.2000 r. (czwartek)

Sprzedam szczenięta yorkshire terier.
Tel. 046/837-82-71.

OLEJ

TAJEMNICA UZDROWIEN
,
FILIPISKICH HEALEROW
świat ża sprawą,

Sprzedam siano belowane oraz dojarkę Alfa I.awal.
25.

Jastrzębia

Tel. 046/838-56-56.

Sprzedam dmuchawę do siana i przyczepę samozbieraT050, stan bardzo dobry. Tel. 090/647-991,
0461838-35-55.

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

Elmer Aping w

K-442. Tel. 0461838-79-99.

Sprzedam siano, burak. Łowicz, ul. Armii Krajowej I08.

i siano. Tel. 046/838-90-69.

Sprzedam uprząż
Nieborów 156.
Sprzedam

Komputerowe przepisywanie prac. Tel. 0461837-40-37.

NAUKA

słomę

Sprzedam przyczepy 3,5 t i 4 ~ niskie wywrotki, rozrzutnik obornika, dwuosiowy, siewnik poznaniak
U= C-360. Wiadomość: Kocierzew Południowy 15.

Komputeropisanie: prace dyplomowe, podania, wizytówki. Tel. 046/837-45-68.

Zespól - bale, wesela. Tel. 0461837-65-78.

prasę

Sprzedam ciągnik C-360, 1980 rok, drapak, plóg dwuskibowy, zgrabiarkę do siana pięciogwiazdową. Świe
raż Il 11. Tel. 046/838-99-60.

Sprzedam nasiona ogórka Szremskiego, cena IOO
za kg. Tel. 024/277-94-31.

Usługi

Sprzedam

Sprzedam ciągnik C-360,

Sprzedam dojarkę Alfa Lawa! oraz
40 litrów uźywaną. Jastrzębia 25.

Komputeropisanie. Tel. 0461837-74-51.
OFE Nationale Nederlanden. Tel. 0461837-31-14.

W ciągłej sprzedaży serwatka. Kocierzew.
Tel. 0461838-48-94.

Korepetycje z biologii. Tel. 0461837-65-53.

jącą

Panele ścienne, podłogowe, naciąganie, gładź gipsowa. Tel. 046/837-24-78 lub 0606-613-498.

Pilnie sprzedam Avię C-360, 1983 rok, koparkę ciągni
kową Mikrus B-1. Tel. 0603-512-838.

Sprzedam przyczepę wywrotkę 4,5 tony lub :zamienię
na sztywną na oponach 11. Tel. OMi/837-14-11.

Sprzedam siano pogodne - tanio. Arkadia 49.

Komputerowe przepisywanie tekstów, szybko i tanio.
Tel. 0461837-83-09.

T-25, 1985 rok. Stroniewice 51.

Sprzedam zbiornik na mleko 1996 rok, Alfa I.awal,
poj. 330 I. Tel. 046/838-99-93 po 20.00.

Sprzedam siewnik zbożowy, szerokość 3 m, ładowność
900 kg oraz przyczepę 6 t D50. Tel. 046/838-47-21.

Wypracowania. Tel. 0461837-83-09.

ciągnik

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

Sprzedam kukurydzę paszową. Tel. 046/837-08-75 lub
024/277-62-79 po 16.00.

podań.

Sprzedam

Sprzedam

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

muzyczny. Tel. 046/837-42-08.

Sprzedam sieczkarnię jednorzędową do kukurydzy,
prodikcji zachodniej. Tel. 046/838-17-19.
Sprzedam przyczepę 3,5 t, wywrotkę, silnik jednotło
kowy S320, kosiarkę listwową OSA.
Tel. 0601-926-546.

Łowicz.

wą

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

Łowicz,

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

polski, historia, WOS i inne wypracowania,
prace zaliczeniowe, referaty. Tel. 0606-112-576.

Siewnik zbożowy zawieszany i
sprzedam. Rogóźno Il 26.

Z.adzwoń:

gładź, płaty GK, panele ścienne i podłogowe.
Tel. 0461837-22-94, 0602-467-436.

Glazura 18 zł, panela 13 zł, malowanie 3 zł, tapeta 5 zł,
hydraulika, gips. Tel. 0606-343-848.

Studentka - korepetycje z matematyki,
Tel. 0461830-31-53.

ROLNICZE

Cięcie drzew, trudnych, na cmentarzach, w zwartej :zabudowie. Rodzina Szychowscy. Tel. 0604-891-092.

Komputeropisanie mam we krwi.
0461837-75-57.
gię

Korepetycje - dzieci młodsze mające trudności w nuce.
Tel. 0461837-43-56, 0606-427-138.

Język

łka,

Układanie

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

PŁOCK

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

CENY KONKURENCYJNE

oraz transport:
•piachu

•żwiru

KAMAZ 12 ton

r

R-284

AUTO-NAPRAWA"
Browarna 1 O, towicz
ini. mech. Marek Strembski

TEL. 830-30-55, tel. domowy 837-41-57
~
• regulacje gaźników polskich, rosyjskich, czeskich,
niemieckich, francuskich;
• zbieżność kół: osobowe i dostawcze - wszystkie typy;
• naprawy zawieszeń i hamulcy,
.~ naprawy rozruszników - wszystkie typy.
R-166..J

REKLAMA

17.02.2000 r.

ZATRUDNIMY P~EDSTAWICIEU
'
HANDLOWYCH -. KIEROWCOW
Wymagania:

Oferujemy:

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

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

•Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 29.02.2000 r. życiorysu zawodowego ze
zdjęciem na adres siedziby Firmy HAZBI, 99-400 Łowicz, ul. Poznańska 132, Dział Pracowniczy.
• Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty - nie odsyłamy ofert nie
wybranych.
R-281

".fll.[[es"
.fll.!icja 'Woj ciecliows k_a
PPJ-l'U
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Mniei wypadków i rannych
Do czwartku, 13 stycznia, gdy warunki na drogach były ciężkie, nie zanotowano na terenie powiatu ani jednego wypadku drogowego. Gdy warunki
uległy poprawie wydarzyło się 7 wypadków, w tym
jeden śmiertelny. W porównaniu do stycznia 1999
roku jest to mniej o 30 %, spadła też o 47 %.liczba
rannych w wypadkach. Kolizji w styczniu 2000 było
33 i jest to liczba większa o 22 % niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spośród 7 wypadków
drogowych 3 miały miejsce w Łowiczu, 2 na terenie
gminy Łyszkowice i 2 na terenie gminy Zduny. Kolizji najwięcej było w Łowiczu - 21 , w gminie Biela-

wy - 3, Domaniewice - 3, Nieborów - 2, Zduny - 2,
Kiernoz\a.- I, Łyszkowice - I.
Zatrzymano aż 109 dowodów rejestracyjnych.
Najczęstszą tego przyczyną był zły stan techniczny pojazdu, pozostałe przyczyny to: brak aktualnego badania technicznego, brak ubezpieczenia OC,
zniszczenie dokumentu. Praw jazdy zatrzymano 21,
w tym 15 kierowcom po spożyciu alkoholu, 2 dokumenty były nieczytelne, w 3 przypadkach upły
nął termin ważności dokumentu, jeden kierowca przekroczył dopuszczalny limit punktów.

(mwk)

Dwa konkursy plastyczne w bibliotece
Dzisiaj (17 lutego) zostaną rozstrzygnięte dwa
konkursy plastyczne, w których brały udział dzieci
- czytelnicy biblioteki w Bobrownikach. Aby wziąć
udział w konkursie walentynkowym, należało wykonać kartkę, laurkę lub inny prezent dla ukochanej
osoby. Konkurs ten jest organizowany przez· gminną bibliotekę w Nieborowie, a w Bobrownikach 9
dzieci wykonało taką pracę. W drugim konkursie pt.
„Bohaterowie naszych lektur" bierze udział 13 prac

plastycznych, kilka z nich to ilustracje do „Kopciuszka". Konkurs ten wymyśliła i zorganizowała
pani Maria Graszka, prowadząca placówkę w Bobrownikach. Bardzo polubiła dzieci przychodzące
do niej i chciała im urozmaicić trochę ferie, tym bardziej, że pogoda w czasie tych dwóch tygodni była
nieciekawa. Oczywiście zwycięzcy otrzymają nagrody, które na razie są niespodzianką.
.( mwk)

,

CHCESZ KUPIC
WYKWALIFIKOWANE SZWACZKI
(Bielizna Damska) - wymagany min. 3 letni

staż

pracy

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

Siedziba Firmy „Alles"
95-015 Głowno; ul. Ściegiennego 15,

~1"8

tel. 0421719-41-74, 719-32-98

GR-22

~

.J

~~~~

Finna ECOTHERM zaprasza na:

Łowicz,

REWELACYJNĄ PROMOCJ~ KOTŁÓW

OLEJOWYCH FIRMY VIESSMANNI
Gwarantu~my jakość XXI wieku za cenę z1999 roku (także wsystemie ratalnym)
Oferta aktualna do 31.03.2000 r.
Ilość egzemplarzy objętych promocją ograniczona

, ECOTHERM Sp.

---~

Zgoda 16

ił 830-20-91

POLECA NAJWIĘKSZV WYBÓR SPRZĘTU

AGD~

ZMECHANIZOWANEGO

po atrakcyjnych cenach

z o.o

•REALIZUJEMY INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
•ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY TRANSPORT NA TERENIE GMINY

•Łowicz,

ul. Jana Pawła 111731175, tel.046/837-52-83, 837-57-50
•Skierniewice, ul. Kopernika 24, tel. 0461833-28-31
' • Łód~. ul. Przybyszewskiego 103, tel. 0421682-54-72

PAWILON „ZOSIA"

R-290

ŻYCZYMY
Spółdzielnia

- Pszczelarska

UDANYCH ZAKUPÓW

Ogrodniczo
w Łowiczu

ZATRUDNI
HANDLOWCA
(mężczyznę)

ds. sprzedaży owoców i warzyw, przetworów owocowo-warzywnych
Wymagany:
./ 5-letni

staż

BIURO USŁUG FINANSOWYCH

„Pszczółka"

pracy ze

znajomością zagadnień

FINANCIAL CONSULTING
Łowicz,

ul. Podneczna 37, tel. 0461837-35-93

./ księgi rachunkowe

./doradztwo prawne

./ książki przychodów

./ rozliczenia z US i ZUS

./

ryczałty

./rozliczenia roczne

./prowadzenie spraw
kadrowych i

płacowych

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 16.00

R-276

sprzedaży;

Sąd

Rejonowy w Łowiczu 11 Wydział Karny

zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie li K.220i97
toczącej się

w tut.

Sądzie

przeciwko oskarżonemu JACKOWI ŁASIŃSKIEMU
iż
r-287

termin rozprawy wyznaczony

został

na

DO WYNAJĘCIA
LIMUIYNA LINCOLN
IMpREZY WESdNE hp.

R-253

lub

średnie .

Oferty prosimy składać w Dziale Kadr
w Łowiczu, ul. Armii K;ajowej 1
R-269

RATY

m'il' t:lil!.t:li\bdlO §1!.§~'il'f.tlW\bll~\bll!l

Profesjonalnie doradzi iwykonawTwoimdomu
instalacjewodn.·kan. i C.O. wig najnowszych
technologii (instalacje z miedzi i plastiku)

KOTtOWNIE: SZVBKO
,_OLEJOWE
i
,_MIAŁOWE
SOUDNIE
tel./fax.(042) 719-26-01
kom. 0-602-882-617

1(wiaciarnia

I 'l('EfB!JLg{!JL
róg Kilińskiego, Koziej 1

oferuje:

0

,_w~GLOWE
95-015 Głowno ul.ŚWie!kowa 23

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

wyższe

dzień

27 kwietnia 2000 r. o godz.10°
llt:l!~t:li@

./ prawo jazdy;
./ wykształcenie

OWO OTWARTY
ZAKŁAD KAMIENIARSKI

./najnowocześniejsze
wzory wiązanek ślubnych

./dekoracje pojazdów,
sali weselnej i stołów

,.,.--.._- 11 --------

N AG ROB KI
Z GRANITU

. . . - - - 11 - - - - - Dmosin li nr 28
Tel. 046 874-73-91

SKUP ZŁOMU
Złaków Kościelny

107

tel. 0461838-71-55, 0604-457-742

18

17 .02.2000 r.
Rozmowy międzymiastowe 900
Naprawa telefonów 9224
Bezpłatna informacja gospodarcza
o handlu, usługach, produkcji i wyższej użytecznO.:
ści publicznej, tel. (046) 94-34, fax (046) 322-555

INFORMATOR
ŁOWICKI

Pogotowia:

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bagażowe 837-35-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Urząd Miejski: Sekretariat 837-41-63;
Wydział Geodezji 837-50-15;
Urz.1d 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 Obsługi Przedszkoli"837-57-72;
Biuro Rady 837-35-49;
Wydział Analiz i Promocji 837-42-03;
Wydział Organizacyjny 837-43-04;
Urząd Skarbowy 837-32-38
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczek"
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 narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do ł 5.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Informacje:
Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24
Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

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 konserwa!. 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,
ul. Chełmońskiego, tel. 837-35-24

Apteki:
Łowicz - dyżur:y

nocne;

17.02. 3Maja 15
tel. 0601-781-708
18.02. Stary Rynek 14 tel. 837-40-91
19.02. Kostka I
tel. 837-51-32
20.02. Sikorskiego I 2 tel. 837-42-64
21.02. Pijarska 3
tel. 837-36-56
22.02. A. Krajowej 2 tel. 83 7-64-41
śr.
23.02. Bonifiaterska 2 tel. 837-45-55
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.
czw

pt.
sb.
ndz.
pon.
wt

Informacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Naprawa telefonów 924

Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Młynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy 719-19-0 I
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Truci osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Truci osobowe 719-81-35

Informacje w

Głownie:

Informacja PKP 719-10-17

Ceny

Pogotowia w Głownie:
pogrzebowy 719-14-40
Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10-08;
998 alarmowy

Dyżury

przychodni:

• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne:
w dni robocze w godz. J6-8, soboty, niedziele
i święta od 8 (przez 24 h)
Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po godzinach funkcjonowania powyższych Zakładów.
- 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.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowane są
w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach
funkcjonowania powyższych zakładów.
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
tel. 837-36-51

- Stomatolog:
wt. 13.00-17.00

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

pt. 8.00-13.00
pn.-pt. 8.00-18.00,
- Gabinet zabiegowy:
sb. I 0.00-15~00
- niedziela i święta - izba przxjęć czynna przez całą dobę,
ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczne>-Psychiatryczna, ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
Dyżury przychodni

w Strykowie:

Pogotowia
w Strykowie:
Zakład

pogrzebowy 719-86-16
Lecznica dla zwierząt 719-80-24
Zakład energetyczny 719-80-1 O
Policja 719-80-07; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-82-95; 998 alarmowy

przychodni ZOZ
w Głownie:

Dyżury

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

żywności:

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, I O.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00,
8.00, 10.00, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
e Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I .OO,
12.30, 16.00;
• Katedra : 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 1°8.00;
• Kaplica seminaryjna: l O.OO
• Ośrodek Duszpasterski przy Centrum Formacji Mlodzieży: 8.00, IO.OO, 18.00

śr.-

Zakład

Imprezy sportowe

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
pon., wt. 8.00-18.00,
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
- Pediatra:
wt.,śr. cz. 8.00-1 O.OO, 13.00-16.00
pt. 8.00-10.00, 13.00-15.00
pn., pt. 14.00-19.00
- Okulista:
- Ginekolog:
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
- Stomatolog:
wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-15.00

{dane z 16 lutego) w

KQONIKL\.
WYPADKÓW
MIL08NYCH

Wszelkie informacje sportowe zamieszczamy
w Informatorze Sportowym na str. 30.

Kino Bzura

uroazili się w

Czwartek. 17 lutei:o:
• godz. IO.OO - MAF „Inspektor
prod. USA;

Msze święte
w niedziele i święta:

- Okulista:
- Ginekolog:

Informacje w Strykowie:

I STRYKOWSKI

wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. I 0-17, 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
Chąśno:

Gadżet"

18 Iutei:o;

• kino nieczynne
Sobota.

ł9

Iutei:o;

SYNKOWIE:

•godz. 15.00 i 17.00 - „Świat to za mało" - film
przygodowy;
• godz. 19.00 - „Prawo ojca" - film sensacyjny;

-

Niedziela. 20 luteeo:
• godz. 15.00 - „Prawo ojca" - film sensacyjny;
•godz. 18.00- Och! Film Festiwal - „Wojaczek";
Poniedziałek-Środa. 21-23 łutei:o;

•

godz. 17 .OO - „Świat to za mało" - film
przygodowy; godz. 19.00 - „Prawo ojca" film sensacyjny, debiut reżyserski Marka
Kondrata;

Inne

czw. 8.00-16.00, protetyka
czw. 8.00-15.00
- Dermatolog
wt. 8.00-14.00
pt. 8.00-13.00
-Neurolog
wt. 14.00-19.00
czw. 14.00-19.0Ó
- Laryngolog
wt. 13.00-19.00
czw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-11.00
-Chirurg
pn. 13.00-16.00
śr. 13.00-16.00
pt. 13.00- 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt., śr. 11.00-13.00;
czw., pt. 10.00-11.00
Dyżury

aptek:

17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02

ul. Kopernika 19
tel.
ul. Kopernika 19
tel.
ul. Kopernika 19
tel.
ul. Kopernika 19
tel.
pn.
ul. Kopernika 19
tel.
'l\t
ul.Sikorskiego45/47
tel.
śr.
ul.Sikorskiego 45/47
tel.
w każdą niedzielę przerwa 15.00-18.00
Apteka w Bratoszewicach
czynna: od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00-14.00, dyżur 4 i 5 września
Apteki w Strykowie czynne:
ul. Kolejowa Il: pn. - pt. 9.00-17.00,
ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

Łowiczu

państwu
państwu
państwu
paćstwu

państwu
państwu

łutei:o:

Niedziela. 20 luteeo:
• godz. 18.00 - Spotkanie autorskie z poetą
i aktorem Piotrem Siwczykiem i scenarzystą Maciejem Meleckim;

0

i w Głownie
i w Strykowie

f1

Sprostowanie

Mirosława

Wolska-Kobierecka

SKARB ROLNIKA e

•

. REDAGOWANY PRZY WSPÓLPRACY
Z WOJEWÓDZKIM ODR BRATOSZEWICE
·REJON LOWICZ
NOTOWANIA Z TARGOWISKA W

ŁOWICZU

z dnia 11.02.2000
kiJkurydza
pszenica
pszenżyto

ziemniaki
jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek
fasola Jaś

q
q
q
q
q

15 szt
15szt
kg
kg
szt

kapusta biała
kapusta czerwona
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
ogórek długi
papryka czerwona
pieczarki
pietruszka
pomidOI)'

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

por

szt

seler
ziemniaki
Nwa
Cortland

szt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

jabłka

Głoster

Jona gołd
Ligo!
Lobo

Melrose
miód lipowy
wielokwiatowy

ASORTYMENT

Dużego

W infonnacji o gabinecie rehabilitacyjnym w NZOZ Domaniewice błędnie napisałam, że finansuje go KRUS. Gabinet już
istnieje, finansuje go NZOZ w Damaniewicach Że środków własnych, a sprawa dofinansowania przez KRUS nie jest jeszcze
pewna. Przepraszam p. dr Wandę Romań
ską-Demczuk za podanie niepełnej i mylą
cej informacji.

żyto

719-20-12
719-20-12
719-20-12
719-20-12
719-20-12
719-10-28
719-10-28

Gągolina Płn.

z Łowicza
Grzelakom z Bielaw
Kochankom z Lowicza
Kacprzakom z Łowicza
Kosmowskim ze Zdun
Czarnotom z Łowicza
Guzikom z Łowicza

ś(ufJOwafiso6ie:

18 lutei:o:
• godz. 20.00 - Koncert jazzowy „4 SYFON" z
Bydgoszczy oraz prezentacja niezależnej produkcji filmowej „Ostatnia noc Hauptstturm Fuhrera
Draculi" - Dziupla cena biletu 7 zł;

• godz. 20.00 - Koncert „OP New Orleans Blues
Band" - wstęp wolny;

Burym z

- Anna Maria Pietrzak z Łowicza
i Paweł Dariusz Bednarek z Kutna
- Agnieszka Sołtyszewska z Łowicza
i Tomasz Wilk z Łowicza
- Ewa Marta Rogala z Głowna
i Przemysław Łukasz Borkowski
z Głowna

Piątek.

"""·
pt
sob.
ndz.

państwu

państwu Pająkom

BLIŹNIĘTA:
- państwu Gładkim z Zabostowa

Koncerty

Wtorek. 22

i w <jfownie:

~

• godz. 18.00 - Och ! Film Festiwal - film
niespodzianka;
Piątek.

.Łowiczu

I
~ÓRECZKI
- państwu Świeca z Łov:icza
- państwu Karwat z Mysłakowa
- państwu Janowskim z Urbańszczyzny
- państwu Gałajom z Łowicza
- pań stwu Głowackim ze Zdun
- państwu Stefańskim z Seligowa
- państwu Zakrzewskim ze Zdun Nowych

- film

I

0,901

70,00
56,00
52,00
40,00
43,00
4,50

5,00
0,90
0,80
1,00
5,00
1,80
2,00
2,00
2,40
1,00
1,00
7,00
10,00
4,80
2,40
8,00
0,80
1,50

0,70
1,80
1,70
2,00
1,90
1,80
1,60
1,80
22,00
21 ,00

ROLNIK SPRZEDAJE
cukier
mąka szymanowska

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

2,60
1,69
1,20

2,60
1,95
1,20

8,60

2,50
1,70
1,20
0,80
1,00
11,50
10 oo
7,50
8,50
16,00
6,00
8,50
9,80
620
400
2,30
4,80
12,50
8,00

12,00
9,50

3,20

3,00

1 75
4,69
0,40
9,00

140
3,70

12,70
7,60

łopatka

szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

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

16,10
6,80
9,40
5 50
3 50
2,40
5,10
14,50
9 25
1,25
2,85

18,60
6,70
8,30
9,50
7 20
4 20

2,70
1,80
1,10

2,65
1,79
1,20

18.50
6,50
800
10,00
700
400

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

2 60

13,30
11,60
7,00
7 70
17,80
8,50
7 90
9,00
6 oo
420
2,30
5,00

12,60
10,90
6,60
7 40
1560
790
900
8,40
80
395
1 80
5,00

2,60
1,69

1,70
1 20
0,80
14,30
·12 60
6 90

18,80
7,00
8,00
9,40
5,50
3,50
2,40
5,00

270
1,70
1,10
0,80
14,00
11,50
9,00
11,00
17,40
6,00
8,00

2,60
1,65
095
085

2,90 2,90
1,80 1,80
1,00 1,10
0,60 0,70
o 80 060
10 50

8 70
9,30
700
400
5,30
13,00

5,40
12,20

3,00

9,25
1,30
2,85

1,35
2,95

1,25
2,88

2,90

1 70
3,70
0,40
7,80

1,40
3,60
0,38
7,72

1 55
350
0,35-0,4
7,90

1,28
2,88
0,36
8,77

1 60
3,20
0,33
7,00

6 7
690
887
598
3 90
2,70
5,05

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

1,00
0,80
0,90
12,5'.l
11,00
7,00

8,60
5,80
3,80
1,50
4,80 5,20
12,60
7,50

masło roślinne

1 65
3,95
0,40
7,72

0,35

7,73

0,35
7,72

035
7 70

• Rawa (16.02); 2,90 zli1<g;
•Domaniewice (16.02); 2,90 zli1<g;
•Głowno (8.02); 3,00 zli1<g;
• Ziewanice, S. Mirowski (16.02); 2,90 zli1<g;

Żywiec wołowy:
•Rawa (16.02); buhaje 3, 1Ozli1<g;jałówki2,80 zJ/
kg; krowy 1,60- 1,80 zli1<g;
•Domaniewice (16.02); byki 3, 1Ozli1<g;
jałówki 2,50 zli1<g; krowy 1,80 zli1<g
• Ziewanice, S. Mirowski (16.02); byki 3,00
-3,20zli1<g

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
w Łowiczu (stan na 16.02.2000 r.)

1,80
4,80

4 90
1074 11$)
7,40 750
2,70

masło śmietankowe

olej
jaja
twaróg

2,70
1,75

15,00
6,00

1800
7,60
9,00
9,90
6,90
4,00

16

2,70
1,65

Żywiec_ wieprzowy:

1,60
3,50

1,60
3,00
0,28
5,60

3,00
2,90
1,50
3,00
0,30
7,50

• technik ochrony roślin
z uprawnieniami
•handlowiec
• pracownik obsługi maszyny
mechaniczno-pneumatycznej
• technik budowlany
• strażnik ochrony z grupą inwalidzką
• specjalista do badań
ultradóżwiękowych spoin
• sprzedawca
• informatyk
•barmanka
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.ZNAJLEPSZYMI ZYCZENIAMI
Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukujemy kupon, na którym każdy może wpisać treść życzeń, jakie z różnych okazji: imienin, urodzin, jubile- V'>'l!•~).f>lllll
uszu, czy też tak po prostu „od serca" - chce komuś przekazać. Życzenia,,,.l..l ,~111".,.....
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 Głowna i Strykowa", ul. Swoboda 4,
- wpisać na kuponie swoje imię, nazwisko i adres.
UWAGA: Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, godz.13.30.

WALENTYNKOWE
Walentynkowe pozdrowienia dla najwspanialszej kobiety - loll!Jny Dz. - Walenty.

W dniu tak pięknym i wspaniałym życzę Tobie sercem całym zdrowia, szczęścia , pomyślności, 1OO lat życia i radości. W dniu
18. urodzin dla Sylwii Dałek Mama, Ma-

Wspomnij o tęsknocie, o sercu Ci bliskim, riusz i Ania z Markiem wraz z Kubusiem.
wspomnij, że jest ktoś dla kogo jesteś wszystWszystkiego co najlepsze z okazji urodzin
kim. Młodemu_ Koteczek.
kochanej Izie życzy kochający . Grzesiek.
Gorące pozdrowienia dla Wojtka S. przesyła
To o czym marzysz, by się spełniło, a to co
„ cicha wielbicielka ".
kochasz by Twoim było. Z okazji 18 uroSpóźnione, lecz od serca życzenia walentynkodzin Pawłowi Januszowi życzy Karolina W
we dla uroczej Magdy W. przes}Ya Cichy Wiel-

IMIENINOWE

biciel.

01odzi biedronka po ścianie -pamiętasz o mnie
kochanie?- Lolicie walentynkowy wielbiciel.

URODZINOWE

W dniu imienin i 18. urodzin Łukaszowi
Wojciechowskiemu moc szczerych życzeń
składaią

rodzice, siostry.

Paweł

i Romek.

Wszystkiego co najlepsze z okazji urodzin kochanej Izie życzy kochający Grzesiek.

Dla Julianny S. moc najserdeczniejszych ży
czeń imieninowych śle Mąż.

Oli Jażdżyk moc najgorętszych życzeń z okazji
urodzin składa chrzestny Witek z żoną.

Z okazji imienin dużo zdrowia, pogody ducha, miłości i ciepła na każdy dzień Danucie
Wawrzyn życzą Milczarkowie.

Dan1iankowi Owczarkowi moc gorących caz okazji urodzin składa d1rzestna Asia Z okazji imienin wszystkiego najlepszego,
dużo szczęścia i radości dla Julianny Skoz mężem.
Kochanej babci, mamie, teściowej Stanisławie miał przesyła Monika i Rafał.
Lisiewskiej wszystkiego co najlepszego życzy

łusów

INNE

rodzina Banaszkiewiczów i Górr:zy1iskich.

Z okazji 50. urodzin mamie Henryce Podlewskiej dużo zdrowia, szezęścia i drugiej 50-tki
życzą

Andrzei, Roman i Darek.

Wszystkiego najlepszego na nowej drodze ży
cia Sławomirowi i Agniesi.ce !<romskim zy..
czą

Z okazji 16. urodzin Patrycji Will< wszystkiego
najlepszego życzą rodzice, siostry i dziadkowie.

„starzy przyjaciele".

Z okazji I rocznicy ślubu Martynie i Adrianowi
JarzębowsJ?m serdeczne życzenia od znajomych.

Niech uśmiech i pogoda Twemu Sercu siły
doda! Wszystkiego najlepszego z okazji uro- Jak jasny blask słońca na wiosennym niebie,
dzjn Amelce Olejniczak życzy ciocia Ewa z ro- tak czyste w mym sercu uczucia dla ciebie,
Iwonie Fejdysz - Robert.

dziną.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Do PUBLIKACJI w NUME1~zE s/oo (2411) D 1uB g/oo (2 Ili) D
Tkr~(:„„„„.„„„„„„„.„„„„„„ „ „„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. „ „„„.„„„„.„. „ „„. „ . „
Imię i nozwisko .... „

...............••.•••.... 1••••••••••••••••••

Adres .............................................................. .

Kącik Muzyczny

BUENA VI~ ~ ~OCIAL CL
Dziś już nie robi się dobrych filmów
muzycznych. Ludzie już nie chcą(!) chodzić do kina i słuchać muzyki. Dlaczego? Trudno powiedzieć, może dlatego, że
nadwornym obrazem piosenki jest teledysk - szybki, efektowny, agresywny, nowoczesny. Film muzyczny natomiast trwa
długo, akcja jest drugorzędowa i nawet
najwspanialsze piosenki i najwybitniejsi
aktorzy nie zapełnią sal kinowych.
„Buena Vista Social Club" nie jest filmem strictae muzycznym. To raczej dokument, niesamowita opowieść o najwybitniejszych muzykach kubańskiej Hawany. Twórca filmu - Wim Wenders - zawsze przywiązywał wielką wagę do muzycznej strony swych obrazów (współpra
ca z Lou Reddem czy Nickiem Cavem).
Tym razem muzykę (i muzyków) uczynił
głównymi bohaterami filmu. „Buena Vista Social Club" to lokal w przedrewolucyjnej Hawanie, w którym spotykali się
supennuzycy kubańskiej sceny. Dziś już
niewielu autochtonów pamięta ten znakomity klub, a budynek, w którym się
znajdował wygląda upiornie. Zresztą cała
stolica słonecznej wyspy jawi sięjako odbicie kapitalistycznej świetności - samochody, budynki. Trudno sobie wyobrazić,
jak można doprowadzić się do takiej biedy, wpuścić w kompletną nędzę i przeobrazić perłę Ameryki Środkowej w
wiecznie ciemną, zgorzkniałą prowincję.
Co dziwne w żadnym z bohaterów, w żad
nym z tych znakomitych instrumentalistów nie znajdziesz, drogi widzu, ani
krzty złości czy pre~ensji do Fidela o taki
stan rzeczy. Nie ma w nich żalu, że swoich wspaniałych umiejętności nie pokazali całkiem światu, że ich wirtuozeria
ujrzała światło dzienne u schyłku ich artystycznego życia. Większość bowiem kubańskich mistrzów, głównych aktorów
Wendersa, miało grubo po siedemdziesiątce (rekordzista - 90 lat). Wendersa zaintrygowała ich twórczość, kiedy opowiedzjał mu o tym jego stały współpracow
nik, świetny muzyk - Ry Cooder. Ry wraz
z synem Joachimem (perkusista) zafascynowany maestrią hawańskich muzyków
postanowił nagrać w Hawanie płytę.
Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania krążek pt. „Buena Vista Social Club" cieszył się wielkim zainteresowaniem, a
występy w Amsterdamie stały się wydarzeniem artystycznym. Właśnie koncert
w Holandii stał się osią filmu Wima
Wendersa. Przeplatają go obrazki z Ha-

FILMONOTATKI <11>

Dalszy ciąg wrażeń z festiwalu filmowego „Och" organizowanego samochodów oraz piszczących wielbiciew kinie „Bzura". O filmach z poprzedniego tygodnia piszą: głowny lek. Był za to spokój, uśmiech, dziecięcy
zachwyt oraz MUZYKA.
organizator festiwalu Artur Michalak oraz Jacek Foks.

„Buena Vista Social Club"
Niemiecki reżyser Wim Wenders przyw swoich filmach olbrzymią
wagę do muzyki. Aby nie być gołosłow
nym, wystarczy wspomnieć, iż do obrazów jego autorstwa, ścieżkę dźwiękową
napisali m. in. Lou Reed, Nick Cave, Tom
Waits, grupa U2 czy wreszcie Ry Cooder.
Ten ostatni jest zresztą serdecznym przyjacielem Wendersa (znają się od ponad
20 lat) i należy obiel<itywnie przyznać, że
to dzięki niemu powstał film, który prezentowany był 3. dnia festiwalu. Zanim
doszło do nakręcenia muzycznego dokumentu pt. „Buena Vista Socjal Club", Ry
Cooder poprosił reżysera o zrobienie
krótkiego filmu z udziałem „kllbańskie
go Nat King Cola" - Ibrahima Ferrera.
Ponieważ reżyser w tym okresie miał trochę wolnego czast1, zabrał ze sobą troje
ludzi i wyruszył do kraju Fidela Castro.
Tam, gdy poznał wspomnianego muzyka
wiązuje

i całą historię z nim

zwiilzaną,

Wenders
postanowił przenieść tę opowieść na taśmę 35 mm w wymiarze stuminutowyrn.
I tak powstał dokument o muzykach, którzy w 1996 r. nagrali płytę pt. „Buena Vista Social Club''. Motto przyświecające
reżyserowi przy pracy nad filmem stanowiło, iż źródłem życia tych biednych, utalentowanych kubańczyków była miłość
do muzyki. To ona wyzwalała w nich pozytywną energię i życiowy optymizm,
którego nam często brakuje. Oprócz
wspomnianego wcześniej 72-Ietniego
Ibrahima Ferrera w filmie udział wzięli
Compay Segundo, liczący sobie 91 lat,
Ruben Gonzales - 78-letni pianista, Pio
Leyva, który ukończył 82. rok życia oraz
śpiewaczka Omara Portuando.
Bardzo się cieszę, że oglądany przeze
mnie obraz nie był formą modnego w dzisiejszych czasach teledysku. Nie było pę
dzących świateł, szybkich i luksusowych

I mimo iż nie jestem gorącym wielbicielem kubańskich rytmów, tow taki sposób ubarwione i podane przez reżysera,
zrobiły na mnie wielkie wrażenie.
Artur Michalak
„Nóż

w wodzie"

Scenariusz do „Noża w wodzie " Roman Polański napisał w 1959 r. przy
współpracy Jerzego Skolimowskiego
i Jakuba Goldberga. Został on odrzucony
przez komisję scenariuszową w Ministerstwie Kultury pod pretekstem braku społecznego zaangażowania. Dwa lata póź
niej Polański, przy poparciu Jerzego Bossaka, podjął drugą próbę skierowania scenariusza do produkcji. Tym razem z pozytywnym skutkiem, na co wpływ miała
na pewno poprawa atn1osfery politycznej
w Polsce.
Zdjęcia do filmu zrealizowano latem
1961 roku. W rolach głównych wystąpi
li: Leon Niemczyk, Zygmunt Malanowicz

se'ów z przebłyskami speed garage
house. Pierwszy za sterami mixera stanął DJ. EX - WOOKJE, rozkręcając imprezę remixami w rytmie drum&base. Po
dwu- godzinnej dawce łamanych rytmów
w dobrym wykonaniu, za sterami pojawił się DJ. ENERGIE (Mariusz Frąt
czak), przedstawiciel jednostajnego bitu,
którym, jak powiedział, lubi, „manipulować''. Jego półtoragodzinny set to prezentacja europejskiego stylu minimal.
Trzecim DJ'em, który przejął stery był
DJ NOBIS. NOBIS, oprócz mixowania
łamanych rytmów, zajmuje się również
tworzeniem muzyki tego typu.
Niesamowita dawki energii na kilka
tygodni pozwoli wszystkim technomaniakom przewegetować - aż do kolejnej impowiedzieć „pięknie, pięknie, pięknie". prezy. Życzyłbym wszystkim fanom jaŻałował tylko, że nie może tego zoba- kiejkolwiek muzyki takich imprez i takiej
czyć jego żona. No, ale Fidel nie mógł atmosferki.
Boguś Bończak
puścić do Stanów puścić całych rodzin.
Co by na to powiedziała „Rewolucja"? .„

wany, opowieść muzyków o początkach
swojej kariery, zwierzenia Coddera. Co
symptomatyczne, praktycznie przez cały
film reżyserani ustami głównch bohaterów,
ani obrazem nie napiętnuje komunistów. Po
prostu życie się toczy, wszyscy klepią biedę, grają w domino, popijają rum i „. grają.
Ibrahim Ferrer (80-Ietni) spiewak budzący sympatię już samym wyglądem,
osiągnął to, co w życiu każdego Hawań
czyka jest pierwszorzędnym marzeniem.
Otóż u chyłku swojego bogatego życia
wyjechał do ... Ameryki! Tak, Tak. Jakimś
cudem Cooderowi udało się ściągnąć do
imperialistycznego Nowego Jorku wirtuozów gitary, trąbki, pianina. Ibrahim Ferrer, stojąc pod jasną od ne.onów, nocą w
Nowym Jorku potrafił tylko kilkakrotnie

Generation Techno
- „Dziupla" - 21.01.2000
Po raz kolejny mieliśmy okazję uczestniczyć w imprezie organizowanej przez
naszego rodzimego didzeja Mariusza
Frątczaka (Resident DJs' ŁOK), speca od
muzyki technicznej. Tym razem nad Bzurę zawitała grupa SONIK TRIP z Łodzi
(DJ.EX - WOOKJE z DJ. NOBIS). Goście zaprezentowali przegląd drume &bai Jolanta Umecka. Reżyser miał najwięk
sze problemy z obsadzeniem roli damskiej. Znane aktorki nie wyrażały zainteresowania rolą u debiutanta. Zdecydował
się na zaangażowanie amatorki, posiadającej odpowiednie warunki fizyczne, co
spowodowało potrzebę stosowania na
planie nietypowach metod reżyserskich.
Na przykład, zaskoczenie aktorki uzyskano wystrzałem za jej plecami. W trakcie
realizacji okazało się, że odpowiednie
warunki fizyczne aktorki ulegały pogorszeniu, ponieważ zaczęła gwałtownie tyć.
Przeprowadzono śledztwo i okazało się,
że wynika to z zamiłowania do jedzenia.
Polański wprowadził racjonowanie żyw
ności i obowiązkowe bieganie. Jak każ
dy polski film, przed oficjalną premierą,
„Nóż w wodzie" był oglądany przez decydentów i dziennikarzy. Gomułka ocenił postacie filmu jako „nie reprezentatywne" dla ogółu polskiego społeczeń
stwa, co nie było do końca prawdą, bo
wielu z ówczesnych szybko bogacących
się prominentów jeździło mercedesami.
Tej marki samochód był wykorzystany na
początku realizacji filmu, jednak Polań
ski, ulegając radom osób związanych z
produkcją, zmienił go na peugeota. Prasa prawie jednogłośnie schlastała film, zarzucając reżyserowi kosmopolityzm. W
tej sytuacji nie odbyła się oficjalna pre-
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bebiutancka płyta 15 1utegol
Zapewniamy mocne wrażenia
(również na koncercie).
o plytf pyloj w~h •ldopoch muzycznych.

miera, a film wyświetlono w kilku niewielkich kinach. Polański, wiedząc, że w
ciągu najbliższych lat w Polsce filmu nie
nakręci, wyjechał do Francji. „Nóż w wodzie" był pokaZ)"Yany na Zachodzie i w
Stanych Zjednocionych. W roku 1963
otrzymał nominację do Oskara, rok wcześniej nagrodę krytyki w Wenecji.
„Nóż w wodzie" jest filmem o bardzo
prostej konstrukcji. Bogate małżeństwo
wybiera się na wycieczkę. Dla urozmaicenia zapraszają na żaglówkę młodego
autostopowicza. Rozpoczyna się rywalizacja między młodym chłopakiem, który
zazdrości konkurentowi dobrobytu i ład
nej żony a mężczyzną w średim wieku,
który z braku czasu nie może w pełni
z tego wszystkiego korzystać. Osiągnię
ciem reżyśera jest przekonujący sposób
opowiedzenia tej historii, wykorzystując
w pełni możliwości jC(zyka filmowego .
Cecha ta towarzyszy Polańskiemu w trakcie całej jego kariery. Mimo że ostatnie
jego filmy nie wywołują takiego entuzjazmu jak wcześniejsze, jednego nie moż
na mu zarzucić - braku umiejętności opowiadania historii za pomocą kamery, co
w konfrontacji z osiągnięciami innych reżyserów, szczególnie młodszego pokolenia, zapewnia Polańskiemu wysoką pozycję w polskim kinie.
Jacek Foks
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PRUSZYŃSKI & KALUŻNY S.C.
ul. kudzka43

DAEWOO

95-030 Rzgów

METALOWIEC

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

. PRODUCENT BLACHODACHÓWKI
BLACH TRAPEZOWYCH
Prowadzimy

W akcji „ ZŁOMOWA NIA"
upusty do 61 OO zł

ciągłą sprzedaż:

~ BLACHODACHÓWEK STALOWYCH
• powłoka Poliester

POŁYSK

•powłoka poliester MAT

.. „

........ .. „ ..

Pełne ubezpieczenie - 2A%

cena: 23,S4 PLN/m 2
cena: 2S,84 Pin/m 2

„ „ „ „ .. „ „ „ „ „ „ „ . „

Nowy tydzień - nowa PROMOCJA!!!

~ BLACHODACHÓWEK ALUMINIOWYCH
~ BLACH TRAPEZOWYCH T6, T8, T16, T18, T20, T3S, T4S, TSS, T13S

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

cena od 11,SO PLN/mb

~BLACH PŁASKICH

(o

grubościach 0,5-2,5 m~)

DRZWI *
*BJAIAr.I
*BJAWI

POLIP/PE

TEL./FAX 046 I 830-20-78

~~

••••wr

*

NA STOLARKĘ .,C'f1 ALUMINIUM NA ZAMÓWIENIE*
TERMOMETR FIRMOWY. GRATIS

OFERUJEMY:

15% - na okna nietypowe PCV; rabat dotyczy stolarki zamówionej w lutym z terminem realizacji do końca kwietnia
• typówka z terminem realizacji do końca lutego
R- os
2

.. ~KORZYSTNE RABATYJ!!

~ BEZPŁATNY TRANSPORT - przy zakupach powyżej 1.500 PLN

AUTO-SKLEP

w promieniu 50 km,

~OPTYMALIZACJE ZUŻVCIA BLACH ZA POMOCĄ PROGRAMU

OFERUJE:

KOMPUTEROWEGO

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

~ PROFESJONALNE DORADZTWO I WYKONASTWO
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ODBIORCÓW HURTOWYCH
ORAZ FIRMY MONTAżOWE

P.P.H.U. „TRANS-KOM"

OFERUJE .
wysokokaloryczny węgiel
i kamienny koks

Powszechny Zakład
Ubezpieczeń SA
lspektorat w Lowiczu

Szeroki wybór asortymentów!

ZATRUDNI

KONKURENCYJNE CENY!
KOKS

zł/t

KOSTKA

• 370

zł/t

WĘGIEL

ORZECH

• 340

zł/t

-wykształcenie minimum średnie

WĘGIEL

GROSZEK

• 260 zł/t

o kierunku samochodowym
- znajomość obsługi komputera
- umiejętność pracy w zespole

MIAŁ

WĘGIEL

WYMAGANIA:

•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, ul. Pijarska 1

• 220

zł/t

Dostawa do klienta!
Sprzedaż na raty!
Uwaga do końca lutego nowy
cement po-starych cenach.

CEMENT ,,350'' - 200 zł/t

OKAZ.JA!!!
Łowicz,

ul. Armii Krajowej 14B
tel. 837 -96-1 O
R-23

PRZEBICIA

INTENSYWNY KURS
PRZYGOTOWAWCZY

pod drogami, rurami stalowymi
do przeprowadzania
kabli, rurociągów itp.

do egzaminów szkół średnich
dla ośmioklasistów w zakresie:
· J.polsklego · matematyki
Tel. 0604-214-165
Placówka Pracy Pozaszkolnej "Edukacja", Gbwno

R-199

WYMIANA GRATIS

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

Z NAMI EGZAMIN ZDASZ NA SZÓSTKĘ! GR- l

ul. Jesionowa 11 a
tel. (042) 719-29-37,
tel. kom. 0-602-581-248 GR-15

OLEJ OPAŁOWJ
EKOTERM
oferuje „KOPER" 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

USŁUGI OGÓLNO REMONTOWE,
profesionalne wykonanie
i doradztwo.

TERAZ 100A> 't

BEJ!

Tel. 0602-581-936

ZATRUDNI
w Łowiczu i w Skierniewicach
• kierownika

działu

handlowego

• przedstawicieli handlowych

Głowno,

• 400

•LIKWIDATORA SZKÓD
KOMUNIKACYJNYCH

FIRMA HANDLOWA BRANŻY BUDOWLANEJ

• handlowców

PROMOCJA
• amortyzatory• tłumiki
• oleje• filtry

Zapraszamywgodz. aoo..1700, wsobotyaoo..1300

HYDROMET s.c.
Łowicz. ul. Poznańska 119a
Tel. (046) 837-67-17, 837-61-81

~

ŁOWICZ,
UL POWSTAŃCÓW 10 G

~ AKCESORll DACHOWYC~NADO POOOASZV

r115

;:i;

OKHA[DJ

~ KASETONÓW ŚCIENNYCH - blacha,
~ PANELI ŚCIENNYCH (Siding pionowy) - blacha,
~ OBRÓBEK BLACHARSKICH (również wig wymiarów klienta),
~OKIEN DACHOWYCH l!lijl\i);ł ~AK.RO:

~ SYSTEMÓW RYNNOWYCH

MOTOR POLSKA

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

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie
i ciekawą pracę.
Oferly pisemne prosimy przesyłać
na adres: Ekocentr, 96-1 OO Skierniewice,
ul. M. C. Skłodowskiej 152

KOMPUTERY
DOWOLNE KONFIGURACJE!
MONITORY:

DRUKARKI:

LG, SAMSUNG
CANON, EPSON

STUDIO

99-400 Eowicz
VETI Stary Rynek 14
J J I ltel./fax. 046 837 8884

TEN KUPON UPRAWNIA DO 2% RABATU
WYTNIJ I ZACHOWAJ I

----------------------------------------------X --

• soo zł/tona
• Nawozy • Węgiel • Koks • Miał
• Mat. Budowlane
NAJNIŻSZE CENY!

R-246

Stryków, ul. Rolnicza 6A tel. 719-93-63/64Gr-10
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,,REM·BUD'' Sp, ~ o.o,
Producent
•
•
•
•
•
•
•
•

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

JEDEN BANK • WIELE MOŻLIWOŚCI

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

OFBKUJBMY:

Wyroby p~siafJają certyfil<at
na znal< bezpieczeństwa

KOKZYSTNB _WARUNKI LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI
* wkłady bieżące i terminowe

*

* imienne i na okaziciela

* na wybrane terminy

w

złotych

i dewizach

99-400 Łow!cz.~ u.I. Katarzynów 48
tel. 046/837-57-58, fax. 046/837-50-35

* w różnorodnych formach

+Atrakcyjne oprocentowanie i kapitalizacja odsetek
+ Możliwość ne·gocjowania wyższego oprocentowania
już od 10.000 zł

ZAPRASZAMY do
Oddziału BGŻ SA
ul.

Starościńska

w

Łowiczu

1 tel. 837-56-18, fax. 837-53-65

R-264

STUDIO MEBLI
Łowicz,

NAJTAŃSZV
SYSTEM SZAF

:l!:P
MEBEL

Plac Przyrynek 16

WNĘKOWYCH

PROJEKT

R-266

NA POLSKIM RYNKU
RABATD040%

MEBLE KUCHENNE I BIUROWE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIĘNIE
NAJWIĘl:(SZVWYBÓR
FRONTÓW I BLATÓW
BOAZERIE I PARKIETY
KORKOWE,
KOREK TECHNICZNY
Sprzęt AGD do zabudowy
Komputerowe projektowanie
i wycena mebli

OQM/"-'KQRKQWY ·
GRUPA coRcHERAs CATALANAs

a

KOMANDOR
STANDARD

__
' ---- --- -

· ·j/
---·---

----=- -

Przykładowa sz~fa 180x250x60
Cena z montazem - 1240 zł.

RATY

SZU l<AMV do wzmocnienia naszego działu technicznego:
oraz zaopatrzenia w media,

• INŻVNIERÓW ELEKTRYKÓW ze znajomością budowy maszyn
Wymagana jest znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
współpracy

przy tworzeniu nowego zakładu jest interesująca prosimy o
przesłanie pełnej ofe'rty z podaniem oczekiwań finansowych na następujący adres:
Spółka

z o.o. -

Dział

Wolności

Personalny, ul.

1, 99-420

Łyszkowice

R-260

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

./ kierowców przewożących ładunki
niebezpieczne
./ elektromonterów (grupa SEP)
./ pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
./ obsługi komputerów

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

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

ROLNICY
macie nadmiar

sprzedawca
murarz
betoniarz
stolarz

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

UWAGA
jeśli

./
./
./
./

3~ DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

• MŁODYCH INŻVNIERÓW ze znajomością techniki budynku,

Byk Pharma

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu

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

1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:

W chwili obecnej budujemy w Łyszkowicach nowoczesny zakład
produkujący leki - formy stałe i płynne i w związku z tym

nasza oferta

Ośrodek Kształcenia

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

ORGANIZUJE KURSY:

JESTEŚMY NIEMIECKĄ FIRMĄ FARMACEUTYCZNĄ DZIAŁAJĄCĄ NA CAŁYM ŚWIECIE

Jeśli

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

I

-

TEL (0.-46) 8:J7.-41--68, 0.-602--4:J2.-:J86

urządzeń

• Oferta powinna zawierać cenę za 1 m 2 sprzątanej powierzchni
(1.086,80 m 2 ) , referencje z opisaniem od kiedy firma istnieje
i w których zakładach świadczy usługi.
• specyfikacje warunków i inne informacje można uzyskać w pokoju
nr 15, telefon 837-43-58
• oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta na sprzątanie
Urzędu Skarbowego" należy składać w sekretariacie Urzędu p. Nr
15 w terminie do dnia 22 lutego 2000 roku. Decyduje data wpływu
do sekretariatu Urzędu. Po tym terminie oferty nie będą rozpatrywane.
• Urząd Skarbowy zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty bez
podania przyczyny oraz prawo wyboru oferenta.

inżynieryjno-technicznej

./ dla osób

kierujących

pracownikami

zboża

możecie wymienić

na pasze lub nawozy

Targowica miejska, pawilon nr 2
od ul. Starzyńskiego

w „Susz-Pasz" sp. z o.o. Nieborów
tel. (0-46) 838-56-25

ZA WIFRANIE UMÓW UBEll'IECl.EŃ
OBOWlĄZKOWYal IDOBROWOLNYal

R-241

R-274

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

R-258

Zapraszamy

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

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

Zapraszamy
R-259

POSZUKUJĘ
LOKALU SKLEPOWEGO
około

30 m 2 w dobrym punkcie
tel. 855-43-1 O, do godz. 1700
0606-173-229
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Uprzejmie informujemy,

ŁOWICKA

że rozpoczął działalność

L'ekarz specjalista chorób wewnętrznych JAN WRÓBLEWSKI
Lekarz pediatra • URSZULA SZYMCZAK-BIAŁECKA
przyjmują od t .02.2000 roku wŁowiczu:
Al. Sienkiewicza 62 (szkoła nr 6-J w godz. 1°0-19° 0:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska

BARBARA MORAWSKA
lek. chorób dzieci

w ramach umowy z

profilaktyczno-lecznicze
Chorych.
ul.

•Informacje telefoniczne: tel. 837-36-75
Informujemy, że Łódzka Regionalna Ka?a Chorych
nie pobiera żadnych opiat za zmianę wyboru lekarza.
R-215

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

•!•Laboratorium działa
w ramach umowy
z Kasą Chorych.
•!• Pacjentów ze skierowaniami
z niepublicznych zakładów opieki
~drowotnej przyjmujemy bez opłat.

Łowicz,

SPECJALISTA
CHORÓB SKÓRY

•

-

badania USG w

pełnym

zakresie na P.odstawie skierowań lekarzy rodzinnych.

,~1 lEKfllU SJ!>~LOCi

'\

•codziennie w godz. 9.30-12.00 oraz
•poniedziałki, środy, piątki w godz. 15.30-17.00
Powstańców 2A,

PIATKI

tel. 837-54-76

R-51

SPECJALISTYCZNY GABINET
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

KRYSTYNA
DIE HL-DROBNIK
+ EKG

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

1

MŁODYCH, AMBITNYCH

ul. Turystyczna 4, tel. 837-6?-79

Łowicz,
~-283

Al. Sienkiewicza 62, (Szkoła nr 6)
Tel. 0461837-35-91

OFERUJE

•

J. G~AENT-KOSMOWSKA
Skierniewice, ul. Lelewela 1
•
•
•
•

Ambulatoryjna diagnostyka jaskry.
Profilaktyczne badania w kierunku jaskry.
Komputerowe badanie pola wi_dzenia.
Dobór szkieł kontaktowych firmy
Johnson & Johnson oraz Bausch & Lomb.
• Przyjęcia w każdą sobotę.

Zapisy na telefon 832-52-79
do godziny 1SOO

/

PPHU KOSMO
ul. Jana Pawła li 23
99-400 Łowicz
FAX/TEL. 837-51-31
KOM. 0604-531-614

J

lOllll -1522

GABINET PRYWATNY

Porady w domu chorego

kierowców

SZYMCZAK-BIAŁECKA

tOWICZi OS. l'tOflKOWSKIEGO 2/25 "'
TEL. 0-46-837-25-48, 0-601-688-561 ~

BADANIE KIEROWCÓW

. + badania

"

R-265

ciepłownicza

POS·ZUKUJE

przyjmuje: wtorki i piątki
godz. 16.00-19.00

"--

!ONIEDZIAŁK~ U~-1522
S~ODY
, 162!l ·fP

.,

Przyjęcia:

\

tABlttSKA~POTOCKA
Pr;yJmoJe; v ~

BARBARA
FENC·BIELECKA
ul.

ł(ARTA

Firma

URSZULA

R-242

). -· -. ·

Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

Lekarz Pediatra

./ Wszelkich informacji udzielamy również telefonicznie: 0-461837-38-32

Specjalistyczny Gabinet
Chorób wewnętrznych

gi

;f

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

dla pacjentów,

w godzinach 9.00-19.00.

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

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

nie wymagają skierowań.

również, bezpłatne

JOLANTA
PIETRZAK

PIOTR CZYI

- onkologii
./W ramach umowy z ŁRKCH wykonujemy

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

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

(przyjmują asystenci Centrum Zdrowia Matki Polki)

specjalnościach

zz {naprzeciwko SP nr 4)

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA

i ginekologii

./Wizyty w wyżej wymienionych

Stanisławskiego

Tel.(046) 830-22-77

ii w ramach umowy
z tódzkq Regionalnq Kasq Chorych,
-świadczymy bezpłatne
usługi leczn·icze w zakresie:
położnictwa

R-225

,,MEDILAB''

Łódzką Regionalną Kasą

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

-

porady lekarskie,

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Lai,oratorium Analiz Lekarskich

De~laracje

•

pielęgniarskie,

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

Barbara MORAWSKA
lek. specjalista chorób dzieci

Zakład świadczy bezpłatne usługi

•

•Koszty leczenia pokrywa KASA CHORYCH - „UBEZPIECZALNIA'"
• Leczenie bezpłatne, wizyty domowe, zabiegi
badania dodatkowe, konsultacje.

Wiesława BĘDKOWSKA-JODŁOWSKA

lek. Witold MORAWSKI
specjalista chorób wewnętrznych
kardiolog

2 (szkoła Medyczna) w godz. 16°0-11°0

• Zapraszają do potwierdzania i składania deklaracji dzieci, młodzież i dorosłych.

I DZIECI PRZYJMUJA:

lek. Marzena BĄBIŃSKA-ZYGMUNT

Ułans.ka

ul.

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

PRZYCHODNIA ZDROWIA

pracowników do pracy
w Dziale Sprzedaży
- Mile widziani absolwenci z wykształ9eniem średnim technicznym.
.ECOTHERM" Sp. z o.o, 99-400Łowicz,
ul Jana Pawia 111131175,
R-271

tel 046/837-52-83, 837-57-50

FIRMA

CIEPŁOWNICZA

NIEMIECKIE I POLSKIE BLACHY

PR.ZYJMIE

• Trapezowe • Blachodachówkę
• Płaskie lakierowane

MŁODYCH PRACOWNIKÓW

•

Płaskie

ocynkowane

firm ·~~-9.~!\N i

DO PRACY W DZIALE TECHNICZNYM
Preferowane:

KOl.Jl,!f

./ uprawnienia budowalne
,f obsługa komputera
,r umiejętność kosztorysowania

PROMOCJA

Blachodachówka już po 22 zł m 2
oraz
Systemy rynnowe i kanalizacyjne
firmy Marley.

R-249

.ECOTHERM"Sp. z o.o„ 99-400Łowicz,
ul. Jana Pawia 111731175, tel. 046/837-52-83,
831-57-50
R-272
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się rozstrzygną

losy hali wkrótce
22 lutego w skierniewickim starostwie
powiatowym odbędzie się spotkanie
przedstawicieli Zarządu Gminy Bolimów z przedstawicielami Zarządu Powiatu Skierniewickiego Ziemskiego
w sprawie przejęcia przez gminę Bolimów należącej do powiatu inwestycji.
Chodzi oczywiście o rozpoczętą w
Bolimowie budowę hali sportowej. Realizacja tej inwestycji od kilku lat nie
jest kontynuowana, a wykonane wcze-

elementy ulegają dewastacji. Od
czasu ubiega się o jej przeję
cie gmina.
W ostatnich dniach stycznia Zarząd
Gminy Bolimów otrzymał pismo, w którym starostwo wyraża gotowość do przekazania gminie wspomnianej inwestycji.
Właśnie warunków i szczegółów dotyczących ewentualnego przekazania
i przejęcia budowli ma dotyczyć planowane spotkanie.
śniej

·dłuższego

likwidacia szkoły rolniczei
w Kiernozi · odroczona
wego Wydziału Edukacji Mirosław Kret.
Przypomnijmy, że od dwóch lat do
szkoły tej nie jest prowadzony nabór.
Aktualnie w ostatniej klasie naukę pobiera 17 osób (L oddział). ZainteresowaUwzględniliśmy negatywną opinię ni istnieniem placówki twierdzą, że we
w tej sprawie wydaną przez Radę Peda- wrześniu 2000 roku będą chętni do ksztagogiczną i Radę Rodziców z przedmio- łcenia się w niej. Tak więc losy kiemoztowej placówki oraz wójta Kiernozi i po- kiej placówki oświatowej uzależnione są
od naboru na rok szkolny 2000/0 I.
stanowiliśmy odroczyć planowaną decy(aj}
zję - mówił na sesji dyrektor powiatoDecyzja o likwidacji Zasadniczej
w Kiernozi, która miała
zostać rozpatrzona przJ_':z radnych powiatowych na ostatniej sesji 26 stycznia
została wstrzymana.
Szkoły Rolniczej

Zespól w pelnej gali podczas

występów

w Stalowej Woli

Z „WESELEM tOWICKIM"
DO STALOWEJ WOLI
Ponad trzysta kilometrów pokonali i ilustracji łowickiego obrządku wesel- padł do gustu ·i został przyjęty gorącymi
w niedzielę, 6 lutego, członkowie zespo- nego. Znalazła się na niej także kompo- brawami. Kapela przygrywała także podh1 „Łowiczanie", Stowarzyszenia Regio- zycja rzeźb Juliana Brzozowskiego ze czas wystawy.
Bum1istrz Łowicza Ryszard Budzanalnego Wsi Urzecze, burmistrz Łowi Sromowa. Zbiory zostały wypożyczone
cza Ryszard Budzałek oraz zastępca z Państwowego Muzeum Etnograficzne- łek wizytę w Stalowej Woli uważa za
udaną, była dla niego dużym przeżyciem
Przewodniczącego Rady Miasta Łowi go w Warszawie.
Przed otwarciem wystawy „Urzecze" i w jego ocenie wypadła bardzo pozycza Halina Pietrzak. Odwiedzili oni Stalową Wolę, a do wizyty tej skłoniła ich muzyką i łowicką przyśpiewką przywi- tywnie. Jej wymiernym efektem powinniezwykła okazja - otwarcie w tamtej"- tało mieszkańców Stalowej Woli i orga- na być rewizyta jakiegoś zespołu folkszym Muzeum Regionalnym wystawy nizatorów przedsięwzięcia. Potem „Ło lorystycznego z okolic Stalowej Woli.
pod swojsko brzmiącym tytułem „Wese- wiczanie" zaprezentowali program „We- Okazją może być planowane na maj
le Łowickie". Na wystawie zgromadzo- sela Łowickiego". l OO-osobowej grupie biennale folklorystyczne.
(tb)
no kilkanaście strojów, przedmiotów widzów Stalowej Woli program ten przy-

Szkolenia o bezpiecznei pracy
iui w lutym
Już w lutym i marcu odbędą się pierw- również poinformowanie rolników
szew tym roku szkolenia o bezpiecznej o spotkaniach. Szkolenia poprowadzą
pracy w rolnictwie. Adresowane są one specjaliści do spraw prewencji łowickiej
do wszystkich chętnych z terenu gminy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoZduny, Kocierzew Południowy, Ło łecznego. W tym roku główny nacisk ma
być położony na bezpieczną pracę z mawicz, Nieborów i Bielawy.
Daty spotkań jeszcze nie zostały usta- szynami, ze zwierzętami i środkami chelone, wszystko jest uzależnione od za- micznymi. Poruszone zostaną również
bezpieczenia pomieszczeń na spotkania zagadnienia związane z bezpiecznym
przez sołtysów z poszczególnych miej- użytkowaniem instalacji elektrycznej
scowości. Zadaniem sołtysów będzie w domu i obejściu.

11g.);jii):t.91

soki owocowe i karotka

oraz inne atrakcyjne wyroby.
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INSTALACJ' ELEKTRYCZNĄ
My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

spróbuj i Ty ! ! !

Okna, drz\Ni

I I

PCV, drewno, stal,
aluminium
PRODUCENT:

?

ul. Kaliska 103
tel. (0-46) 837-41-38
837-32-79, fax 837-47-98
http: www.winkhaus.com.pl/SIB
99-400

Łowicz,

WIWOIMDOMU
Finna B.EICIROłłM5T zaprasza do odwiedzania

HURTOWNI MATERIAŁOW ELEKTRYCZNYCH
mieszczącej się w Łowiczu, przy ul. Dworcowej 7, tel. (046) 830-9347
i wzięcia udziału w promocji aparatury modułowej finny F&G
pod hasłem ELEKTROINWESTUJ Z NAMI

B.EKTROINWEST
•załącza energetyczne wg wymogów ZE

•
•
•
•
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TRZY WNIOSKI DLA SZKOtY
Trzy wnioski złożył na ostatniej sesji Rady Gminy Zduny, które odbyło
się w czwartek, 27 stycznia, radny Stanisław Kosmowski. Pierwszy z nich
dotyczył sprawy, którą, jak powiedział
wójt, można załatwić „od ręki". Chodzi
o naprawę oświetlenia ulicznego przy
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Zuńskiej Dąbrowie. Sprawa
ta została przekazana do konserwatora
gminnego oświetlenia. Dwie pozostałe
dotyczyły tegorocznego budżetu. Radny, będąc także dyrektorem ZSR
w Zduńskiej Dąbrowie, zgłosił do Rady
wniosek o przyznanie z budżetu kwoty
I .OOO złotych w celu pokrycia kosztów
zakupu lakieru do pomalowania parkie-

tu sali gimnastycznej. Pieniądze te zostały już przyznane w roku ubjegłym ,
jednak szkoła ich nie wykorzystała.
W ostatniej części swojej wypowiedzi radny poruszył sprawę ścieżki łączą
cej Zduny ze Zdunami Nowymi. Ścież
ką tą porusza się wiele osób ze szkoły.
jak i do niej. Niestety z roku na rok staje
się ona po roztopach i opadach deszczu
coraz bardziej niemożliwa do pokonania ze względu na bioto - powiedział dyrektor Kosmowski . Tylko część tej ścież
ki jest utwardzona płytami. Wojt Jarosław Kwiatkowski powiedział, że sprawa wykonania tego zadania zostanie przed
uchwaleniem budżetu przedyskutowana
na komisjach opiniujących budżet.

zakończony
działalność · wznowiona

Remont

•

W czwartek, 27 stycznia została uruchomiona kotłownia olejowa w budynku GOK w Łyszkowicach. Obecnie trwaPlac zabaw przy Przedszkolu Nr 3 wzbogacił się niedawno w nowoczesny i bardzo estetyczny zamek ją jeszcze drobne prace wykończenio
za zjeżdżalniami dla dzieci
(mwk)
we. Działalność o.frodka będzie ta raz ła
twiej sza - powied z iał na sesji Rady
Gminy kierownik placówki Waldemar
Gmina Łyszkowice
Szabelski.
Ponieważ szeroki zakres prac uniemożliwiał zajęcia w czasie pierwszego
Jednogłośnie i bez dyskusji radni z te- zwierząt hodowlanych jest warunkiem
tygodnia ferii, więc prowadzący ośrodek
renu gminy Zduny podjęli na swym umożliwiającym dopuszczenie ich do
postanowili to nadrobić w drugim tygoostatnim posiedzeniu w czwartek, 27 obrotu rynkowego. Wydawaniem świa
dniu, na który zaplanowano aż 4 konkursy. We wtorek, 8 lutego odbył się
stycznia, uchwałę ustalającą wysokość dectw w gminie Zduny zajmują się soł
Nauczyciele i rodzice uczniów seli- konkurs rzutów lotkami do tarczy.
stawek za wystawianie świadectw miej- tysi, którzy otrzymują za to prowizję
gowskiej podstawówki zorganizowali Współzawodnictwo zorganizowano
sca pochodzenia zwierząt. Za świadec 50 % od świadectwa.
bal sylwestrowy, którego dochód zasilił
two dotyczące jednego zwierzęcia trzePrzed głosowaniem w tej sprawie radkonto tejże placówki oświatowej. W balu
ba zapłacić złotówkę, a za kilka (bez ni zgodzili się odstąpić od ustalania za- wzięło udział
180 osób, a zebrane zeń
określenia górnej ilości) zwierząt 3 zł.
sad znakowania zwierząt, co także zna- pieniądze w wysokości około 5 tys. zł
W czwartek, 20 stycznia roztrzygnięDo tej pory ustalaniem stawek zaj- lazło się w kompetencjach samorządu. przeznaczono na zakup komputera
ty został przetarg ogłoszony przez Zamował się Minister Rolnictwa i Gospo- Głosowali tylko i wyłącznie za uchwałą z oprogramowaniem
i skanerem. Sprzęt
darki Żywnościowej, który ich wysokość mówiąca o wysokości stawek. Jak po- ten został przywieziony do szkoły w śro rząd Gminy Zduny na wyłonienie firm
mających w tym roku obsługiwać stacje
określał na początku każdego roku no- wiedziała na sesji sekretarz gminy Jo- dę, 26 stycznia. Do komputera został
wodociągowe oraz usuwać awarię sieci.
wym rozporządzeniem. Z początkiem lanta Kliszko, pod koniec tego roku po- również zakupiony stolik na kółkach, W pierwszym przypadku wykonawcą
roku 2000 pr~pisy zmieniły się i usta- winna wejść w życie uchwała Ministra aby można go było bez problemu prze- będzie miejscowa SKR, a w drugim Wolanie wysokości tych stawek przejęły w Rolnictwa, która ujednolici i ustali spo- nosić do pomieszczenia, w którym bę jewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń
swe kompetencje samorządy.
sób oznaczania zwierząt hodowlanych. dzie potrzebny. Z komputera korzystać Wodnych i Melioryzacyjnych. Jak zaznaczył wójt gminy Jarosław KwiatkowWydanie świadectwa pochodzenia
(tb) mogą uczniowie i nauczyciele.

Złotówka

za świadectwo pochodenia

Seligowscy nauczyciele
i rodzice zarobili
na komputer

w dwóch kategoriach wiekowych - dla
dzieci od 7 do 12 lat oraz dla młodzieży
uczącej się powyżej 12 lat. Wyniki tego
konkursu podane zostaną w odrębnym
tekście. W środę odbył się turniej bilardowy, zaś w czwartek organizatorzy zaplanowali konkurs plastyczny pt. Ferie
moich mar::etl, był on adresowany dla
dzieci do lat 9. Wszystkie dzieci chętne
do wzięcia udziału w konkursie dostały
na własność kredki i blok 1ysunkowy.
l I lutego odbył się turniej szachowy dla
młodzieży w wieku od 16 lat wzwyż.
Zwycięzcy wszystkich konkursów
otrzymali nagrody w postaci kaset, ksią
żek i innych drobiazgów.

Woda droisza o VAT

Wszystkie modele
za bardzo niewiele
SUPER RABAT na

świetny

ski, w wyniku przetargu udało się utrzymać dotychczasowe stawki opłat za
wodę. Będą one jednak wyższe o 7% podatek VAT. W związku z tym mieszkań
cy gminy, nie posiadający wodomierzy,
nie będą płacili 2,40 zł za m 3 wody, ale
2,57 zł, a posiadący w domach urządze
nia mierzące zużycie wody nie 1,20 zł,
lecz 1,28 zł.
(tb)

LIMITOWANA SERIA

SEICENTO

rocznik 1999
Decydując się

teraz na jeden
z modeli , możesz
otrzymać do 6% rabatu.
Renault Twingo 4% rabatu.
Zapraszają

Autoryzowani
Partnerzy Renault:

Modele wyposałone dodatkowo w:

•
•
•
•
•
•

Zderzaki w kolorze nadwozia
Radio Philips z RDS, dwa głośniki w komplecie
Listwy boczne
Szyby atermiczne
Bezwładnościowe tylne pasy bezpieczefl.stwa
Tylne szyby uchylne

~Im za 22 900 zł.

Tylko dealer Fiata korzystnie wyceni Twój
Wiernicki s.c.
99400 Łowicz
ul. Poznańska 120
Tel. (046) 837-93-63

,

@
Renault Credit Polska

•

RENAULT

używany

samochód.

Polmoblich, Łowicz, ul. Blich 34, Tel. 837-37-1 O

Naprawa i sprzedaż
wsq161eh pllotew
'ł'V •........VOł
_....... • SAT

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

Łowicz,

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

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

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe
- mieszkaniowe
„Jolanda", ul. Bolimowska 14/18/b/04
tel. 837-88-62 po 16@, 0605-042-710
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WICEBURMISTRZ
, .
WYROZNIONY

Jerzy Garczarczyk
•
ponownie
prezesem tKK
Znany w Łowiczu pszczelarz, członek
krajowych polskiego pszczelarstwa,
w początkach lat 90-tych prezes SOP „Pszczółka'', został 1O lutego wybrany ponownie
na stanowisko prezesa Łowickiego Klubu Katolickiego. Klub powstał, przypomnijmy, pod
koniec 1997 roku i Jerzy Garczarczyk był jego
prezesem w pierwszej, dwuletniej kadencji.
Przez ten czas klub zorganizował 14 odczytów, w których uczestniczyło 527 osób. Wśród
prelegentów byli między innymi: bp Alojzy
Orszulik, Krzysztof Kaliński, Ziemowit Skibiń
ski, Marek Wojtylak - dwukrotnie, Wiesław Jan
Wysocki, ks. Zbigniew Skiełczyński.
Wyboru prezesa dokonano w głosowaniu
tajnym. Ponadto w skład zarządu klubu weszli: Stanisław Wielec - wiceprezes, Andrzej
Bielecki - wiceprezes, Edyta Pońska - skarbnik, Wiesław Zabost - skarbnik, Grażyna
Szymczak - członek do spraw gospodarczych,
Krzysztof Wiśniewski - członek - rzecznik
prasowy. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został dyrektor LO im. J. Chełmońskiego.
Kolejnym spotkaniem, które ŁKK zorganizuje, będzie, już 2 marca, odczyt nt. „Historia szkolnictwa pijarskiego".
(wal)

władz

Eugeniusz Furman, wiceburmistrz Ło le, jako jej dziekanem. Nagroda została
wicza, otrzymał nominację do tytułu „Pro- przyznana przede wszystkim za· inicjafesjonalny menadżer województwa łódz tywę w tworzeniu strategii rozwoju miakiego" w kategorii „Samorząd lokalny". sta i przez to wprowadzenie przemyśla
Tytuł ten co roku przyznaje kapituła Klu- nego, rozłożonego na szereg lat planu jego
bu Profesjonalnych Menadżerów. Wice- zarządzania. Myślę, że docenienie tego
burmistrz był jedyną osobą z naszego faktu jest najlepszą odpowiedzią dla malmiasta i powiatu, która otrzymała nomi- kontentów, którzy nie widzieli sensu w twonację.
1-zeniu takiego dokumentu - powiedział
Odebrał on ją na spotkaniu, jakie zor- nam wiceburmistrz, dodając - jest to tym
ganizował klub w Pałacu Poznańskich samym wyróżnienie władz miasta za straw Łodzi 2 lutego bieżącego roku. Furman tegiczne myślenie o jego rozwoju.
Oprócz niego nominowanych do tyw rozmowie z nami powiedział, że nie
wie, w jaki sposób został zgłoszony do tułu było jeszcze 4 przedstawicieli samokonkursu, niemniej jednak informacja rządów. Tytułem najlepszego samorzą
o przyznanej nominacji była dla niego bar- dowego menadżera został uhonorowany
dzo przyjemnym zaskoczeniem. O nada- burmistrz Ozorkowa. Oprócz nominoniu wyróżnienia zdecydowała Rada Na- wania do tytułu najlepszego menadżera
ukowa Klubu, na której czele stoi prof. dr samorządowego wręczono także nominahab. Marek Belka - związany z Łodzią cje i tytuły w trzech innych kategoriach,
doradca ekonomiczny prezydenta, oraz wśród nich były: zarządzanie firmą, fikapituła z Andrzejem Szukalskim na cze- nanse i bankowość, ochrona środowiska.

Łyszkowice

Skąd wziąć pieniądze

Gmina Bolimów

na oczyszczalnię

V

•

Decyzia o losie SP w Kurabce
zapadnie 25 lutego
Gorącą dyskusję na ostatniej sesji
Rady Gminy, 12 lutego, wywołała
propozycja Zarządu Gminy w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego SP w Kurabce z klas O-VI do
klas O-III. Za pozostawieniem szkoły
pełnej byli rodzice uczęszczających
tam uczniów, nauczyciele i niektórzy
radni. Wójt Bolimowa, Andrzej Jagura, tłumaczył rzeczowo i spokojnie,
że radni są po to, aby podejmować
nie tylko decyzje dobre i popularne,
ale również te trudne. Zarząd gminy
niejednogłośnie podjął decyzję o wysunięciu wniosku o zmniejszenie poziomu organizacyjnego. Rachunek
ekonomiczny jest ·nieubłagany, do
szkoły obecnie uczęszcza 54 dzieci
i liczba ta będzie maleć, ponieważ dzieci jest coraz mniej. Koszt utrzymania
jednego ucznia w 1999 roku wyniósł
2.466 zł w Bolimowie, 2.705 zł
w Huminie, 2956 zł - w Kęszycach
oraz 4602 w Kurabce.
Reforma wprowadziła taki mechanizm, że im więcej uczniów ma szkoła, tym więcej środków dostaje na nią

gmina. Aby utrzymać pełną SP
w Kurabce potrzeba 262 tys. zł rocznie, dotacja na wszystkich uczniów
wynosi 132 tys. zł, na utrzymanie
szkoły wraz z oddziałem „O" brakuje
112.7 tys. zł rocznie, które gmina
mogłaby dołożyć, gdyby miała z czego. Wydatki rzeczowe na utrzymanie
szkoły są stosunkowo niewielkie, bo
stanowią ok. I 0% wydatków ogółem,
jedyne możliwe oszczędności to osobowe. Zarząd Gminy proponuje od nowego roku szkolnego pozostawienie
w szkole tylko dwóch łączonych oddziałów. Decyzja o losie szkoły z prawie I OO-letnią tradycją nie będzie ła
twa, ale musi zapaść 25 lutego. Obecność radnych na tej sesji będzie obowiązkowa. Kwestia nie została rozstrzygnięta 12 lutego, pomimo że-licz
ba radnych była wystarczająca, aby
ustawy były prawomocne, ale nieobecność wielu radnych, w tym przewodniczącego Komisji Oświaty, skło
niła do podjęcia decyzji o jeszcze jednej sesji, poświęconej SP w Kurabce.
(mwk)
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro 3 lat. System rat jest ustalany pomiędowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- ~
~
przyznał gminie Łyszkowice pożyczkę ny wybierają system kwartalny. Po spłana budowę oczyszczalni w wysokości ceniu 50% pożyczki pozostała część
W tym tygodniu kończą się, trwające od półtora miesiąca, i poza jego granicami zauważyli, że na wsiach wizyta dusz150 tys. zł. Gmma wnioskowała o po- może być umorzona, jeżeli środki tezo- wizyty duszpasterskie. W parafii katedralnej oprócz ks. Je- pasterska jest prawdziwym świętem w domu. Istnieje też
życzkę w wysokości 1,9 mln, więc przy- staną przeznaczone na cele, związane rzego Bersa wiernych- odwiedzało jeszcze czterech innych nadal zwyczaj odprowadzania księdza z domu do domu
znana kwota stanowi niespełna 8% z ochroną środowiska.
księży. Zdaniem proboszcza katedry tradycja wizyt duszpa- przez gospodarza.
Po raz pierwszy odwiedzał domy na terenie osiedla KoNiezależnie od WFOŚiGW gmina ma sterskich jest bardzo mocno zakorzeniona w naszej świadownioskowanej. Koszt rozpoczętej
w Łyszkowicach inwestycji jest za- zamiar wnioskować 0 przyznanie do- mości. Jak ocenia ks. Jerzy, niektórzy parafianie do kościoła rabka ks. Wiesław Frelek. Cieszy go bardzo życzliwość
planowany na 4 mln. zł, z czego środ tacji z Agencji Restrukturyzacji i Mo- prawdopodobnie nie chodzą. ale księdza w domu przyjmują. i akceptacja dla tworzenia nowej wspólnoty parafialnej na
Liczba domów, w których wizyty nie odbyły się, jest taka tym osiedlu. Prośba ks. Wiesława, aby w miarę możliwości
ków własnych na ten cel gmina posiada demizacji Rolnictwa. Jak się dowiedział
·
· t to związane
· ies
· Iu 1a t. Możt"rwe, ze
z pracą Iub całe rodzi· ny były obecne w czas1·e w1"zyty duszpastersama od wie
I mln. Od Beaty Czajkowskiej z Wy- NŁ w tym roku jednak agencja nie przyj- wyjazdem na ferie. Jednak, jeżeli rodzina poprosi o inny termin skiej, spotkała się z dużym odzewem. Mieszkańców bardziału Ochrony Wód WFOŚiGW do- mowała jeszcze żadnych wniosków, nie wizyty niż podany w harmonogramie, księża chętnie na wizy- dzo cieszy, że blisko ich domów powstaje nie tylko nowy
wiedzieliśmy się, że.jeżeli gmina wystą są nawet jeszcze gotowe nowe wzory tę przychodzą. W parafii katedralnej były w tym roku dwie kościół, ale zaplecze rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Ks. Piotr Żądło z Domaniewic jest bardzo zadowolony
pi o zwiększenie kwoty pożyczki, być wniosków o dotację, które obowiązują od takie wizyty. Wierni mają swoje problemy, księża znają je
1 stycznia 2000 roku. Na nasze pytanie, i rozumieją. jednak jak mówi ks. Jerzy: Nie można żyć tylko z atmosfery wizyt, które zakończył dwa tygodnie temu.
może będzie ona przyznana. Pożyczka,
przyznawana na budowę oczyszczalni w jaki sposób gmina chce uzyskać braku- chwilą. Chrześcijaństwo jest drogą życiową, a rozwiązaniem Mile dla ks. Piora było to, że jego parafianie czują się współ
wszystkich problemów jest ewangelizacja. Nie można jej gospodarzami świątyni i często zadają pytanie: „ Co w tym
ścieków, nie może przekroczyć 50% cał jące środki, wójt gminy Łyszkowice Włoroku robimy w kościele?', zamiast : „ Co ksiądz proboszcz
zamknąć 20-minutową wizytą raz w roku w domu.
kowitego kosztu inwestycji. Przyznaje dzimierz Traut nie chciał odpowiadać.
riobil?"
"'m rioku będ,,1·e
Ksi·ęz·a • odw1·edza1·ący swo1·ch parafian na teren1·e m1·asta w 'J'
''
ją Bank Ochrony Środowiska na okres
(mw~L..__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dzybankiemagminą.Najczęściejgmi-

..1i.s1ęz·a
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CENTRUM
TARGOWO-BUDOWLANE

B.W.

Łuczak

MAGDANNA

99-400 Łowicz, ul. Podgrodzie 11,
tel.lfax (0-46) 837-14-70, 837-15-71

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35, (Biały Dom)
Tel./fax. (046) 832-53-32, 0-601-937 -622

KUCHNIE na T~oją

CENTRUM TARGOWO-BUDOWLANE
99-400 Łowicz, ul. Podgrodzie 11,
HURTOWNIA: Łowicz, ul. Seminaryjna 6, tel. 837-60-14
sklep Nr 1, Sk-c;e, ul. Kopernika 5 (SSM), tel. 832-52-07
Zakład Produkcyjny: Ostrów 6 k!Łowicza,

tel. (0-46) 838-98-41

*OKNA - produkcja
* PANELE BOAZERYJNE I

własna •l'fi'~flii'
PODŁOGOWE

ndarę
* BETON KOMÓRKOWY
*KLINKIER
* POKRYCIA DACHOWE
*DOCIEPLENIA

•••• Projektujemy

•!• Wykonujemy
•:• Montujemy

•:• Zapewniamy sprztł do zabudowy wraz zmontaiem

met.

1. MAREA WEEKEND

1998 .

złoty

2. PUNTO 55 SOLE

1999

srebrny met.

28.000

3. SIENA 1,6 HL

1998

czerwona

27.500

4. TIPO 1,4 S

1994

zielony met.

15.500

5. FIAT CC 704

1992

biały

9.000

6. FIAT 126 P

1996

niebieski

6.800

7 . FIAT 126 P

1989

wiśniowy

2.200

8. SKODA FORMAN

1991

wiśniowy

11.000

9. POLONEZ 1,500

1989

szary

1999

zielony met.

10. FIAT PALIO WEEKEND

39.000

3.750
35.000

6.800km

26
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ZJ\PRASZJ\ DO SWOICH PLACÓWEK
OPIEKI ZDROWOTNEJ WSlYSTKICH PACJENTÓW
ZAPEWNIAJĄC:

•

wysoką jakość

wykonywanych

świadczeń ,

• pełną dostępność i życzliwość pracowników naszego zakładu.
POSIADAMY:
~dobrze przygotowanąk.adrę specjalistyczną
~ nowoczesną aparaturę diagnostyczną
~ objętą systemem

~

Star.1·zJ' Cechu Tadeusz

Sękalski

\\ ' hiur::.e rachunkowym

Biuro dla

rzemieślników

Biuro porad prawnych oraz związanych z ra- prawie pół roku. Należało zakupić nowe wyposaprowadzenia fim1y od pierwszych żenie i sprzęt komputerowy, zatrudnić pracownidni lutego działa w Cechu Rzemiosł Różnych przy cę i przygotować ją do prowadzenia spraw rzeulicy Podrzeczncj w Łowiczu. Biuro ma za zada- mieślników. Z porad korzysta coraz wi<(cej rzenie służyć radą i pomocą w tych dziedzinach. Zo- mieślników. Dotychczas największym problemem
stało ono utworzone przede wszystkim z myślą dla nich były CZ<(Sto zmieniające się przepisy doo rzemieślnikach zrzeszonych w łowickim Cechu.
tyczące prowadzonej działalności. Teraz dopilnuPrzygotowania do uruchomienia biura tiwały je tego biuro.
chunkowością

W Domaniewicach rozbudowa gimnazium
W styczni u

został

rozstrzygni<(ty przeta rg na
w Domaniewicach. Wykonawcą będzie fimia „EKO-PIEC" z Łowicza. Do
i stniejącego obiektu, w którym znajdują się szkoła
podstawowa i gim nazj um, zostanie dobudowane
jedno skrzydło i sala gimnastyczna. Prace rozpoczną si<( jak tylko wanmki atmosferyczne na to pozwolą. Jest już przygotowana dokumentacja, jest
wykonawca, tylko pieni<(dzy w budżecie jest za
mało . Gmina wprawdzie prac nad budżetem jeszcze nic zakończyła, ale prowizorium przewiduje
400 tys. zł na budowę gimnazjum w tym roku.
Przewidywany koszt budowy wynosi zgodnie
z dokumentacją przetargową 2.260 tys. zł. Gmina
może liczyć na subwencję na cele oświaty w wysokości około I, 7 mln rocznie. W pierwszej kolejrozbudowę g imnazjum

'

ności będą

budowane sale lekcyjne (ma ich być 9).
Projekt przewiduje również kilka pomieszcze·ń,
które będą mogły pełnić funkcję sali lekcyjnej lub
pracowni. Planowana sala gimnastyczna wraz
z zapleczem będzie mfała wymiary J 8 m/30 m.
Na terenie gminy Domaniewice planowane jest
zlikwidowanie 5 szkół filialnych. Docelowo w gminie mają pozostać dwie szkoły podstawowe:
w Skaratkach i Domaniewicach, i jedno gimnazjum.
Jak przewiduje wójt gminy Domaniewice Grzegorz Redzisz, likwidacja szkół filialnych nie pozwoli na duże oszczędności w tym roku , ale
w następnych latach będzie korzystna dla budżetu
gminy. Rada Gminy do końca marca zadecyduje
o przyszłości szkół fili alnych.
(mwk)

tyszko~ice: kółko

fotograficzne

W najbli ższy m czasie w łyszkowicki1J1 GOK z dziećmi na prawdziwyfotograficzny płene1: Sprzęt
powstanie kółko fotograficzne. Kierownik Walde- dla kółka fotograficznego nie jest nowy, ale korzymar Szabelski planuje, że ciemnia fotograficzna stanie z niego w pomieszczeniach GOK dotychbędzie mogła być urządzona jeszcze w lutym.
czas nie wyposażonych w centralne ogrzewanie
Do dyspozycji kółka j est aparat fotograficzny nie było możliwe z powodu niskiej temperatury.
Zenit, lampa błyskowa i powiększalnik. Osoby, Dotychczas w ośrodku odbywały się zajęcia kółka
które zapiszą się do kółka będą uczyły się wyko- komputerowego, nauka gry na instmmentach klanywania artystycznych czarno-białych zdjęć. Po- wiszowych oraz teoretyczne zajęcia kursu prawa
c:::ątkowo będą robić odbitki z w/a.mych ko/oro- jazdy. Ostatnio wykonane w budynku prace moH'.)'ch k/is::., nm1czą się powięks:::ać. pó:f.niei praw- dernizacyjne pomogą funkcjonować tam kółku fodopodolmie będą H'.)'Wo/ywać klis::.e - mówi kie- tograficznemu.
rownik W. Szabelski - chcia łbym wiosną pojechać
(mwk)

Dwie rocznice abstynentów
Trzy lata swej działalności świętować będzie
Gminna Grupa Abstynencka Nie Ma Mocnych
w Zdunach. Na obchody tej rocznicy wyznaczono
sobotę, 19 lutego. Uroczystość odbędzie się wsiedzibie grupy mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdunach. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz samorządowych gminy, Poradni
Uzależnici'! z Łowicza oraz delegacje z innych klubów abstynenckich z rejonu powiatu łowickiego
i nie tylko. Spotkanie to będzie także okazją do
uczczenia dwóch piątych rocznic abstynencji za-

towickie

kontroli jakości diagnostykę laboratoryjną
posiadamy niezbędne certyfikaty kontroli jakości.

łożycieli

gmpy: Zbyszka i Kazimierza. W gmpie
zrzeszonych jest 20 osób. są to abstynenci i ich
rodziny oraz żony „czynnych" alkoholików. Dużo
::.mieniło s ię przez te trzy lata. Na początku mielihny ogromne kłopoty; startowaliśmy od zera.
Śmieszne wydaje się nam teraz, że kiedyś mieli!ony
na naszych spotkaniach tylko jedną wspólną ły
żeczkę, ktorej strzegli.~my jak oka w głowie. Teraz
posiadamy sprzęt RTV oraz porządnie zaopatrzona biblioteczkę w stosowną literaturę- powiedział
nam.Zbyszek.

zespoły nakręcą

Najprawdopodobniej już za kilka tygodni dwa
łowickie zespoły rockowe nagrają po raz pierwszy teledyski. Jak poinforn1ował nas dyrektor Ło
wickiego Ośrodka Kultury Maciej Malangiewicz,
udało się porozumieć z telewizją regionalną z Ło
dzi, która jakiś czas ternu złożyła propozycję krę
cenia teledysków dwóm zespołom powiązanym z
ŁOK: pie1wszym jest prezentowany już na łamach
NŁ zespół Red Haired Mary, który regularnie pro.J c

teledyski

wadzi próby w ośrodku. Dmgim jest zespół doświadczonych muzyków z terenu naszego powiatu o nazwie Epigon.
Teledyski , jakie zostaną nakręcone w Łowiczu
będą wyemitowane w programie muzycznym dla
młodzieży Wstań prawą nogą w niedzielę rano. W
okresie wakacji natomiast teledyski będzie można
oglądać nieregularnie w bloku TV ogólnopolskiej .
(tb)
..... l

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

•LECZENIA $PECJALISTYCZNEGO 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 powyższych 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 Renlgenodiagnostyki (RTG)
~ opieka w schorzeniach
~ Pracownia Endoskopii
ginekologicznych
~ Pracownia Elektrokardiografii (EKG)
~ opieka nad położnicą
~ Zakład Patomorfologii
i noworodkiem

REALIZUJE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NJ\ 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 poradniach:
~ PORADNIA DLA KOBIET
~ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI
~ PORADNIA ODWYKOWA
~ PORADNIA PULMONOLOGICZNA dla pacjentów chorych na gruźlicę
~ 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 indywidoalnego
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: ,/ dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
,/ dowód osobisty ,/ Numer Identyfikacji Podatnika (NIP) ,/ NIP płatnika składek
,/ Książeczkę Rejestru Usług Medycznych
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6. Ogólnopolska Olimpiada

dok. ze str. 30

BEZ Wl~KSZYCH NIESPODZIANEK
z „Logo" zagrała ambitnie
i w pewnym momencie była bliska remisu, ale „starsi panowie" mają przecież
w swych szeregach Dzidosława Żuber
ka, który strzelił w tym meczu 4 bramki. Drugi pojedynek miał wyrównany
przebieg, ale na minutę i 35 sekund
przed końcem Marcin Kamiński zdecydował się na uderzenie z daleka i „Pulpa ' awansowała do półfina!u, eliminując Sojax I. W kolejnym spotkaniu osła
biony Stefan (brak Witolda Surlita, Jarosława Rachubińskiego, Marcina Borcucha, Daniela Tryngiela) był tylko tłem
dla Pędzących Imadeł. Zespół Dariusza
Mroczka i Tomasza Białka uległ ostatecznie Imadłom I :4.
W ostatnim pojedynku ćwierćfinało
wym Dagram-AT nadspodziewanie ła
two pokonał Olimpię Chąśno 6:2, a po
trzy bramki dla mistrzów Łowicza strzelili Tomasz Styszko i Grzegorz Czerbniak.
W półfinale Pucharu Burmistrza (w
sobotę, 19 lutego) zmierzą się Oldboy
z ZPOW „Agros" i Dagram-AT z Pędzą
cymi Imadłami. Czy rutyna i doświad
czenie weźmie górę nad młodością i ambicją, przekonamy się niebawem. Przypomnijmy, źe w lidze „Pulpa" pokonała
Oldboya (była to jedynaJJoraźka „starszych panów"), a Dagram nie dał szans
Imadłom (6:3). Przegrane drużyny zaMłodzież

powiadają rewanże.

Jł)iniki 1116 finału:
• IPO „STRAŻACY" - PSS„SPOŁEM" 7: I (2: I); br.: Leszek Boczek 3,
Krzysztof Niewiadomski 2 i Krzysztof
Ambroziak 2 - Ryszard Krawiński.
•HURT-METAL-FC „KORABKA" 8: I (I: I); br.: Krzysztof Skoczylas
3, Łukasz Gąsecki 2, Łukasz Olaczek
i samobójcza - Kamil Pędraszewski.
•ZAJĄCE „LOGO" - SOBIERADEK I :O (0:0); br.: Mirbsław Gielniewski.
• ABEX - OLIMPIA II Chąśno 7:2
(4:0); br.: Damian Żurek 3, Waldemar
Stańczak 2 i Marcin Borek 2 - Waldemar Kotlarski i Grzegorz Borcuch.
•CHIŃSKA „RARYTAS" - MSM
„SZARE SZEREGI" 4:3 (3:1); br.:
Sylwester Grzanka 2, Jarosław Dębow-

ski i Mariusz Więcek - Maciej Krawczyk 2 i Michał Lebioda.
• TURBO-CAR GUTENÓW AMIGO Górki I :2 (I :O); br.: Dawid Łu
gowski - Karol Kowalczyk i Wiesław
Kołaczyk.

• SOJAX II Boczki - VICTORIA
U Bielawy 4: I (3: I); br.: Paweł Plichta
3 i Zbigniew Konieczny - Przemysław
Grzegory.
•· PĘDZĄCE IMADŁA - ŁSA
„KSIĘŻAK" 8: I (3:0); br.: Jarosław
Walczak 3, Bogumił Gala, Marcin
Owczarek, Krzysztof Skowroński, Michał Adamczyk i samobójcza - Mieczysław Kaczmarski.
• ORZEŁ Nieborów - ZPOW
„AGROS" II 3:2 (0:0); br.: Hubert Sobolewski 2 i Robert Sobolewski - Robert Dałek i Jarosław Pęczkowski.
• OLIMPIA I Chąśno - VICTORIA I Bielawy 1:1 (1:1); br.: Wojciech
Masłowski - Werwiński Paweł. W rzutach karnych 2:0 (Wojciech Masłowski
i Paweł Karasek)
• FC „CHINATOWN" - SOJAX
III Boczki 3:3 (2: I); br.: Piotr Zrazek 2
i Romuald Kłosiński - Przemysław
Plichta, Adam Pierzchała i Norbert Załuski. W rzutach karnych 3 :2 (Piotr Zrazek, Paweł Czerwiński i Jacek Zrazek • Adam Pierzchała i Przemysław Plichta).
Wyniki 118 finału:
• OLDBOY - IPO „STRAŻACY"
6:2 (2:0); br.: Leszek Warchoł 2, Dzidosław Żuberek 2, Grzegorz Krysiak i
Krzysztof Olko- Dariusz Rosa i Leszek
Boczek.
• HURT-METAL - ZAJĄCE
„LOGO"l:I (0:1); br.: Mariusz Wróbel
- Jakub Danke. W rzutach karnych 0:2.
• SOJAX I Boczki - ABEX 9:0
(2:0); br.: Piotr Zapisek 3, Piotr Paliwoda 2, Marek Michalak 2, Marek Borkowski i Aleksander Majic-_
• ZPOW „AGROS" - CHIŃSKA
„RARYTAS" 3:0 (2:0); br.: Marcin
Grzywacz 2 i Michał Plichta.
• KS „STEFAN" - AMIGO Górki
5:5 (I :2); br.: Paweł Kawecki 2, Grzegorz Majchrzak i Dominik Czeczko Jacek Kunikowski 3, Wiesław Kołaczyk i
Karol Kowalczyk. W rzutach karnych 3:2.

• SOJAX U Boczki - PĘDZĄCE
IMADŁA 6:7 (3:5); br.: Alek Chojecki
3, Zbigniew Konieczny 2 i Maciej Sekuła - Jarosław Walczak 3, Krzysztof
Skowroński, Marcin Owczarek, Michał
Adamczyk i samobójcza.
• OLIMPIA I Chąśno - FC „CHINATOWN" 8:1 (2:1); br.: Wojciech
Masłowski 4, Witold Kunikowski 2, Dariusz Reczulski i Paweł Karasek - Piotr
Zrazek.
• DAGRAM-AT- ORZEŁ Nieborów 2: I (0:0); br.: Tomasz Styszko
i Grzegorz Czerbniak - Hubert Sobolewski.
Wyniki I 14 finału:
• OLDBOY - ZAJĄCE „LOGO"
5:2 (3:0); br.: Dzidosław Żuberek 4
i Grzegorz Krysiak- Piotr Gawlik i Mirosław Gielniewski.
• SOJAX I Boczki - ZPOW
„AGROS" 1:2 (0:1); br.: Piotr Paliwoda
- Michał Brzózlfa i Marcin Kamiński.
• KS „STEFAN" - PĘDZĄCE
IMADŁA I :4 (I :2); br.: Grzegorz Majchrzak- Michał Adamczyk 3 i Jarosław
Walczak. Żółta kartka: Grzegorz Majchrzak (Stefan).
• OLIMPIA I Chąśno - DAGRAM-AT 6:2 (2:0); br.: Tomasz Styszko 3 i Grzegorz Czerbniak 3 - Dariusz
Reczulski i Paweł Karasek.
Krzysztof Olko

SŁAWOMIR

·ścienne
·Podłogowe

oKasetom.r
o Parapety

o SIDING
ODRZWI

o OKNA

o Kleje„ fugi„ listwy
o Elektronarzędzia Bosch
Kupisz w Hurtowni
„ GLAZPANEL" ~
Łowicz, ul. Klickiego 18 "

~.:;~~.JtRNIA
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: S{B@winkhaus.com.pl;
internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib R-1

Wszystko wskazuje na to, że Łowicz,
a dokła<łnie niedawno oddana hala sportowa nr 2 Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Łowiczu, będzie gospodarzem jednej
z imprez 6. Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. W naszym mieście przebywał już prezes Okręgowego Związku
Taekwondo-WTF w Łodzi - Krzysztof
Markiewicz, który przyglądał się obiektom, a decyzja w tej sprawie zostanie
podjęta w najbliższych dniach. Zawody te, które należy traktować jak Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
planowane są na trzy dni ·J-3 maja 2000
roku (poniedziałek-środa). W grę prócz
Taekwondo może wchodzić jeszcze judo.
W hali obecnie zamontowane są konstrukcje do koszykówki (zarówno na
boisku głównym, jak i na wszystkich
trzech sektorach) - wszystkie sterowane silnikami z możliwością obniżenia
na wysokość 260 cm do minikoszykówki. Zamontowana jest także nowoczesna tablica wyników sportowych, która
m.in. posiada atest Polskiego Związku
Koszykówki, a zegary tego rodzaju zainstalowane są aż na ośmiu I-ligowych
halach (Anwil Włocławek, Komfort
Forbo Stargard Szczeciński, AZS Ela-

*

Skierniewicka Unia przebywała na tygodniowym zgrupowaniu w Bukownie, gdzie rozegrała kolejne mecze kontrolne. Po zwycięstwie z Pogonią Siedlce (br.: Adam Grad
i Krzysztof Janik z karnego) drużyna trenera Witolda Królewiaka przegrała z II-ligową Polonią Bytom 0:5 i w drodze powrotnej wygrała w Pabianicach znów 2:0 Włóknia
rza Trzy Korony (br.: Marcin Macie]ak i Dariusz Matusiak
z karnego).

[b.

WILANOWSKI

Łowicz, ul. Długa 37A

Tel. 837-83-83

_
ORGANIZUJE:
- kursy prawa jazdy kat. B
- jazdy doszkalające (bez względu na ośrodek
szkolenia)
OFERUJEMY:
"zajęcia praktyczne na samochodach FIAT
PUNTO, NISSAN MICRA
- wysoka jakość szkolenia (długoletnia praktyka)
- milą i kulturalną atmosferę
- dogodne warunki płatności
Rozpoczęcie kursu dn. 18 i 21 lutego o godz. 16!1!1.

ZAPRASZAMY

świetlna.

na Toruń, Zagłębie Maczki Bór Sosnowiec, PKK Warta Szczecin, Polonia Parte Przemyśl, Stal Ostrów Wlkp. I Azoty
Unia Tamów), a także w poznańskiej
Arenie i katowickim „Spodku". Do peł
ni szczęścia potrzebajeszcze tylko trybun ...
Paweł A. Doliński
·

R-24

Zakład

Ubezpieczeń

SA

ł.owiczu

POSZUKUJE
LOKALU DO WYNAJĘCIA
O POWIERZCHNI OK. 250 M2
W CENTRUM MIASTA
Oferty prosimy składać na adres:
Inspektorat PZU w Łowiczu,
ul. Pijarska 1; Tel.(046) 837-41-96

*

Do rundy wiosennej przygotowują się także zespoły
Skierniewickiej Klasy Okręgowej. Granex Boczki (trener
Marek Borkowski) rozegrał dotąd dwa sparingi, wygrywając z GKS w Łyszkowicach 4:3 (br.: Piotr Zapisek 2, Zbigniew Konieczny i Krzysztof Borys - Leszek Boczek 2
i Piotr Bombała) oraz w Sierakowicach z Sierakowianką
8:4 (br.: Piotr Paliwoda 3, Paweł Kawecki, Marek Bor-kowski, Robert Wojtasiak, Piotr Zapisek i Zbigniew Konieczny).
Mecz z Granexem był dla podopiecznych trenera Kamila
Sochy już kolejnym sprawdzianem. GKS wcześniej przegrał z Unią Skierniewice 0:8, a ostatnio przegrał z Widokiem Skierniewice 3:4 (br.: Paweł Nasulewicz, Paweł Siat(p)
kowski i Kamil Szymajda).

HURTOWNIA CIASTEK

WĘGLA

PIERNIQEK
cenach
oferuje po

- 390 zl/t
-KOSTKA
- 360 zl/t
-ORZECH
- 280 zl/t
-GROSZEK
- 360-370 zl/t
-KOKS
- I60-I90zl/t
-MIAŁ
Transport eratis i
ul. Kaliska 40 (w torach kolejowych)
\._tel. 837-19-75, 0-604-529-656

najniższych

•ciastka na wagę, paczkowane
•cukierki czekoladowe, owocowe

Łowicz,

Łowicz,

O

r11~

SKOK

SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA

im. FRANCISZKA STEFCZYKA
Odział w Łowiczu

!:at.
17~~;o

ul. Mostowa 20

Tel.(046) 837-69-85

,

KOWERY GOKSKIB
320ZL
• 26 cali
• 18 biegów

krótka i długoterminowe
od 18,5%
• Ubezpieczenie depozytów do kwoty
PN-ISO 9002
11 tys. EURO (ok. 44 tys. zł)

•

Inspektorat w

W hali OSiR nr 2 zainstalowane są
nowe kosze i nowoczesna tablica

już

Sprzedaż

ROCZNA LOKATA
TERMINOWA

Powszechny

Młodzieży

Olimpiiczycy
takie w towiczu?

Jedyny łowiczanin, grający obecnie w II lidze piłki noż
nej -Zbigniew Czerbniak (Ceramika Opoczno), doznał kontuzji ścięgien Achillesa i zanosi się na operację, którą przeprowadzi łódzki lekarz - dr Krochmalski. Zanosi się także
na dłuższy rozbrat „Czerbego" z - piłką, przynajmniej na
drugoligowym poziomie.

OiRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

o Terakota
o Panele

27 -

Kalejdoskop piłkarski

r

o GLAZURY

di

SPORT

•

SPORT

Pożyczki

już

Odział

w Łowiczu

ul. Stanisławskiego 22

Tel.(046) 830-20-89

l!1

Franciszek

~ Stefczyk

R-179

ZATRUDNIĘ
MŁODEGO,

ZDOLNEGO

KUCHARZA
Tel. 837-25-71, po 1500

'l(wiaciarnia

!~J.~5ł~

~

R-252

~~

./najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych
./dekoracje pojazdów, sali weselnej i stołów
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Turniej „siatko-nogi"

„Święci" .w finale z „piekielnymi"
Łowicz, 9 lutego. Jedną z ciekawszych imprez sportowych w ramach „Ło
wickiej Feriady' 2000" był turniej „siatko-nogi", czyli zawody, w których na boisku do piłki siatkowej, przedzielonym
siatką do tenisa ziemnego, trzeba się było

wykazać umiejętnościami piłkarskimi.

Turniej koszykówki zako1iczy/ się sukcesem kadetek Widzewa, ale wszystkie uczestniczki wyjeżdżały z Łowicza z u.5miechem na ustach

Koszykówka - 1. Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetek

ORGANIZACJA NA MEDAL
Łowicz, 11-12 lutego. Sporym sukcesem, ale niestety tylko organizacyjnym, zakończył się I. Ogólnopolski
Turniej Koszykówki Kadetek o Puchar
Starosty Łowickiego. W turnieju, który
kończył „Łowicką Feriadę' 2000" udział
wzięło pięć zespołów. Oprócz gospodyń,
czyli koszykarek „Center-4 Club", mieliśmy okazję oglądać dziewczęta z Ży
rardowa (Salos), Łodzi (Widzew), Płoc
ka (MUKS 21) i Sieradza (Trójka). Zakończył się on sukcesem łódzkiego Widzewa, który wygrał wszystkie spotkania i to dość wyraźnie. Drugie miejsce
zajęła sieradzka „Trójka", natomiast
trzecie - UKS 21 Płock. Łowiczanki
uplasowały się na czwartej pozycji, wyprzedzając jedynie rówieśniczki z Żyrar
dowa. Trochę szkoda, że podopieczne
trener Justyny Rybus zakończyły tak nisko. Przy odrobinie większej woli walki i zaangażowania mogły przynajmniej
być o szczebel wyżej. Może za rok (bo
będzie to impreza cykliczna) wypadną
dużo lepiej.
•UKS „CENTER-4 CLUB" Ło
wicz - SALOS Żyrardów 83:55
(36:38)
· Center-4 Club: Michalina Bejda 31,
Agata Wysocka 19, Anna Kucharek 14,

Beata Klimaszewska 8 i Karolina Fafiń
ska 7 oraz Aleksandra Cebula 4, Karina
Pach, Agata Urbanek i Paulina Bednarek.
Najwięcej dla Salos: Dominika Sztą
berska 19.
Od zwycięstwa rozpoczęły swój
udział w turnieju podopieczne trener
Justyny Rybus, choć trzeba przyznać,
że nie przyszło ono łatwo.
• MUKS „21" Płock - WIDZEW
Łódź 33:82 (13:35)
• SALOS Żyrardów - TRÓJKA
Sieradz 52:58 (29:39)
• UKS „CENTER-4 CLUB" Ło
wicz - MUKS „21" Płock 61:82
(32:41)
„Center-4 Club": Michalina Bejda 23,
Karolina Fafińska 12, Anna Kucharek
7, Agata Wysocka 6 i Beata Klimaszewska 3 oraz Aleksandra Cebula 9, Paulina Bednarek I, Karina Pach i Agata
Urbanek.
• WIDZEW Łódź - TRÓJKA Sieradz 58:53 (26:19)
Najwięcej dla Widzewa: Agnieszka
Waliszewska 17.
Najwięcej dla Trójki: Ewa Papis 13
(lx3) .
• UKS „CENTER-4 CLUB" Lo-

wicz - WIDZEW Łódź 49:79 (26:40)
„Center-4 Club": Michalina Bejda 23,
Anna Kucharek 12, Karolina F afińska
7, Agata Wysocka 6 i Beata Klimaszewska I oraz Karina Pach, Agata Urbanek,
Paulina Bednarek i Aleksandra Cebula.
Najwięcej dla Widzewa: Izabela Dąbrowska 26.
·
• TRÓJKA Sieradz - UKS 21
Płock 90:66 (50:25)
• SALOS Żyrardów - WIDZEW
Łódź 25:79 (14:39)
• UKS „CENTER-4 CLUB" Ło
wicz - TRÓJKA Sieradz 76:68
(29:38)
Center-4 Club: Beata Klimaszewska
19, Anna Kucharek 18, Agata Wysocka
14, Karolina Fafińska IO i Michalina
Bejda 6 oraz Karina Pach I, Agata Urbanek, Paulina Bednarek i Aleksandra
Cebula.
• SALOS Żyrardów - UKS 21
Płock 36:65 (21:25)
I. Widzew Łódź
4 8 288: 160
2. Trójka Sieradz
4 7 277:244
3. MUKS 21 Płock
4 6 246:269
4. UKS „Center-4 Club" 4 5 261 :292
5. Salos Żyrardów
4 4 168:285
Sławomir

Karmelita

Badminton

•

GRALI TAKIE W KOMETK~
Łowicz, 1 O lutego. W nowej hali
sportowej OSiR nr 2, w ramach „Łowic
kiej Feriady' 2000", odbył się turniej
badmintona. Wśród dziewcząt dorywalizacji na „małym" korcie przystąpiło
sześć zawodniczek, a ósemka wzięła
udział ·w turnieju chłopców.
DZIEWCZĘTA:

!.

Mecze eliminacyjne:
• Beata Szafarowicz - Katarzyna
Waracka 10:20
• Marta Skuza - Michalina Kło
sińska 11 :20
• Monika Strugacz - Anna Kolos
20:12
Mecze o miejsca 4-6: •
• Beata Szafarowicz - Marta Skuza 10:6
• Beata Szafarowicz -Anna Kolos 3: 10
•Marta Skuza - Anna Kolos 3:10
Mecze o miejsca 1-3:
• Katarzyna Waracka - Michalina Kłosińska 15:11

• Michalina Kłosińska Strugacz 15:7
• Katarzyna Waracka Strugacz 15:11
I. Katarzyna Waracka
3
2. Michalina Kłosińska
3
3. Monika Strugacz
3
4. Anna Kolos
3
5. Beata Szafarowicz
3
6. Marta Skuza ·
3

Monika
Monika

3 50:32
2
l
2
l

o

46:33
38:42
32:26
23:36
20:40

CHŁOPCY:

Mecze eliminacyjne:
• Damian Lelonkiewicz - Lukasz
Skupiński 0:2 (w.o.)
• Kamil Maciaszek - Seweryn Kunikowski 0:2 (7:15, 3:15)
• Maciej Kalata - Maciej Więcek
2:0 (15:10, 15:13)
• Marcin Jażdźyk - Adrian Dyszkiewicz 2:0 (15:13, 15;13)
Mecze pó/jinałowe:
•Lukasz Skupiński - Seweryn Kunikowski 2:0 (15:11, 15:8)

•Maciej Kalata - Marcin Jaźdźyk
2:0 (15:7, 15:13)
Mecz o 3. miejsce:
•Marcin Jażdżyk - Seweryn Kunikowski 2:0 (15:11, 15:13)
Mecz o 1. miejsce:
• Lukasz Skupiński - Maciej Kalata 0:2 (13:15, 11:15)
I. Maciej Kalata
3 3 6:0
2. Łukasz Skupiński
3 2 4:2
3. Marcin Jażdżyk
3 2 4:2
4. Seweryn Kunikowski
3 1 2:4
5. Damian Lelonkiewicz
I O 0:2
Kamil Maciaszek
I O 0:2
Maciej Więcek
I O 0:2
Adrian Dyszkiewicz
O 0:2
Najlepszą badmintonistką w turnieju dziewcząt okazała się Katarzyna Waracka (Gimnazjum nr 2 w Łowiczu),
a wśród chłopców wygrał tenisista stołowy Aronii-OSiR Łowicz - Maciej Kalata (SP 7 Łowicz).
Paweł A. Doliński

Wszystkie zespoły grały w trzyosobowych składach, a piłka - w odróżnieniu
od siatkówki, mogła raz uderzyć
o podłoże, zanim została skierowana na
pole rywala.
W turnieju tym zagrało osiem drużyn
złożonych z chłopców z podstawówek,
a w finale spotkały się dwie „trójce":
„Święta" i „Piekielna". W takiej konfrontacji wygrać mogli tylko ...
Mecze eliminacyjne:
•BYKI - „ŚWIĘTA TRÓJCA" 0:2
(3:15, 3:15)
•OŚMIORNICA- KS „NANGATSU" 2:0 (15:9, 15:9)
• DUREXY - KREWETKA 1:2
(8:15, 15:2, 10:15)
• KARMELITA - „PIEKIELNA
TRÓJCA" 0:2 (w.o.)
Mecze pó/jina/owe:
•
„ŚWIĘTA TRÓJCA" OŚMIORNICA 2:0 (15:10, 15.:12)
• KREWETKA - „PIEKIELNA

Przypominam! W piłce siatkowej

Turniej

minipiłki

TRÓJCA" 0:2 (9:15, 7:15)
Mecz o 3. miejsce:
• OŚMIORNICA - KREWETKA
0:2 (10:15, 11:15)
Mecz o /. miejsce:
• „ŚWIĘTA TRÓJCA" - „PIEKIELNA TRÓJCA" 2:0 (15:10,
15:12)
I. „Święta Trójca"
3 3 6:0
2. „Piekielna Trójca"
3 2 4:2
3. Krewetka
3 2 4:3
4. Ośmiornica
3 I 2:4
5. Durexy
o 1:2
Byki
o 0:2
KS „Nangatsu"
o 0:2
Karmelita
o 0:2
Najlepszą drużyną w turnieju „siatkonogi" okazała się „Święta Trójca", w której składzie znaleźli się: Andrzej Grzegorek, Błażej Golis i Maciej Wyszogrodzki. Cała trójka to piłkarze młodzi
ków „Pelikana" z rocznika 1985, na co
dzień trenujący pod okiem Artura Balika. Drugie miejsce zajęli ich koledzy
z drużyny, występujący jako „Piekielna
Trójca": Szymon Wójcik, Piotr Panek
i Arkadiusz Przyżycki, a trzecie - Krewetka: Łukasz Marat, Tomasz Piasta
i Kamil Majewski.
Paweł A. Doli1iski

należy rzucać się

na piłkę, a nie na

siatkowej, rocznik 1987 i

siatkę.„

młodsi

Male zainteresowanie
wśród naimlodszych
Łowicz, 8 lutego. Bardzo małe zainteresowanie towarzyszyło turniejowi
minipiłki siatkowej dziewcząt i chłop
ców z rocznika 1987 i młodszych. Tym
razem do zawodów w ramach „Łowic
kiej Feriady' 2000" zgłosiły się tylko po
dwie drużyny.
Dziewczęta jednak pograły nieco dłu
żej, gdyż do rywalizacji dokoptowano
kolejne dwie drużyny, złożone z dziewcząt o rok starszych.
Dziewczęta - rocznik 1987:
•NIKE-STOKROTKI 2:0 (25:15,
25:18)
W zwycięskim zespole Nike grały
uczennice SP I Łowicz: Ola Plichta, Katarzyna Kazimierczak i Ewa Filecka. Natomiast w zespole „Stokrotek" z SP 2
Łowicz występowały: Ula Przygoda,
Magda Wojda i Marta Skuza.
Chłopcy - rocznik 1987:
•FC GÓRKI - SPAWACZE 2:0
.(25:19, 25:21)
Jedyny mecz tego dnia w rywalizacji

Markiewicz (obaj SP 2 Łowicz). Natomiast drugie miejsce przypadło Spawaczom z SP 7 Łowicz: Marcin Kotarski,
Marcin Sobieszek i Michał Kalata.
Dziewczęta - rocznik 1986-87:
•WAMPIRKI - NIKE 2:0 (25:15,
25:18)
• ŻABKI - STOKROTKI 2:0
(25:15, 25:10)
• ŻABKI - WAMPIRKI 2:0
(25:19, 25:18)
•STOKROTKI - NIKE 0:2 (18:25,
16:25)
•STOKROTKI - WAMPIRKI 0:2
(6:25, 9:25)
•ŻABKI- NIKE 2:0 (25:17, 25:21)
I. Żabki
3 6 6:0
2. Wampirki
3 5 4:2
3. Nike
3 4 2:4
4. Stokrotki
3 3 0:6
W zwycięskiej drużynie Żabek
z Gimnazjum nr 2 w Łowiczu grały:
Marta Michalak, Roksana Rogowska
i Kamila Dylik. Drugie miejsce wywalchłopców zakończył się zwycięstwem czyły ich koleżanki ze szkoły, występu
zespołu FC Górki, w którego składzie jące jako Wampirki: Katarzyna Waracznaleźli się: Paweł Wojciechowski (SP ka, Maria Zielkowska i Monika Stru4 Łowicz), Łukasz Strugiński i Łukasz gacz.
Paweł A. Doli1iski
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Triobasket

chłopców

rocznik 1985

Chłopcy z „Siódemki"

wygrali bardzo pewnie
Łowicz,

7 lutego.

hali sportowej
OSiR nr I w ramach „Łowickiej Feriady' 2000", był turniej trzyosobowej koszykówki dla chłopców z rocznika 198586. Do zawodów w triobaskecie zgłosi
ło się osiem ekip, które po eliminacjach
w dwóch grupach stoczyły mecze o poszczególne miejsca.
GRUPA A:
• BAD BOYS - FC SP 7 Łowicz
5:15
•WIBRATOR 2000 - GKS GUTENÓW 9:4
• BAD BOYS - GKS GUTENÓW
11:7
• WIBRATOR 2000 - FC SP 7 Ło
5:12
wicz
Młodzi zawodnicy Pelikana nie mieli sobie równych w 1ywalizacji rocznika 1988
• WIBRATOR 2000 - BAD BOYS
3:4
Piłka nożna - Halowy Turniej Piłki Nożnej
• FC SP 7 Łowicz - GKS GUTENÓW 11:3
GRUPA B:
• DUREXY - PRZEGRAŃCY 9:8
(po dogrywce)
• FANTAZJA - FC LESZCZE 4:8
•WIDOK II Skierniewice - UNIA
Łowicz, 8 lutego. Bardzo dobrze który decydował o pierwszym meczu,
• DUREXY - FC LESZCZE 10:4
w hali łowickiego OSiR-u wypadli naj- nie sprostali jednak swoim klubowym Skierniewice 1:2
• FANTAZJA - PRZEGRAŃCY
• WIDOK I Skierniewice - PELImłodsi piłkarze Pelikana, którzy zajęli kolegom I :2 i tym samym uplasowali się
KAN U Łowicz 1:4; br.: Gawinek, Szy- 4:3
tuż za nimi.
dwa czołowe miejsca.
• DUREXY - FANTAZJA 9:3
Na pocieszenie im pozostał fakt, że majda i Dur.
Turniej rozgrywany był w ramach

DWA "PELIKANY" NA CZELE

„Feriady 2000", a udział w nim wzięło
sześć zespołów: dwa „Widoku" Skierniewice, dwa łowickiego „Pelikana"
oraz Unia Skierniewice i Huragan Bobrowniki. Zawiedli piłkarze z Rawy Mazowieckiej i Boryszewa, którzy nie stawili się, choć wcześniej zgłaszali akces gry
w łowickim turnieju.
Pierwszy zespól l'°elikana w pięciu
rozegranych spotkaniach zdobył komplet punktów, tracąc tylko jedną bramkę i to w meczu z kolegami z drugiej
drużyny. Był poza zasięgiem pozostałych ekip. Stąd też ich końcowy sukces
nie może dziwić.
Miłą niespodziankę sprawili podopieczni trenera Henryka Plichty, występujący w drugim zespole. Po remisie w pierwszym spotkaniu z Widokiem
TI odnieśli trzy kolejne zwycięstwa, pokonując między innymi Unię Skierniewice I :O. W ostatnim meczu turnieju,

jako jedyni pokonali bramkarza zespołu zwycięskiego. Oby w następnych startach zespołu trenera Plichty wyniki były
takie same.
• PELIKAN I Łowicz - UNIA
Skierniewice 4:0; br.: Paweł Dziedziela
2, Maciej Rybus i Maciej Jędrachowicz.
• WIDOK II Skierniewice - PELIKAN II Łowicz 1:1; br.: Kamil Szymajda.
•HURAGAN Bobrowniki- Widok
I Skierniewice 0:1.
• PELIKAN I Łowicz - WIDOK
U Skierniewice 1:0; br.: Rybus.
• PELIKAN II Łowicz - HURAGAN Bobrowniki 2:0; br.: Mateusz
Dur i Patryk Gawinek.
• UNIA Skierniewice - WIDOK I
Skierniewice 1:1.
• HURAGAN Bobrowniki - PELIKAN I Łowicz 0:4; br.: Jędrachowicz
2, Rybus i Dziedziela.

Turniej piłki

nożnej

Rekordowa
Łowicz, 9 lutego. Największym zainteresowaniem uczestników imprez, organizowanych w halach OSiR w ramach
„Łowickiej Feriady' 2000", cieszył się
Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej dla
chłopców ze szkól ponadpodstawowych
(rocznik 1980-84).
W hali OSiR nr I w Łowiczu przy ul.
Jana Pawła II 3 zagrały aż dwadzieścia
trzy ekipy, a na parkiecie wystąpiło blisko dwustu zawodników.
Grupa I:
•FC „PASZTETY" - RKA „PASIACZEK" 2:1; br.: Michał Kamiński
i Marcin Lis - KrzysztofFlorqyński.
• C.K. KRASNALE - CHŁOPCY
.
Z MARGINESU 0:1
• AFRICA - ZATORZE 2:0
• WILKI - DĄBRO 0:1
•FC „PASZTETY" - CHŁOPCY
Z MARGINESU 0:3
• AFRICA - „DĄBRO" 4~1
Grupa li:
• ATLANTA - FIUTKI 2:0
•FILUTKI - RZEŹNIKI 0:1
• SZARE SZEREGI U - OWSIKI
0:1
•KS „IDEA" - ATALANTA 0:5;
br.: KrzysztofTafliński 2, Łukasz Chleb-

rocznika

• WIDOK II Skierniewice - HURAGAN Bobrowniki 0:1; br.: Paweł

M:~~~IKANIŁowicz-WIDOKI

4:7

MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• FC SP 7 Łowicz - FC LESZCZE
15:2
•BAD BOYS- DUREXY 8:10
MECZ O 3. MIEJSCE:
•FC LESZCZE- BAD BOYS 4:12
MECZ O I. MIEJ$CE:
• FC SP 7 Łowicz - DUREXY 15:5
5 5 68:19
I. FC SP 7 Łowicz
5 4 43:38
2. Durexy
5 3 39:39
3. Bad Boys
5 2 25:45
4. FC „Leszcze"
3 I . 17:20
5. Wibrator 2000
3 I 11 :20
Fantazja

7.

Przegrańcy

GKS Gutenów
Zwycięska

3 O 15 :20
3 O 14:31
drużyna FC SP 7 Łowicz

to oczywiście uczniowie „Siódemki",
którzy występowali w składzie: Mariusz
Tokarski, Wojciech Tomaszkiewicz
i Jarosław Święty. Drugie miejsce wywalczyli Durexy z SP 6 Łowicz: Adrian
Makowski, Michał Straszyński i Grzegorz Ścibor, a trzecie miejsce przypadło ekipie Bad Boys: Paweł Matyjaszkowicz (SP 2 Łowicz), Marcin Pieklak
i Piotr Kostański (obaj Gimnazjum nr 2
Paweł A. Doli1iski
Łowicz).

dok. ze str. 30

lepsza gra nii wynik

Skierniewice 3:0; br.: Dziedziela, Ję
GRUPA „B":
drachowicz i Tomasz Wasilewski.
• ORZEŁ Łódź - RKS RUDA
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
1:0
Łódź
II Łowicz 0:1; br.: Gawinek.
• GKS Belchatów - METALO. • WIDOK I Skierniewice - WIWIEC II Łódź 0:0
DOK II Skierniewice 0:0.
• ORZEŁ Łódź - GKS Belchatów
•HURAGAN Bobrowniki- UNIA
0:1
0:1.
Skierniewice
• METALOWIEC II Łódź - RKS
• PELIKAN Il Łowicz - PELIKAN I Łowicz; br.: Gawinek- Rybus RUDA Łódź 1:2
•ORZEŁ Łódź-METALOWIEC
'
i Wasilewski.
IS 14:1 II Łódź 2:0
S
1. Pelikan I Łowicz
• GKS Belchatów - RKS RUDA
IO 4:7
S
2. Pelikan II Łowicz
7 4:7 Łódź 4:0
5
3. Unia Skierniewice
MECZ O 7. MIEJSCE:
5 3:8
4. Widok I Skierniewice 5
•PELIKAN Łowicz - METALO3 1:8
S. Huragan Bobrowniki S
WIEC Il Łódź 10:0; br.: Golis 3, Ar2 2:5
6. Widok II Skierniewice 5
kadiusz Przyżycki 2, Tomasz KacSławomir Karmelita
prowski, Michał Kamiński i Maciej
Wyszogrodzki.
1980-84
MECZ O 5. MIEJSCE:
• RKS RUDA Łódź - PTC Pabianice 4:1

ilość zespołów

ny, Jarosław Tafliński i Krystian Boli- NESU 1:0; br.: Radosław Lenarczyk.
Mecz o I. miejsce:
mowski.
• AFRICA - GROM 3:0; br.: Ja• ATLANTA - RZEŹNIKI 0:0,
cek Popowski 2 i Mariusz Michalak.
w rzutach karnych 1:3.
4 10 10:2
l. Africa
• OWSIKI - ATALANTA 0:2; br.:
Jarosław Tafliński i KrzysztofTafliński.
5 1o 4:4
2. Grom
Grupa III:
4 10 12:2
3. Atalanta
• „METEOR" - BAD BOYS I 3:0
3 6 4:1
Chłopcy z Marginesu
• MSM „SZARE SZEREGI" I
3 4 5~5
5. „Mete<>r"
- DZIEWJĄTKARZE 1:0
3 4 1:1
Rzeźniki
•GROM - RED DEVILS 3:1
2 4 2:0
7. Atlanta
• „METEOR" - MSM „SZARE
MSM „Szare Szeregi" I 2 4 2:1
SZEREGI"• 1:1, w rzutach karnych
2 3 2:4
„Dąbro"
2: 1; br.: Marcin Salamon - Piotr Hum2 3 2:4
FC „Pasztety"
ka.
2 3 1:5
Owsiki
• BAD BOYS II - GROM 0:1; br.:
o 0:1
Bad Boys II
Grzegorz Dudziński.
1 1:1
13. Red Devils
Mecze ćwierćfinałowe:
1:2
o
RKA „Pasiaczek"
•ATALANTA - „METEOR" 4:1;
0:1
o
Krasnale
C.K.
br.: Tomasz Rembowski 2, Krzysztof
o 0:1
Dziewiątkarze
Tafliński i Krystian Bolimowski - Maro 0:1
Filutki
cin Salamon.
o 0:1
II
Szeregi
Szare
• GROM - RZEŹNIKI 1:0; br.:
o 0:1
Wilki
Radosław Lenarczyk.
o 0:2
Fiutki
Mecze półfinałowe:
o 0:2
Zatorze
• AFRICA - ATALANTA 1:1,
o 0:3
Bad Boys I
w rzutach karnych 2: I; br.: Jakub Dano 0:5
KS „Idea"
ke - Jarosław Tafliński.
Doliński
A.
Paweł
•GROM - CHŁOPCY Z MARGI-

mPRZEGRAŃCY-FCLESZCZE

Kolejną imprezą

sportową, rozgrywaną w

MECZ O 3. MIEJSCE:
• ORZEŁ Łódź- METALOWIEC
I Łódź 3:0
MECZ O I. MIEJSCE:
GKS Bełchatów - WŁÓKNIARZ Łódź 0:1

•

I.

Włókniarz Łódź

2.
3.
4.
5.
6.

GKS

Bełchatów

Orzeł Łódź

4
4
4
4
4
4
4
4

5
7
9
4
6
4

4:2
5:1
6:1
4:5
6:7
5:7

Metalowiec I Łódź
RKS Ruda Łódź
PTC
6 13:5
7. Pelikan Łowicz
I 1:14
8. Metalowiec II Łódź
Pelikan grał w składzie: Łukasz
Świątkowski, Zbigniew Wróbel - Andrzej Grzegorek, Michał Kamiński,
Maciej Wyszogrodzki, Szymon Wójcik,
Błażej Golis, Tomasz Kacprowski, Norbert Zwierz i Arkadiusz Przyżycki. Trener: Artur Balik.
Sławomir Karmelita

dok. ze str. 30

łowiczanie

polegli w finale

MECZ O I. MIEJSCE:
• MAZOVIA II Rawa Mazowiec• MAZOVIA I Rawa Mazowiecka
ka - PELIKAN Łowicz 0:8; br.: Tomasz Kacprowski 4, Maciej Wyszo- - PELIKAN Łowicz 3:0
I. Mazovia I Rawa Maz. 5 15 20:3
grodzki 2, Grzegorz Cipiński i Błażej
5 10 15:6
2. Pelikan Łowicz
Golis.
3. Widok I Skierniewice 5 7 7:8
• WIDOK I Skierniewice - OR5 8 9:9
4. Żyrardowianka
KAN Sochaczew 2:1
4 6:6
4
Skierniewice
I
Unia
5.
I
WIDOK
Łowicz
• PELIKAN
4 5 9:7
6. Orkan Sochaczew
Skierniewice 3:1; br.: Tomasz Kac4 3 3:7
7. Mszczonovianka
prowski, Grzegorz Cipiński i Szymon
4 5 7:8
8. Unia II Skierniewice
Wójcik.
• UNIA II Skierniewice - MAZO- 9. Widok II Skierniewice 4 2 5: 11
10. Mazovia II Rawa Maz. 4 l 3: 15
VIA Il Rawa Mazowiecka 1: 1
Tomasz Kacprowski strzelając sześć
• WIDOK I Skierniewice - UNIA
goli, został „królem strzelców" sobotII Skierniewice 1 :2
•ORKAN Sochaczew - PELIKAN niego turnieju. W łowickim zespole
oprócz niego grali także: Zbigniew WróŁowicz 1:1; br.: Arkadiusz Przyżycki.
• UNIA II Skierniewice - ORKAN bel, Łukasz Świątkowski - Grzegorz
Cipiński (3), Błażej Golis (2), Maciej
Sochaczew 3:3
• MAZOVIA II Rawa Mazowiec- Wyszogrodzki (2), Arkadiusz Przyżyc
ki ( 1), Szymon Wójcik ( l ), Łukasz Bła
ka - WIDOK I Skierniewice 1:2
żejczyk i Piotr Panek. Trenerem zespoMECZ O 3. MIEJSCE:
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów łu Pelikana jest Artur Balik, a kierowni- WIDOK I Skierniewice 1:1, w rzu- kiem drużyny - Zbigniew Cipiński.
tach karnych 4:5.
Paweł A. Doliński
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Piłka nożna

- Halowy Turniej
rocznik 1985

ŁOWICZANIN

Piłki Nożnej

•

LEPSZA GRA NIZ WYNIK
Łódź, 5 lutego. Po niezłym występie
w Koninie, gdzie podopieczni trenera
Artura Balika zajęli czwarte miejsce,
niestety łowiczanie w Łodzi zaprezentowali się o wiele gorzej. W dużej mierze chodzi przede wszystkim o zajęte
miejsce, bo gra nie była wcale gorsza.
Łowiczanie turniej rozpoczęli od porażki z rówieśnikami z Pabianic I :3.
Była to porażka, której mogli uniknąć.
Prowadzili oni bowiem I :O i byli stroną

przeważającą.

Jednym z faworytów do pucharujest Oldboy. w którego składzie oprócz Leszka

Warchoła znaleźli się

dwaj „ ełkaesiacy"

Dzidosław Żuberek i Grzegorz Krysiak

Łowicki

Finał

informator sportowy

Pucharu Burmistrza Łowicza

W sobotę zakończy się kolejna edycja
turnieju o Puchar Bunnistrza Łowicza w
halowej piłce nożnej. W eliminacjach zagrało 27 zespołów I, II, III i IV Łowickiej
Ligi Piłki Nożnej Pięcioosobowej, a teraz
zmierzą się w półfinałach i w meczach o
poszczególne miejsca na podium cztery
najlepsze ekipy tego turnieju.
Kolejne sparingi rozegrają nasze „ligowe" zespoły, a szczególnie interesująco zapowiada się piłkarski sparing
w Łowiczu III-ligowego Pelikana i IVligowego Huraganu.
(p)
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 Łowiczu.
Piątek, 18 lutego:
• 18.00 - hala sportowa OSiR Nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w piłce siatkowej: Ultima Thule - Płomień, TKKF
„Księżak" - Kumple Szarika, Dymek LZS Retki;
• 18.00 - hala sportowa OSiR Nr 1
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 3. turniej Grand Prix Łowicza w dartsie;
• 19.30 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy
mecz 8. kolejki II Łowickiej Ligi Piłki
Nożnej Pięcioosobowej: FC „Chinatown" - Sąsiedzi;
Sobota, 19 lutego:
• 12.00 - hala sportowa OSiR Nr 2

Piłka nożna

-

w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Amatorskie Mistrzostwa Łowicza w piłce siatkowej: Gruba Beta - 2 BMT, Technikum - Belferek, Robkol Team - Plażo
wicze;
• 14.00 - hala sportowa OSiR Nr 2 w
Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz ligi wojewódzkiej koszykówki kadetów: VOXOSiR Łowicz - Ósemka I Skierniewice;
• 16.40-20.00 - hala sportowa OSiR
Nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
mecze półfinałowe i finałowe Pucharu
Burmistrza Łowicza w halowej piłce
nożnej; godz. 16.40: Oldboy - ZPOW
„Agros", godz. 17.20: Pędzące Imadła Dagram-AT, godz. 18.40: mecz o 3. miejsce, godz. 19.20: mecz o I. miejsce, godz.
20:00 wręczenie pucharów i nagród za
turniej o Puchar Bunnistrza Łowicza i I
Łowicką Ligę Piłki Nożnej Pięcioosobo-

wej;
Niedziela. 20 lutego:
• 8.40-11.20 - hala sportowa OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 9. kolejka IV Łowickiej Ligi Piłki Nożnej Pię
cioosobowej; godz. 8.40: Kwasiki ZPOW „Agros" Il, godz. 9.20: Victoria
II Bielawy - Olimpia II Chąśno, godz.
IO.OO: Red Power - RKA „Pasiaczek",
godz. I 0.40: FC „Korabka" - Kopernik
Kiernozia;
• 11.20-16.00 - hala sportowa OSiR
Nr I w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 11.
kolejka III Łowickiej Ligi Piłki Nożnej
Pięcioosobowej; godz. 11.20: Victoria
Bielawy - Hurt Metal, godz. 12.00: ZetKa - Amigo Górki, godz. 12.40: KS

„Iskra" - Logo-Victoria Zabostów, godz.
13.20: MSM „Szare Szeregi" - WSD
„Kleryk", godz. 14.00: Klakson - PSS
„Społem", godz. 14.40: FC „Konopnicka" - Attack Domaniewice, godz. 15 .20:
ŁSA „Księżak" - Lipcoki;
• 12.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz
piłki nożnej: Huragan ~obrowniki - KS
Góra Kalwaria;
• 16.00-20.00- hala sportowa OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 10.
kolejka II Łowickiej Ligi Piłki Nożnej
Pięcioosobowej; godz. 16.00: IPO
„Strażacy" - Zające „Logo'', godz.
16.40: FC „Chinatown" - Abex, godz.
17.20: Dax Głowno - Naprzód Jamno, godz. 18.00: Orzeł Nieborów Sąsiedzi, godz. 18.40: Damir - Oldboy II, godz. 19.20: Chińska „Rarytas" - Vagat Domaniewice;
• 20.00-21.20 - hala sportowa OSiR
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; c.d. 9.
kolejki IV Łowickiej Ligi Piłki Nożnej
Pięcioosobowej; godz. 20.00: Jazz Wett
- Sojax HI Boczki, godz. 20.40: Cool
Boy's - Sobieradek;
Środa, 23 lutego:
• 15.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3; sparingowy mecz
piłki nożnej: Pelikan Łowicz - Huragan
Bobrowniki;
Czwartek. 24 lutego:
• 13.00 - hala sportowa OSiR Nr I
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; Powiatowa Liceliada Szkolna w koszykówce

Jednak błąd Łukasza Świątkowskie
go, bramkarza, wykorzystali rywale, którzy doprowadzili do wyrównania. W
dalszej części gry przeprowadzili oni
dwie kontry, które zamienili na gole,
dające im zwycięstwo.
W drugim swoim meczu podopieczni trenera Balika pokonali gospodarzy
turnieju I :O i w ostatnim spotkaniu gru-.
powym walczyli o prawo gry o l. miejsce w całym turnieju. Nie sprostali jednak piłkarzom Włókniarza Łódź, jak się
później okazało tryumfatorom turnieju,
ulegając im I :2.
Ostatecznie w swojej grupie eliminacyjnej zajęli oni ostatnie, czwarte miejsce, i tym samym mogli walczyć tylko
o 7. miejsce w turnieju. Ich przeciwnikiem w tym pojedynku był drugi zespół
Metalowca, którego łowiczanie pokonali
aż I 0:0. Generalnie podopieczni Artura
Balika zagrali dość dobrze, jednak nie

potrafili udokumentować swojej przewagi nad rywalami golami. Widoczny był
brak w zespole Grzegorza Cipińskiego,
najlepszego egzekutora drużyny. Nie
usprawiedliwia to jedJ]ak słabszej postawy pozostałych z11wodników. A gdy
do tego doda się słabszą postawę bloku
defensywnego, z bramkarzami na czele, to wynik nie może dziwić.
Najdziwniejsze jest jednak to, że
mimo słabszej postawy napastników
Błażej Golis został królem strzelców,
pięciokrotnie . umieszczając piłkę w
bramce rywali.
Może w nast<(pnych występach będzie
o wiele lepiej, a czeka ten zespół jeszcze przynajmniej start w trzech turniejach halowych, m.in. już w najbliższy
piątek w Łęczycy, a dwa dni później
w Bełchatowie.
GRUPA „A":
• METALOWIEC I Łódź WŁÓKNIARZ Łódź l :1
• PELIKAN Łowicz - PTC Pabianice 1:3; br.: Błażej Golis.
• METALOWIEC I Łódź - PELIKAN I Łowicz 0:1; br.: Golis.
• WŁÓKNIARZ Łódź - PTC Pabianice 0:0
•METALOWIEC I Łódź - PTC
Pabianice 3:0
•WŁÓKNIARZ Łódź- PELIKAN
Łowicz ~1; br.: Norbert Zwierz.
dok. na str. 29

Trener Artur Balik ma ostatnio sporo do powiedzenia swoim wychowankom„.

Piłka nożna

- Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Gostynińskiego

Dobra postawa Astry

dziewcząt.

Gostynin, 30 stycznia. W hali SP 3 OSiR Gostynin 2: I, Lwowiankę LwóGostynin rozegrano Otwarty Turniej wek 3:0 i Luszyniankę Luszyn 4:0. W
w halowej piłce nożnej, w którym udział drużynie prezesa Czesława MajchrzaPuchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej
wzięło siedem drużyn rozgrywających
ka grali: Paweł Karesek, Stanisław·Ko
turniej systemem „każdy z każdym". smowski - Grzegorz Majchrzak, WalZgodnie z oczekiwaniami pierwsze demar Szaleniec, Jarosław Rachubiński,
miejsce i puchar wójta gminy Pacyna Mariusz Ochmański i Wojciech Mawych zawodników, gdyż tego samego MSZCZONOVIANKA Mszczonów0:2 wywalczył zespół Błękitnych Gąbin - na słowski.
dnia w SP 4 Łowicz odbywał się bal
• MAZOVIA I Rawa Mazowiecka co dzień występujący w IV lidze. DruWyprzedzili oni OSiR Gostynin, któósmoklasistów.
żyna trenera Zbigniewa Cytryniaka zre- WIDOK II Skierniewice 5:1
ry po remisie z Błękitnymi i zwycię
GRUPA /:
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów misowała tylko jeden mecz z OSiR Go- stwie z Szopenem celował w pierwsze
stynin I: I, pozostałe spotkania wygry- miejsce, ale uległ Lwowiance Lwówek
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów - UNIA I Skierniewice 2:0
- MSZCZONOVIANKA Mszczonów
•WIDOK II Skierniewice - ŻY- wając. Drugie miejsce i puchar prze- oraz Astrze i musiał się zadowolić
3:1
wodniczącego rady gminy Pacyna zdo- czwartym miejscem. Piąta była Zorza, szóRARDOWIANKA Żyrardów 3:3
• UNIA I Skierniewice - WIDOK
• MSZCZONOVIANKA Mszczo- był Szopen Sanniki mający na koncie sta Lwowianka i siódma Luszynianka.
Królami strzelców turnieju zostali
11Skierniewice1:1
nów- MAZOVIA I Rawa Mazowiec- dwie przegrane - z Błękitnymi i OSiR
Gostynin.
Marek Haliński (Błękitni) i Wojciech
• MSZCZONOVIANKA Mszczo- ka 0:1
Dużą niespodziankę sprawił zespół Masłowski (Astra), którzy zdobyli po
nów - UNIA I Skierniewice 0:3
GRUPA Il:
• MAZOVIA I Rawa Mazowiecka
• ORKAN Sochaczew - MAZO- Astry Zduny, który uplasował się na siedem bramek, a trzeci był Marek
trzecim miejscu z taką samą ilością Bolmowski (Szopen) - 5 goli. Nato- ŻYRARDOWIANKA Żyrardów VIA II Rawa Mazowiecka 4:1
4:0
• PELIKAN Łowicz - UNIA II punktów jak drugi w tabeli Szopen, miast najlepszym bramkarzem uznano
• UNIA I Skierniewice - MAZO- Skierniewice 3: 1; br.: Tomasz Kac- a tylko gorszą różnicą bramek. Astra po innego reprezentanta Astry - Pawła Ka·
VIA I Rawa Mazowiecka 2:3
prowski, Grzegorz Cipiński i Błażej Golis. porażkach z Szopenem 0:2 i Błękitny raska.
Paweł A. Doliński
• WIDOK Il Skierniewice dok. na str. 29 mi 0:3 pokonała Zorzę Szcz~win 3:2,

towiczanie polegli w finale
Rawa Mazowiecka, 29 stycznia.
W niedawno oddanej do użytku pięknej
hali sportowej działającej przy SP 4 w
Rawie Mazowieckiej Okręgowy Zwią
zek Piłki Nożnej w Skierniewicach zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej
Młodzików - rocznik 1985. Puchar za
zwycięstwo ufundowany przez bunnistrza Rawy Mazowieckiej pozostał w
tym mieście, bowiem pierwsze miejsce
wywalczyli gospodarze - zawodnicy
Mazovii f Rawa, którzy w finale pokonali 3:0 zespół łowickiego Pelikana.
Był to już kolejny turniej z udziałem
drużyny treneraArtura Balika, ale i tym
razem nie udało się wygrać. W łowic
kiej drużynie zabrakło kilku podstawoJ
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Joanna Szymańska. Mirosława Wolska-Kobierecka. Stale współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek (kronika policyjna), Renata Piechut (kierownik oddziału w Głownie). Index: 326097 - dotyczy sieci „Ruch". Redakcja zastrzega sobie
prawo zmiany tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Podrzeczna 2, codziennie w godz. 7-18, w
soboty 8-14, w Głownie: ul. Swoboda 4, pn.-pt. od 10.00 - 16.00. OGŁOSZENIA DROBNE: przyjmowane są także w innych punktach, wymienionych na stronie 1. Skład tekstu własny. Druk: Polskapresse sp. z o.o .. Łódź, ul.Skorupki 17/19.
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do li ligi?

• AMIGO GÓRKI - VICTORIA
Bielawy 1:4 (1:2); br.: Wiesław Koła
czyk - Robert Marzec 3 i Robert Kornacki.
46:29
L Logo-VictoriaZabostów(5) 10 22
39:16
IO 22
2. ŁSA „Księżak" (2)
28:13
IO 21
3.VictoriaBielawy(6)
33:21
IO 20
4. Hurt-Metal (1)
28:22
IO 19
5. Amigo Górki (4)
34:21
IO 16
6. PSS „Społem" (8)
35:23
I O 16
7. KS „Iskra" (7)
26:16
8. MSM „Szare Szeregi" (3) IO 16
22:24
10 15
9.Klakson(9)
29:41
10 10
10. Lipcoki(IO)
14:29
11.AttackDomaniewice(ll) IO 9
18:45
12. FC „Konopnicka" (12) 10 8
15:51
10 7
13. Zet-Ka (13)
17:33
IO 4
14. WSD ,,Kleryk" ( 14)
Samodzielnym liderem w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników
w IJl lidze jest aktualnie z szesnastoma
golami Jarosław Tafliński (Logo-Victo-

Na stadionie OSiR w Łowiczu w sparingach pada wiele bramek. Najpierw trzy
a następnie aż dziewięć 11• meczu Huraganu.:: Piastem.

Piłka nożna

11·

ria), który w ostatnim meczu strzelił aż
siedem bramek.
Kolejne miejsca zajmują: 13 - Sylwester Płacheta (KS „Iskra"), 12 -Łukasr
Gąsecki (Hurt-Metal), l l - Robert
Chojnowski i Ryszard Krawiński (obaj
PSS „Społem"), Piotr Jaska („Szare
Szeregi") i Robert Marzec (Victoria
Bielawy), IO - Arkadiusz Wrocławski
(„Księżak"), po 9: Karol Kowalczyk
(Amigo), Tomasz Kępka („Księżak")
i Łukasz Wojciechowski (Logo- Victoria), po 8-Jacek Kunikowski (Amigo),
Tómasz Brzózka (PSS „Społem") i Mieczysław Kaczmarski („Księżak"), po 7
- Mariusz Wróbel i Tomasz Rembowski (obaj Hurt-Metal), Radosław Marat
(„Iskra"), Andrzej Durka (FC „Konopnicka"), Wojciech Kunat (Lipeoki),
KrzysztofTafliński (Logo-Victoria) i po
6 - Łukasz Chlebny, i Józef Gładki
(Klakson), Karol Kowalczyk (Amigo).

spotkaniu Pelikana z Orkanem,

- przygotowania KS „Pelikan" Łowicz

DWIE BRAMKI STANKIEWICZA
• PELIKAN Łowicz - ORKAN Sochaczew 3:0 (2:0);
I :O - Marcin Grzywacz ( 17), 2:0 - Robert Stankiewicz (27), 3:0 - Stankiewicz
(55, karny).
Pelikan: Sowiński - Piusiński, Styszko, Ireneusz Łukawski - Ambroziak,
Szcześniak, Nowacki, Stankiewicz,
Owczarek - Grzywacz (29 Walczak),
Adamczyk. W Il połowie zagrali ponadto: Nowogórski, Czeczko, Kamiński,
Michał Plichta, Skowroński, Gierach,
Gawlik i ponownie Grzywacz.
Orkan: Wójcik (46 Szczepanik) - R.
Wojciechowski, Machciński, Ambroży,
Znajdek (46 Marcinkowski) - Robert
Łukawski, Kowalski, Cieślak, Wróblewski (59 Basiński) - Kowalczyk,
Marcin Wojciechowski (46 Kamiński).
Sędziowali: Witold Kunikowski
i Marcin Majer (obaj Łowicz).
Łowicz, 9 lutego. "Drugi sparing pił
karze łowickiego Pelikana rozegrali
w dużo lepszych warunkach atmosferycznych, na dobrze przygotowanej pły
cie OSiR-u. W meczu z sochaczewskim
Orkanem w zespole Zbigniewa Niewiarowskiego wystąpiło dwóch wcześniej
awizowanych graczy. Chodzi tu o Roberta Stankiewicza (Świt Nowy Dwór
Mazowiecki, a wcześniej Unia) i Dariusza Nowackiego (ostatnio Unia Skierniewice). Obaj wypadli poprawnie,
a Stankiewicz strzelił dwie spośród
trzech bramek dla łowiczan. N ie grał natomiast najskuteczniejszy zawodnik Pelikana -Sławomir Olszewski, który jest
ponoć chory.
Pierwszą groźniejszą akcję przepro-

wadzili goście, a było to w 3. minucie.
Na bramkę Macieja Sowińskiego strzelał Marcin Wojciechowski, ale strzał był
zbyt lekki i oddany w środek bramki,
nie mógł więc zaskoczyć naszego bramkarza. Pelikan najgroźniejsze ataki przeprowadzał lewą stroną i właśnie po jednym z nich w 9. minucie mógł objąć prowadzenie.
Michał-Adamczyk podał do Michała
Piusińskiego, który mocno dośrodkował
w pole karne. Tam z piłką minął się cały
blok defensywny Orkana, ale także Marcin Grzywacz. W 17. minucie sochaczewianin Cieślak znalazł się oko w oko z
„Sową" Sowińskim, górą był jednak nasz
golkiper. Kilkanaście sekund po tej akcji
„Ptaki" objęły prowadzenie. Dokładne
podanie od Adamczyka w polu karnym
na klatkę piersiową przyjął Grzywacz
i uderzył z obrotu, zdobywając bramkę.
Sześć minut pGźniej strzelec gola chciał
się zrewanżować Adamczykowi,jednak
po prostopadłym podaniu sędzia dopatrzył się pozycji spalonej.
W 27. minucie ładną akcję przeprowadził Nowacki, dograł w pole karne
do Stankiewicza, który wydawałoby się
będzie miał problemy z opanowaniem
piłki. Nowy nabytek Pelikana technicznym zwodem wymanewrował obrońcę
i bramkarza, i strzelił niemal do pustej
bramki. Goście z rzadka atakowali, jednak ich ataki były bardzo groźne. W 40.
minucie ponownie Cieślak był w dogodnej pozycji, ale pogubił się w polu karnym i praktycznie podał piłkę naszemu
golkiperowi. Łowiczanie mogli jeszcze
w tej części gry strzelić trzeciego gola.

VOX-OSiR_drugi
w Ciechanowie
Bardzo dobrze w I. Ciechanowskim
Łowiczanie zajęli ostatecznie drugie
Turnieju Koszykówki Młodzików wy- miejsce, a dodatkowo pucharem dla najpadli młodzi zawodnicy VOX-OSiR lepszego zawodnika turnieju uhonoro'Łowicz. Podopieczni trenera Cezare- wano Piotra Górskiego.
go Włuczyńskiego wygrali kolejno I. Jurand I Ciechanów 5 IO 325: l 80
z KS Piaseczno 37:23, UKS Łomża 2. VQX-OSiRLowicz 5 9 269:165
48: 19, Zefirem Szczytno 56:38, Juran- 3. Zefir Szczytno
5 8 282:200
dem li Ciechanów i w ostatnim spot- 4. KS Piaseczno
5 7 23.2: 198
kaniu ulegli, nie bez pomocy miejsco- 5. UKS Łomża
5 6 143:253
wych sędziów, Jurandowi I Ciechanów 6. Jurand 11 Ciechanów 5
123:378
47:55.
Paweł A. Doliński

W 42. minucie z wolnego w pole karne
dośrodkowywał Piusiński , piłkę głową
przedłużył Marcin Owczarek, a Adamczyk próbował strzału, który był niestety
zbyt lekki, by zaskoczyć Wójcika.
Druga połowa była słabsza w wykonaniu gospodarzy, może dlatego, że trener Niewiarowski dokonał kilku zmian.
W 52. minucie wprowadzony w drugiej
części gry Krzysztof Skowroński podał
do środka do Nowackiego, który oddał
piłkę do Owczarka. Pomocnik Pelikana strzelił z szesnastu metrów, ale
wprost w bramkarza.
Trzy minuty potem piłkę w środku
przejął Adamczyk, przebiegł z nią kilkanaście metrów i podał na lewo do
Nowackiego. Były gracz Unii Skierniewice wpadł w pole karne i został faulowany. Sędzia bez cienia wątpliwości
wskazał na punkt oddalony o jedena~
ście metrów od bramki. Skutecznym egzekutorem rzutu karnego był Stankiewicz, a był to już drugi gol tego zawodnika w tym spotkaniu. Dopiero w 60.
minucie goście poważniej zagrozili
bramce Roberta Nowogórskiego. Na
nasze pole karne zapędził się Cezary
Machciński, ale strzał obrońcy Orkana
pewnie złapał „Siama". W 69. minucie
szybka wymiana piłki pomiędzy Kowalczykiem a Rafałem Wojciechowskim
o mały włos nie przyniosła sochaczewianom bramki. Na posterunku był nasz
bramkarz, który wygrał pojedynek jeden na jeden. Pięć minut później Orkan próbuje zastawić pułapkę ofsajdową, jest jednak ona nieskuteczna. Na
czystej pozycji znalazł się Grzywacz, ale
zbyt mocno wypuścił sobie piłkę i nie
oglądaliśmy czwartej bramki.
Jeszcze w 83. nunucie Skowroński
podaje sprytnie do Jarosława Walczaka, który dośrodkowuje po ziemi w
pole karne, a tam minimalnie spóźnia się
Ireneusz Łukawski.
Na tym kończą się emocje przy ul.
Jana Pawła II 3. Pelikan wygrał drugi
sparing, prezentując się lepiej niż w
meczu z Granexem. Testowani nowi zawodnicy wypadli poprawnie, Stankiewicz strzel ił dwa gole, Nowacki miał kilka udanych akcji i widać, że ci gracze
mogą wydatnie wzmocnić łowicki zespół .

Prezes Wiesław Dąbrowski przygląda
w łowickim Pelikanie

się Jugosłowianom,

którzy

chcą grać

Debiut Jugoslowia.nina
• MKS Kutno - PELIKAN Łowicz
1:1 (1:1);
1: I - Tomasz Szcześniak (7)
PELIKAN: Nowogórski - Piusiński,
Majic, Styszko, Łukawski - Michał
Plichta, Szcześniak, Nowacki, Adamczyk - Stankiewicz, Grzywacz. W lI połowie zagrali ponadto: Sowiński, Czeczko, Kamiński, Bogdan Plichta, Skowroński, Gierach, Gawlik, Walczak, Ambroziak, Owczarek i Ługowski.
Kutno, 12 lutego. Kolejny kontrolny
mecz łowicki Pelikan rozegrał w Kutnie z tamtejszym MKS-em, występują
cym na co dzień w IV lidze. W obu zespołach trenerzy Sławomir Ryszkiewicz i Zbigniew Niewiarowski testowali wielu zawodników. W MKS sprawdzano zawodników Witonii, a w łowic
kim zespole trener dał pograć młodzieży
i sprawdzał umiejętności Jugosłowianina
Aleksandra Majica, który zagrał w tym
dniu na pozycji ostatniego stopera.
Zaczęło się dla nas niepomyślnie.
W l. minucie kutnowianie zabrali piłkę
Ireneuszowi Łukawskiemu i objęli prowadzenie. Zpskoczyło to nasz zespół,
który wcale nie załamał się takim obrotem sprawy 'i już po pięciu minutach
wyrównał. Z rzutu rożnego, wykonywanego przez Dariusza Nowackiego

z 11. metrów. Także kutnowianie kilkakrotnie zagrozili bramce Roberta Nowogórskiego, ale najczęściej strzały
zawodników trenera Ryszkiewicza mijały słupek łowickiej bramki.
W drugiej części gry trener Zbigniew
Niewiarowski sprawdzif wielu zawodników. Żadnej z drużyn nie udało się
jednak strzelić bramki, a nawet wypracować dogodnych pozycji do jej zdobycia. Pelikan najlepszą miał w 75. minucie, gdy po solowym rajdzie w pole karne wpadł Krzysztof Ambroziak. Nasz
zawodnik pogubił się jednak i stracił
futbolówkę na rzecz obrońców MKS-u.
Pelikan zremisował ostatecznie po
wyrównanym pojedyn.ku z ambitnie
walczącą drużyną MKS-u 1: I . Po meczu trener łowiczan zadowolony był
szczególnie z postawy młodego Michała Plichty. Natomiast, czy na dłużej
w Pelikanie zadomowi sięjugosłowiań
ski zawodnik, przekonamy się za kilkanaście dni. Aleksander Majic ma być
sprawdzany i testowany w najbliższych
spotkaniach łowickiego klubu i wtedy
trener podejmie decyzję o przydatności
tego zawodnika do zespołu. Działacze
„Ptaków" zainteresowani są także zatrudnieniem rodaka Maj ica -Novicy Mikovica, napastnika, który jest obecnie
wyrównującą bramkę głową strzeliłTo kontuzjowany. Prawdopodobnie nie dojmasz Szcześniak.
dą do skutku wypożyczenia Dzidosła
W 15. minucie powinniśmy prowa- wa Żuberka i Grzegorza Krysiaka,
dzić 2:0. Ponownie w pole karne dośrod gdyż działacze ŁKS-u zażądali zbyt wykowywał Nowacki, a piłka po strzale sokich sum za wypożyczenie tych gragłową Michała Piusińskiego wylądo czy. Wczoraj gracze Pelikana rozgrywawała na poprzeczce. W tej części gry li mecz z Górnikiem Łęczyca, a o spojeszcze raz poważnie zagroziliśmy bram- tkaniu tym będzie można przeczytać
ce MKS-u. W 32. minucie Robert Stan- w przyszłym numerze NŁ.
Krzysztof Olko kiewicz nie trafił w światło bramki
Krzysztof Olko
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Halowe Mistrzostwa
- 10. kolejka Ili ligi

Łowicza

Kto naibliiszy

awansu
do _li ligi?
Łowicz,

13 lutego. Mecze 1O. kolejLidze Piłki Nożnej
Pięcioosobowej pokazały, że na trzy kolej ki przed zakończeniem rozgrywek
najbliżej awansu do li ligi są zespoły
ŁSA „KsiQżak" i Logo-Victorii Zabostów. Hurt-Metal nie wytrzymał „ciśnie
nia" i mimo prowadzenia uległ „Księ
ki w lll

lfffffffffft

/t

żakowi".

sit

ligowcy kilkakrotnie stawali przed szanstrzelenie bramki, ale mieli wyjąt
kowego pecha. W ostatnich minutach
stracili oni bramkę i nadzieję na grę
w ćwierćfinale i sprawienie największej
sensacji.
W ćwierćfinałach znalazł się jeden
zespół U ligi i 7 drużyn z „ekstraklasy".
W pierwszym meczu Oldboy, występu
jący w tym dniu z Grzegorzem Krysiakiem, byłym wieloletnim zawodnikiem
ŁKS-u, pokonał Zające 5:2.

Następna 11. kolejka rozegrana zostanie w niedzielę, 20 lutego 2000 roku.
w godz. I 1.20-16.00. Godz. 11.20: Victoria Bielawy- Hurt Metal, godz. 12.00:
Zet-Ka - Amigo Górki, godz. 12.40: KS
„lskra" -Logo-Victoria Zabostów, godz.
13 .20: MSM „Szare Szeregi" - WSD
„Kleryk", godz. 14.00: Klakson - PSS
„Społem", godz. 14.40: FC „Konopnicka" -Attack Domaniewice, godz. 15.20:
ŁSA „Księżak" - Lipcoki.
JO. kolejka 111 ligi:
• LIPCOKI - FC „KONOPNICKA" 2:2 (2:0); br.: Wojciech Kunat
i Jacek Brzozowski - Andrzej Durka
i Radosław Lenarczyk.
• LOGO-VICTORIA Zabostów ZET-KA 13:3 (6:0); br.: Jarosław Tafliński 7, Łukasz Wojciechowski 3,
Mariusz Czułek 2 i KrzysztofTafliński
- Jarosław Kamiński, Robert Makar
i Michał Gielniewski.
• ATTACK Domaniewice- KLAKSON 2:3 (I :2); br.: Robert Panak i Dariusz Strugiński - Zbigniew Kostrzewa
2 i Józef Gładki.
Żółta kartka: Marcin Dobrowolski
(Klakson).
• PSS „SPOŁEM" - MSM „SZARE SZEREGI" 2:1 (1:1); br.: Ryszard
Krawiński i Tomasz Brzózka - Piotr
Kutkowski.
•WSD „KLERYK" - KS „ISKRA"
3:4 (3:1); br.: Adam Bednarczyk, Tomasz Staszewski i Norbert Gajewski Sylwester Płacheta 2 i Radosław Marat 2.
• HURT-METAL - LSA „KSIĘ
ŻAK" 1:2 (1:0); br.: Łukasz Gąsecki Arkadiusz Wrocławski i Mieczysław
Kaczmarski.

dok. na stt: 27

dok. na st1: 31
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W pierwszym meczu 1. Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetek „ Center 4 "pokonały Sal os Żyrardów, ale później było już nieco gorzej. O zawodach tych
piszemy na sfl: 28.

. Puchar Burmistrza Miasta Łowicza 2000

BEZ Wl~KSZYCH NIESPODZIANEK
Łowicz, 12-13 stycznia. W sobotę
i niedzielę w łowickiej hali OSiR-u rozegrany został po raz piąty turniej o Puchar Burmistrza Miasta Łowicza. Wystartowało w nim 27 drużyn ze wszystkich lig.
W sobotę po południu rozegrano mecze 1/16. Obyło się bez większych niespodzianek, choć kilka zespołów może
mówić o wyjątkowym szczęściu. Bez
problemu swoje spotkania wygrali Strażacy, Hurt-Metal, Abex i Pędzące imadła. Mocno męczyła się drużyna Zające
„Logo", która wygrała z Sobieradkiem
tylko I :O. Chińczycy z „Rarytasu" bramkę, dającą awans do 1/8 finału, zdobyli
tuż przed końcem pojedynku. Chyba za

największą niespodziankę należy uznać

wyeliminowanie Turbo-Cara Gutenów
przez Amigo Górki. Pierwszoligowcy
prowadzili I :O, by ostatecznie przegrać
I :2 i odpaść z dalszej gry. Ostry opór

Orłowi Nieborów stawił lider IV ligi
ZPOW II „Agros". Nieborowianie wygrali jedną bramką, 3:2. Dopiero w rzutach karnych awans do następnej rundy
wywalczyły zespoły Olimpii Chąśno i
FC „Chinatown". „Olimpijczykom"
ostry opór stawili zawodnicy z Bielaw
(Victoria I), a „Chińczykom" Sojax III
Boczki.
W kolejnej rundzie (1/8) znalazło się
8 drużyn z „ekstraklasy", 5 z Il ligi, 2
z III ligi i 1 z IV ligi. W pierwszym meczu spotkali się wicemistrzowie Łowi
cza z aktualnym liderem Il Jigi. „Starsi
panowie" mimo słabszego początku
wygrali ostatecznie 6:2. Gracze HurtMetalu, zastępujący w tym turnieju Przyszłość, w regulaminowym czasie zremisowali z Zającami, a w karnych zabrakło zimnej krwi, by sprawić niespodziankę.

W kolejnym spotkaniu ostre strzela-

nie urządzili sobie piłkarze Sojaxu I
Boczki, ale nie mogło być inaczej skoro
wicelider I ligi wystąpił bez swych podstawowych graczy. Nie udało się sprawić niespodzianki wzmocnionej Chiń
skiej „Rarytas", która przegrała z „Pulpą" 0:3. Szczęście w tym dniu uśmiech
nęło się do Stefana, który dopiero w rzutach karnych wyeliminował Amigo Górki. Ciekawe widowiśko stworzyli zawodnicy Sojaxu Il i Pędzących Imadeł.
Padło w nim najwięcej bramek.
Mimo osłabienia boczkowianie stawili mocny opór byłym zdobywcom pucharu, przegrywając 6:7. Dobrą skutecznością popisali się„Olimpijczycy'', którzy zaaplikowali aż 8 bramek ekipie FC
„Chinatown". W ostatnim pojedynku tej
fazy mogło dojść do niespodzianki .. Mistrzowie Łowicza grający bez Jarosła
wa Plichty i Piotra Kowalskiego szczę
śliwie pokonali Orła Nieborów 2: I. II-

są na

~ .

.

ELCAR

nas
Kr.edyty na mlełscu
w ciągu 1· godziny.

Huragan strzela do obu bramek
• HURAGAN Bobrowniki - PIAST Piastów 5:4 (2:0) po rzucie wolnym wykonywanym z trzydziestu metrów piI :O - Krzysztof Durka (I O, karny), 2:0 - Krzysztof Durka łka po kożle wpadła do siatki. Kiedy Plichta w sytuacji sam
(30), 3:0 - Jarosław Plichta (55), 4: I - Marcin Pińkowski na sam po raz trzeci pokonał bramkarza Piasta, wydawało
(63), 4:2 - samobójcza (66 Arkadiusz Kożbiał), 5:2 - Jaro- się, że spotkanie to zakończy się pogromem rywali, ale zasław Plichta (72), 5:4 - samobójcza (83 Waldemar Szale- wodnicy z Bobrownik postanowili nieco poprawić nastroje
gościom. Najpierw piłkę do własnej bramki skierował grają
niec).
·Huragan: Wudkiewicz (46 Nowogórski)- Rachubiński (62 cy na stoperze Arkadiusz Koźbiał, a wynik meczu w koń
Gala), Kożbiał, Szaleniec - Małkus (46 Pińkowski), Majer, cówce ustalił Waldemar Szaleniec, który jeszcze raz pokoKrzysztof Durka, Jarosław Plichta, Klimczyk (46 Tryngiel) nał Tomasza Nowogórskiego. W obu sytuacjach jednak golkiper Huraganu nie był bez winy.
- Papuga, Szyba.
W tnic;dzyczasie gospodarze strzelili jeszcze dwa gole, ale
Sędziowali: Witold Kunikowski i Robert Matyjas (Ło
zarówno po uderzeniach Marcina Pińkowskiego, jak i Jawicz).
Lowicz, 12 lutego. W drugirp meczu kontrolnym Hura- rosława Plichty piłkarze Piasta mieli ogromne pretensje do
gan spotkał się z występującym w stołecznej IV lidze Pia- sc;dziów. W meczu tym zresztą doszło do bokserskiego _starstem Piastów. Zespól ten po rund7ie jesiennej zajmuje do- cia pomiędzy Szalct'lcem a jednym z graczy z Piastowa, po
piero 1O. miejsce, a przed spotkaniem w Łowiczu rywale którym obaj nieco dłużej odpoczywali poza linią boczną.
Huragan ostatecznie wygrał 5:4, strzelając łącznie aż sietylko raz trenowali na otwartym boisku.
Drużyna trenera Macieja Nezdropy rozpoc z ęła od szyb- dem goli - pięć do bramki rywali , a dwie kolejne do własnej .
kiego prowadzenia - po akcji w „swoim stylu" Jarosław siatki. Dobrze to świadczy o grze formacji ataku, a znacznie
Plichta po minięciu dwóch obrońców został w polu karnym gorzej o defensywie. Na pewno inaczej będzie wyglądała
podcic;ty przez kolejnego rywala, a skutecznym egzekuto- drużyna Huraganu, gdy do zespołu dołączy kuruj ący sic; po
·
rem rzutu karnego był Krzysztof Durka. Ten zawodnik zresz- grypie Grzegorz Durka.
Pall'eł A. Doli1iski
tą wpisał się wkrótce jeszcze raz na Iistę strzelców, kiedy to

Łowickiej

ICorzystne pakiety

ubezpieczeniowe.

Atożllwość odkupienia
używanego

sanaocltodu.

ELCAR Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice
ul. Łowicka 127 Tel.{046) 832-23-32; 832-23-33
Serwis: 832-23-29 Fax.(046) 832-23-31
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Czytelnicy wielu gazet war-

demonstracyjnej

powściągliwó-
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CYTAT I SPRZECIW

Ostatnio Jan Paweł II przyjął
bowiem bardzo serdecznie twórców filmu „Pan Tadeusz", choć
znalazła się wśród nich silna re. prezentacja ... rozwodników.

ł „bardziej papiescy od papieża".

I

ł

ści hierarchii Kościoła przy niel dawnym
pogrzebie Jerzego Waldorffa. Zauważono m.in., że stoIłeczni
biskupi znów okazali się

1~

2 · szawskich (choć nie tylko) na-~ r dal krytycznie odnoszą się do
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ostrzeń prawa w kwestiach dotyczących pornografii, profesor

Na marginesie senackich ob-

PYTANIA PROFESORA

godnikowi „Angora", dlaczego
sprzeciwia się wejściu Polski do
Unii Europejskiej: „Nie jesteśmy
na to przygotowani. Jako kraj
i pogranicza, między Wschodem
możemy rob.ić in12 a Zachodem,
teresy z obydwu stronami. Pol winniśmy jeszcze parę lat pożyć
I "'.'~ej szarej. strefie i.si.ę wzboga~
OZOOBHY t c1c. Decyzję o wejscm do Unn
IZEROllPll
zostawmy następnemu pokoleHllllWIHY
niu ... ,,

w. I

POLICJI

22
PRlYlUUUCY
IOMIHDA
IOWllTOWI

'lf

Ll.49

BOROWIE~

WP,

dziś jeden z liderów Bloku
Ludowo-Nąrodowego, gen. Tadeusz Wilecki, w krótkich, żo
łnierskich słowach wyjaśnił ty-

Były szef Sztabu

SZARA STREFA
-WG GENERAŁA

aĘiomu ~

ł

oglądaliście kiedyś

Marian Filar, szef katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej UMK w Toruniu, napisał
Guzouu !UMAZIRA ~
w „Polityce" parę pytań do se·
5
4
.
natorów: „Panie i Panowie!
MYŚLIWSKI
:t;gg
pomoCzy
PIESGONClY I>
I grafię? Chyba tak, bo wypada
17
21
10
w.olo
,I wiedzieć, czego się zabrania. Czy
I ~ po takiej konfrontacji. któreś z
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
31
• Was napastowało sąsiadkę lub
sąsiada w windzie? Chyba nie, bo
I
Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól.
brzmi:
5
nr
z
Rozwiązanie krzyżówki
byłoby o tym głośno. Dlaczegóż
Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w tenminie do następnej
DO CZASU DZBAN WODĄ NOSI
więc sądzicie, że zrobią to wasi
środy, 23 lutego prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z harodacy?" .
wylosowala: Wioletta Kolaczyńska z Kocierzewa
Nagrodę
słem rozlosujemy nagrodę książkową.

9
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CZAS NA RELAKS

ciśnienia.

„Tygodnik Solidarność" najA2~21A2
-3 pierw zacytował, a następnie
-3~ -2
• NIEDZIELA
Warszawa
ostro sprzeciwił się opinii wciąż
!Clit;l()i
Dość pogodnie jednak w ciągu dnia okresami sporo chmur i lokalnie możliwe
przelotne opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. Rano i podczas opadów
urzędującego szefa polskiego
zmienny
~
c:::::;>
miejscami drogi mogą być śliskie! Wiatr zmienny, slaby 2 - 5 mis. Temperatura
sportu Jacka Dębskiego, który
minimalna ok. (-2) - (-4) st C. Temperatura maksymalna ok. 2 - 4 st C. Niewielki
nie poparł pomysłu bojkotu
wzrost ciśnienia.
Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru Qak przez naszych sportowców im• PONIEDZIAŁEK
na mapie), liczby górne - temperaturę maksy- prez z udziałem reprezentantów
Dość pogodnie i bez opadów z rana możliwe mgly. Rano miejscami drogi mogą
malną w dzień, liczby dolne - temperaturę mini- Federacji Rosyjskiej-z powodu
być śliskie! Wiatr przeważnie poludniowo -wschodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 ml
sytuacji w Czeczenii. A J. Dęb
s. Temperatura minimalna ok. (-2) - (-4) st C. Temperatura maksymalna ok. 2 malną w nocy
- 3 st C. Spadek ciśnienia.
ski, przywołując dramaty setek
sportowców podczas bojkotu
• WTOREK
Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, lub deszczu ze
igrzysk olimpijskich w 1980 i
śniegiem. Rano i podczas opadów miejscami drogi mogą być śliskie! Wiatr
1984 roku, powiedział: „Rosję
zmiienny, slaby 2 - 5 mis. Temperatura minimalna ok. O - (-2) st C. Temperatura
trzeba zmuszać do zmiany pomaksymalna ok. 3 - 4 st C. Wahania ciśnienia.
stawy instrumentami politycz•ŚRODA
nymi, a nie przez instrumentalPochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, lub deszczu ze
ne wykorzystanie środowisk
śniegiem. Rano i podczas opadów miejscami drogi mogą być śliskie! Wiatr
zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. O- (-2) st.
sportowych ... "
C. Temperatura maksymalna ok. 3 - 4 st C. Wahania ciśnienia.

•SOBOTA
Sporo chmur i miejscami wystąpią przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem
i deszczu. Rano i podczas opadów miejscami drogi mogą być śliskie! Wiatr
przeważnie poludniowo - wschodni, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura
minimalna ok. (-1)- (-3) st C. Temperatura maksymalna ok. 2 - 3 st C. Wzrost

ciśnienia.

okresami jednak sporo chmur i miejscami wystąpią przelotne
opady deszczu. Rano i podczas opadów miejscami drogi mogą być śliskie! Wiatr
przeważnie zachodni, slaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok.
(-1) - (-3) st. C. Temperatura maksymalna ok. 2 - 3 st. C. Niewielki wzrost

•PIĄTEK
Dość pogodnie,

Pogodę

OGÓLNY OPIS POGODY:
w regionie będzie kształtował skraj rozległego układu niżowego znad
Morza Póln001ego. Napływać będzie dość ciepła masa powietrza z półnomego zachodu i zat:hodu.
• CZWARTEK
Dość pogodnie okresami sporo chmur i lokalnie możliwe przelotne opady
deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr zmienny, slaby 2 - 5 mis. Temperatura
minimalna ok. O - (-2) st. C. Temperatura maksymalna ok. 2 - 3 st C. Niewielki
wzrost ciśnienia.

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza-17.02.2000-23.02.2000

była

za reklama?
Sara: To była reklama żelków. Pamię
tam, że zostałam do niej wybrana spośród
wielu dziewczynek. Potem polecono mnie
do castingu do spektaklu Teatru Telewizji
pt. „Naparstek Pana Boga". Wzięło w nim
udział około stu moich rówieśniczek.
Z tych stu dziewczynek wyłoniono trzy, a
z tych trzech - wybrano mnie. To była

• Co to

Sara: Właściwie zadecydował o tym
przypadek. Któregoś razu mama wybierała się na nagranie do telewizji, a ja nie chciałam sama zostać w domu, więc pojechały
śmy razem. Ktoś usłyszał wówczas mój
głos i zaproponował, że nagra mnie do banku głosów. Póżniej dostałam propozycję
zagrania w reklamie. Miałam wtedy sześć
lat.

złe",

lli'lllllllllll

Zabawna komedia
zrealizowana przez
specjalistę w tym
gatunku. Na ekranie
pojawiają się Geena
Davis, Madonna, Lori
Pelty, Tom Hanks.
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20 lutego, niedziela
godz. 12.00; TVP2;
moja pierwsza, i do tego jeszcze główna, rola. chowywaniu córeczki, bo uznałam, że wła- j ZAWIESZENI
.
Zczasemposypałysiękolejne:wsztuce,$wo śnie to jest dla mnie naważniejsze. Obec- 1' NA DRZEWIE
ja" i w serialu dla młodzi~ży „Trzy szalone nie producenci powoli sobie o mnie przy- : Bogaty francuski
prze.mysłowiec Henri
zera". Następna była rola w „Dalej niż na pominają, gdyż- ·siłą rzeczy- pojawiam się I Rub1er,
wracaiąc
wakacje". Teraz gram w serialach: ,,Palce li- z Sarą na rozmaitych planach filmowych. :1 z San Remo, gdzie
Mazzinim
Włochem
z
I tak na przykład lada moment zagram
zać" i „Na dobre i na złe'', do których zdjęcia
1
w jednym z odcinków programu „Decyzja ~ podpisał bajeczny
były kręcone równolegle.
należy do Ciebie". I to będzie mój powrót • k?nt_rakt Aa budowę
• W jednym z odcinków serialu „Na po latach do pracy w telewizji.
s1ec1 aulos.traci, .trochę
dobre i na złe" wystąpiła także mama
wbrew woli zabiera
do swer;o lul<susowego
w
pani
ma
że
przypomnieć,
Warto
•
Sary. Co więcej, producenci podobno
samochodu ...
swoim dorobku wiele filmów.
szykują dła pani kolejną, tym razem
.
większą rolę?
Bo w pewnym mo- Ili:. ":.. t ".. :;: · d · •
Izabella Dziarska:
20 1u ego, nre zie 1a
.
.
.
Izabella Dziarska: Być może, rzeczy- menc1e sporo grałam:„m. m.: głowną rolę w godz. 21.00; POLSAT;
wiście, tak się stanie, zobaczymy. W każ '.'Skradzionej kolekCJ1 Jan.a Batorego, a tak1 OSKARŻENI
dym razie miałam - po urodzeniu Sary - ze - razem z Romanem W1lhelmirn - w ,,Za- Młoda oskarżycielka
bardzo długą przerwę w pracy aktorskiej. pachu psiej sierści". Ten ostatni film miał publiczna musi
Zresztą zwykle w takiej sytuacji aktorka pecha, bo wszedł na ekrany w 1981 roku.
poradzić sobie
staje przed trudnym wyborem: czy zająć Mam jednak nadzieję, że teraz troszkę po- z trudnym procesem
się dzieckiem, czy też kontynuować prao gwałt zbiorowy.
dok. na str.
Nie pomaga jej ...
cę. Ja postan.owiłam poświęcić się wy- gram.

Miildner, znaną z seriali „Palce lizać" i „Na dobre i na
oraz z jej mamą, Izabellą Dziarską, również aktorką
Sarą

• Saro, jak zaczęła się twoja przy'
goda z filmem?

Rozmowa z

SAMA ZAROBltAM NA CHANEL

Mówi po francusku, uczy się baletu i gra w filmach

„ Kuffs" - film fabularny prod. USA - reż. Bruce A, Evans, wyk. Christian Slate1; Milla Jovovich, Tony Gold.win i inni.
Emisja: piątek, 18 lutego, TVP 1, godz. 20.10.

pociągiem

·
.
po Europie.
W drodze zaskakuje
ich lawina,
c.o staje się ...

1podróżują

·
I

18 lutego, piątek
godz. 21.00; POLSAT;
EKSPRES
POD LAWINĄ
Dwaj agenci,
sowiecki i amerykański

wyrzucili go z pracy.
Szczegóły na str. 4

szkoły, właśnie

18 lutego, piątek
godz. 20.10; TVP1;
KUFFS
Behater filmu, 21-letl'li
George Kuffs,
Io lekkoduch i nicpoń,
który żyje, z dnia
na dzień.
Nie ukończył żadnej

~:

1r~~

Literacki
21.00 Panorama
2121 Prognoza
pogody
2125 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.35 ZArchiwumX
·serial prod. USA
Kiedy doktor Jeff Eckerle postanawia oczyścić
piwnicę swego domu z

Wiadomości

2025 Telewizyjne

wojna
-film dokumentalny

17.15 Pytania o reformę
17.30 Program lokalny
18.20 W sieci
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
-teleiurniej
19.20 Dwójkomanla
19.30 Polscy kandydaci
na konkurs
Chopinowski
20.00 ŚWięla

Chrześcijan

domością, że Daphne jest
w ciąży. Ona jednak nie
myśli jeszcze o potomstwie. Zanim zdecyduje
się na założenie rodziny,
chĆe zrobić karierę zawodową. Tymczasem Charlie nalega, by urodziła dziecko, nawet gdyby musiał
wychowywać je samotnie.
17.00 Modlitwa o jedność

22.50 Sportowy flesz

Wiadomości

16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.15 Teleexpress Junior
1625 Rower Błażeja
1~.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 GośćJedynki
18.00 Moda na sukces
-serial prod. USA
18.lJ Credo 2000
19.00 Wieczorynka:
Powrót do
wiklinowej zatoki
19.15 Jutroweekend
19.30 Wiadomości
19.57 Sport+ pogoda
20.10 Nash Bridges
-serial prod. OSA
Nash Bridges i Joe Do"
minguez poszukują zaginionego hokeisty powiąza
nego z rosyjską mafią.
Pomaga im w tym przestępca Tony. Joe i lnger
odwiedzają klinikę, w której przeprowadza się zabiegi sztucznego zapłod
nienia, ponieważ lnger chce
mieć kolejne dziecko.
21.00 Sprawa
dla reportera
21.35 Tygodnik polityczny
Jedynki
22.25 Monitor

Czwartek
ITIVIPD
Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Sydney· serial
8.15 Krakowskie

Agrobiznes
Horyzonty
Klan

Wiadomości

Takljestśwlat

Wombelki
·serial animowany
Mama I ja· program
dla mamy i trzylatka
Domowe przedszkole
Porozmawijamy
o dzieciach
Randall I duch
Hopklrka
-serial USA

8.30 Wiadomości
8.45
9.10
9.25
9.50
10.00

11.40
12.00
12.10
12.25
12.45

·telenowela TVP
13.10 TaksówkaJedynki
13.25 Kwadrans na kawę
13.40 Ambulatorium
13.45 Medycyna 2000:
Tajemnice I cuda
14.10 Ambulatorium
14.20 Wyprzedzić
chorobę:
Przepukliny brzuszne
14.40 Ambulatorium
14.45 Susanne- nauka
języka niemieckiego
15.00 Wiadomości
15.10 Reportaż

15.30 Fronda

TVP8
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program

lokalny
·Seńal

8.30 Projektantki

-telenowela

9.00 Transmisja obrad
Sejmu
14.55 W labiryncie
Renata wszędzie szuka Igora, wreszcie trafia do Myszorka. W efekcie chłopak
wraca do domu. Przyjeżdża
jego ojciec, ale nie zamierza
wziąć syna do siebie. Chce
tylko zostawić Renacie pieniądze na jego utrzymanie.
Dawid nachalnie zaleca się
do Krystyny, nie zważając
na jej protesty. W rezultacie
Kryśka podejmuje decyzję
o rezygnacji z pracy w firmie Mayera. Marek zastaje
w mieszkaniu Dor;ty Jurka,
w stroju mocno niekompletnym. Jest przekonany, że
są kochankami. Zupełnie
wyprowadza go to z równowagi. Czuje, że grunt usuwa
mu się pod stopami.
15.30 Krzyżówka
13-latków
-czyli Światowid
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
jest zachwycony wiaChańie

wywodzącego
się

[ffl!i!Sjl

TV

Łódź

WOT

2

„ Nash Bridges " - serial prod. USA, "".)lk. Don Johnson, Cheech Marin,
Jeff Perry i inni. Emisja: czwartek, 17 lutego, TVP 1, godz. 20.10.

17 lutego 2000 r.

Miani. Darie\ Auteul

23.00 Królowa Margot
· dramat prod.
francuskiej, reż. Patrice
Chereau, wyk. Isabelle

tystę

Jeden z najdroższych filmów w historii kina francuskiego, nakręcony przez arz teatru - reżysera i aktora
Patrice'a Chreau. Koszty
produkcji .Królowej Margot',
która stała się przebojem
ekranów (wyświetlano ją w
1995 roku także w Polsce),
wyniosły 35 milionów dolarów, ale za te pieniądze powstało przejmujące widowisko historyczne, zachwycające przepychem scenografii, wspaniałością wnętrz,
bogactwem kostiumów.

Zakończenie

programu

Discovery

TVM

z

7.00 Klarysa wyjaśni wszyst- 7.00 Klarysa wyjaśni„. 7.30
Progr.wny pogrubione· niekodowane
7.OO Diabelski Młyn 7.40 ko 7.30 Szaleństwa„. 8.00 Szaleństwa Alvina WiewiórMinisport + 7.45 Łapu ca- ŁWD 8.05 To już dzień 8.30 ki 8.00 Mikser 8.10 Mediapu 7.50 Aktualności filmo- Ten sam świat 8.45 To jest tor 8.30 To jest świat 9.00
we 8.00 Kotopies - serial ani- temat 9.00 Niezapomniany Niezapomniany 10.00 Tele1.35 Fronda
mowany 8.25 Przymusowa 10.00 Telezakupy 10.30 Echa zakupy 10.30 Echa Regio2.00 MdM
ucieczka - dramat 10.15 Dru- regionów 11.00 laboratorium nów11.00Laboratorium11.30
11.20 Mickiewicz dla dorolamusa techniki 11.50
2.30 MuzycznySerwis
ga
księga
dżungli
11.45
CyJedynki
bernet 12.10 Kapryśna mi- słych 11.30 Z lamusa tech- Rap na drodze 12.05 Eduniki 11.50 Rap na drodze kacja nowego wieku 12.30
2.40 Zakończenie
łość - komedia romantycz12.05 Edukacja„. 12.30 Klub Klub Filipa 13.00 Portrety
ra 14.30 Antek Mrówka - seFilipa 13.00 Portrety miast miast 13.30 Telekurier 14.00
rial animowany 15.00 Żona
13.30 Telekurier 14.00 Koszy- Magazyn tenisowy 14.30
rzeżnika - komedia prod. USA
karskie ABC 14.00 Magazyn Krople miłości 15.00 Podrógnieżdżących się tam ka16.40 Deser 16.50 Mów co
tenisowy 14.30 Krople miło- że Obieżystopki 15.20 Prawraluchów i wzywa na pomoc chcesz - komediodramat 18.30
ści 15.00 Podróże obieży- nik radzi 15.30 Kurier 15.35
specjalistę Buggera,
doKotopies
18.55
$wiat
dzikich
stopki 15.20 Prawnik radzi Rozmowa dnia 16.00 Małe
chodzi do tragedii. O wy- zwierząt - serial anim. 19.00
15.35 Kino wokół nas 16.00 ojczyzny 16.35 Co, gdzie„.
padku w małym miastecz- Diabelski Młyn 19.20 Nie
Mój świat 16.20 Vivat aca- 16.45 Przygody„. 17.15 Mikku Mulder dowiaduje się od przegap 19.25 Diabelski
demia 16.35 Bywalec 16.50 ser 17.30 Kurier 17.50 Seszeryfa Frassa.
ZaintrygoMłyn
19.40
Łapu
capu
Zle miasto 17.10 ŁWD 17.15 krety W-wy 17.55 Sport
wany atakującymi karalu- chochliki telewizyjne 19.45 Mag. motoryzacyjny
17.30 18.20 Auto kurier 18.40 Co,
chami próbuje zbadać bli- Minisport + 19.50 Aktual- Spoko 18.00 ŁWD
18.20 Z ko- gdzie„. 18.50GośćWOT19.00
żej tajemniczą sprawę .
ności filmowe - prowadzi
deksem na ty 18.45 Bez- Europa w zagrodzie 19.30
Scully jest przekonana, że Agnieszka Egeman 20.00 pieczna Łódź 19.00 Europa Bajki 20.00 Nauka po roku
Bugger był uczulony na ro- Nowojorskie metro - opowie- w zagrodzie 19.30 Bajki 20.00 2000 20.30 Niezapomniany
bactwo, co mogło spowo- ści z podziemia 21.20 Dzieci Nauka po roku 2000 20.30 21.30 Kurier 21.40 Rozmodować jego zgon.
gorszego Boga - melodramat Niezapomniany 21.30 ŁWD wa dnia 22.00 Krople miło22.25 997 -magazyn
23.15 Słodki rewanż - dra- 22.00 Krople milości 22.30 ro 22.30 To jest temat
kryminalny
mat 0.50 Gatunek 2 - scien- To jest temat 22.45 Ten sam 22.45 Ten sam świat 23.00
23.00 Ekstradycja 3
07 zgłoś się
ce-fiction 2.20 Mąż swojej śl'(iat 23.00 07 zgłoś się
-serial prod. polskiej
żony
komedia
3.50
Poże
W Ośrodku Integracji Eu- racz mózgów - horror 5.15
TV Niepokalanów ramówka programu:
ropejskiej odbywa się tajne podejrzana - film obyczajo9.05 Słowo życia 9.15 Wia- cia 16.15 Wiadomości Watyspotkanie ministra z za- wy 6.50 Deser
domości Watykańskie 9.40
kańskie 16.40 Kalendarz Ugranicznymi partnerami. UczeKalendarz Liturgiczny 9.45 turgiczny 16.45 Blok prostniczy w nim Fiduk. HalBlok programów dla dzieci gramów dla dzieci 17.10 *
ski z Wojtkiem umieszcza10.10 * 12.00 Tydzień w Ko- 19.00 Tydzień w Kościele
17.00 Wędkarskie przygody ściele 12.15 * 15.00 Ko- 19.15 Bajka 19.25
ją podsłuch w sali obrad.
* 20.30
Rexa Hunta 17.30 Ciekawo- ranka do M~osierdzia Boże- Różaniec 21.00 BoguroNastępnego dnia Wojtek
znika w tajemniczych oko- stki Disoovery 18.00 Wyprawy go 15.15 * 16.05 Słowo ży- dzica i Apel 21.50 *
w czasie 19.00Technika w służ
licznościach, a wraz z nim bie prawa 20.00 Szkoła nurtaśma z nagraniem poufTELEWIZJA
kowania 20.30 Ciekawostki
nej konferencji.
Discovery 21.00 Piraci droO.OO Kulisy
<pM 22.00 Akta FBI: Mafia na
fydorysiJN
KABLOWA
południu USA 23.00 Detek·serial prod. angielskiej
tywi sądowi O.OO Pola bitew:
1.00 Taniec cieni
TVM ŁOWICZ
Bitwa o Berlin 1.00 Wielcy '
- film fabularny
Egipcjanie 2.00 Ciekawostki
prod.francuskiej
Discovery 2.30 Ultra nauka:
ZAPRASZA
Podróże w czasie

2.25

15

Posłaniec szczęścia

Piosenka
na życzenie
Szaleję za tobą
·serial komediowy
Polityczne graffiti
Faceciwczemi
-serial animowany
Voltron
Miasteczko
Evenlng Shade
-serial komediowy
Simon
. serial komediowy

f()lf!J@w~r
6.00
7.00
7.30
7.35
8.00

8.30
9.00

9.ll

Polonijnej

Przegląd Prasy

Mówi się.„
Krzyżówka szczęścia

Galeria
Klan -telenowela

Wiadomości

Prognoza pogody
Ludzie listy piszą
Klan· serial
Ala i As- pr. dla dzieci
Bank nie z tej ziemi
Forum Polonijne

Przedmieście
Wiadomości

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

10.30 Luz Marla - serial
11.30 Renegat
-serial sensacyjny
12.30 Disco Relax
13.30 Graczykowie
14.00 Gospodarz
·gra-zabawa
14.30 Motowiadomości

6.00
7.45
8.10
8.15
8.30
8.42
8.45
9.05
9.30
10.00
11.00
12.00
12.15
12.45
1110
13.ll
1155

POLONIA

ą)
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film animowany dla
dzieci 8.15 Top Shop 12.15
Zbuntowana - telenowela produkcji argentyńskiej 13.15 Top
Shop 17.55 Przysmaki życia
18.55 Zbuntowana - telenowela
argentyńska 20.00 Top Shop
21.15 Stel/ina - telenowela
produkcji argentyńskiej 22.20
Top Shop 0.10 Playboy - magazyn erotyczny

.........
......

*,,.,..,,... ...

O!lil!!SPIJl/f

8.30 Piłka nożna: Magazyn
Eurogolas 10.00 Skoki narciarskie 11.30 Biathlon: Mistrzostwa $wiata w Holmenkollen
14.30 Tenis: Turniej ATP w
Londynie 16.00 Kolarstwo:
Tour of Langkawi 17.00 Saneczkarstwo 17.30 Biathlon
19.00 Tenis 21.00 Zimowe
Igrzyska Dobrej Woli: Łyż
wiarstwo figurowe 22.30 Piłka nożna 23.30 Sporty ekstremalne 1.30 Zakończenie

wdwadzieścia

15.00 Batman

zastrzyku koniowi,
który ma wygrać wyścig.

jącego

6.00 Przytul mnie 7.00 Junior - pr. rozrywkowy 7.30
Dżana 8.00 TV Market 8.30
Tajemniczy ogród 9.00 Pilka w grze 9.30 Kapitan Pawer- serial anim. 1O.OO Skrzydla - serial komediowy 10.30
Strażnik Teksasu - serial
sens. 11.30 Dziedziczna nienawiść 12.30 Tajemnice piasków 13.30 Rock MMM 14.00
Szok bok 14.30 Rock MKK
15.00 Piosenka na życze
nie 16.00 Dziedziczna nienawiść - serial 17.05 lnformacje 17.15 Tajemniczy
ogród - serial 17.40 Garfield
- serial anim . 18.05 Strażnik Teksasu - serial sensacyjny 19.00 Piosenka na ży
tzenie 20.00 Super Express
TV 20.15 Eulalia - komedia
22.00 M.A.S.H - serial komediowy 22.30 Goryle we
mgle - fil m fabularny 0.45
Przytul mnie 1.45 Pi1isenka
na życzenie 2.50 Pożegnanie z widzami

PaT

0.35 Magazyn Informacji
turystycznej
0.55 Powtórki programów

Wiadomości

O.OO Monitor

19.15 Dobranocka: Krecik
19.30 Wiadomości
19.55 Prognoza pogody
19.58 Sport
20.00 Tajemnice Sahary
-serial prod. YAoskiej
21.00 Forum Polonijne
21.15 Wielcy, więksi
I najwięksi
22.00 Anina
22.20 Wieści polonijne
22.40 Panorama
23.00 Forum
23.45 Pegaz tygodnia

nowy

i Wi6ŚCi

ŁOWICZANIN

KRÓLOWIE KORUPCJI?

wadzono swego czasu na zlecenie
różnych gazet i stowarzyszeń . Pacjenci płacą nie tylko za przyspieszenie terminu operacji czy za to,
by lekarz się bardziej przyłożył do
pracy, za dodatkową opiekę pielę
gniarską, podanie basenu, życzli
wość średniego i niższego personelu. Płacą też za badania, analizy,
wydanie skierowań w przychodniach - i w dodatku są przekonani,
że tak trzeba, że jest to zgodne z
nowymi przepisami. Nie jest - i kiedy to dotrze do pacjenta, ten ze
zdwojoną złością oskarża pracowników służby zdrowia o wszystko, co najgorsze. Reforma miała
przeciez sprawić, że szara strefa
zniknie. Nie zniknęła, mało tego czuje się coraz lepiej w bałaganie i
zamieszaniu. Można powiedzieć, że
łapówki w szpitalu czy niezbyt
dobrowolne datki w przychodni są
niczym w porównaniu z przekrę
tami w innych dziedzinach. No, ale
tamte tak bezpośrednio nas nie dotyczą. A lekarze-łapówkarze budzą

przesłuchanie w sprawie o
gwałt, o który Valerie oskarża Noaha. Przyjaciele dzielą
się na dwa obozy. David
wspiera Valerie, Steve, Brandon i Kelly zaś uważają, że
Noah oskarżony został niesłusznie. Sam Noah nie przyznaje się do dosypania R,0hypnolu do kieliszka Valerie.
21.30 Melrose Płace - serial
obycz. 22.30 Nie do wiary
23.00 TVN Fakty - informacje 23.05 Kropka nad i 23.27
Pogoda 23.30 Supergliny
0.15 Drew Carey Show serial 0.45 Wizjer TVN 1.15
Granie na zawołanie

c.d.n

14.20 Przygody Animków serial anim. 14.45 Super
$winka - serial anim. 15.15
Szkoła złamanych serc - serial dla młodzieży 15.45 Ich
czworo i pies - serial 16.15
Pełna chata - serial kom.
prod. USA 16.45 Multikino
17.15 TVN Fakty Regionalne 17.35 WIZjerTVN 18.05 Kamila - serial obyczajowy prod.
meksykańskiej 19.00 TVN
Fakty - informacje 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Labirynt namiętności - serial obyczajowy 20.30 Beverly' Hills 90210 - serial
obyczajowy. Trwa pierwsze

powszechną niechęć.

6.45 Kropka nad i - program
publicystyczny 7.15 Trzy małe duszki - serial anim. 7.45
Przygody Animków - serial
anim. 8.10 Super $winka serial anim. 8.35 Frama peł
na strachów - serial anim.
9.00 Kamila - serial obyczajotły 9.50 Maria - telenowela 10.40 Anna - telenowela
11.30 Telesklep 12.00 Labirynt namiętności 12.55 Pepsi
chart 13.25 Automaniak mag. motoryzacyjny 13.55
Trzy małe duszki - serial anim.

mi w domu stają się komornicy„. 21 .50 Dogonić śmierc
- serial sensacyjny 22.50
Dziennik 23.05 ViP 23.20
Krwawa gra - thriller, reż. Ta?
nya Ros'enberg 0.50 Dziennik 1.05 ViP 1.15 Życie jak
poker - telenowela 1.45 Idzie?
my na ryby - magazyn węd
karski 2.15 Muzyczna poczta - program muzyczny 3.15
Kalambury - program rozrywkowy 3.45 Zakończen i e

~

Sally czarownica - serial
anim. 15.58 77 sekund 16.00
Antonella - serial 16.50 Na
południe - serial kanadyjski
16.58 77 sekund 17.45 ViP
17.58 77 sekund 18.00 Kapitan Jastrząb - serial 18.30 Ży
cie jak poker 18.58 77 sekund 19.00 Zoom - magazyn
sensacji i rozrywki 19.30 Nie
z tego świ,ita - serial fantastyczno-naukowy 20.00 Król
wzgórza - film obyczajowy.
W opinii wielu krytyków jeden z najlepszych filmów lat
90. Jest to historia dorastania dwunastoletniego Aarona w latach 30„ w okresie

dzinę. Najczęstszymi gość

Wielkiego Kryzysu w Stanach Zjednoczonych. Jego
ojciec, emigrant z Niemiec,
z coraz większym trudem
utrzymuje czteroosobową ro-

7.00 Muzyczna poczta - program muzyczny 8.00 Życie
jak poker 8.30 Telezakupy
9.05 Na południe - serial kanadyjski 9.05 ViP - wydarzenia i plotki 10.05 Kapitan Jaslrząb - serial anim. 10.30 Sally czarownica - serial anim.
11 .00 Idziemy na ryby 11.30
Telezakupy 12.00 Kalambury 12.30 Życie jak poker - telenowela 13.00 Antonella
14.00 Muzyczna poczta - program muzyczny 14.58 77 sekund 15.00 Kalambury 15.30

•

wyciągnąć także z badań, jakie pro-

Medycy mają głębokie kieszenie
i długie ręce - taki wniosek można

korupcję.

Jaka grupa zawodowa jest najlat póżniej
Rozbudowana wersja slyn15.30 Informacje
nej komedii Flipa i Fłapa bardziej skorumpowana? Z badań
15.55 PowrótSupermana
.The Music Box·
Centrum Badania Opinii Społecz
20.50 Losowanie LOTIO
-serial pizygodowy
nej wynika, że prym, zdaniem re16.45 Alvaro - serial
i Szczęśliwego
, spondentów, wiedzie tu służba
17.45 Luz Marla
Numerka
zdrowia. Prezenty, łapówki, dowo18.40 Super
22.10 Przyjaciele
dy wdzięczności bierze przede
. serial komediowy
Express TV
18.55 Informacje
22.40 Wyniki losowania
wszystkim służba zdrowia - tak
19.00 Prognoza pogody
LOTIO
jest
zdaniem 67 % pytanych przez
19.0S Posłaniec szczęścia
22.45 Informacje
CBOS . Sondaż, przeprowadzony
i biznes informacje
·telenowela meksykańska
w połowie ub. r., umieścił zawody
20.00 Rodzina zastępcza
23.05 Polityczne graffiti
medyczne na czele listy „biorą
-serial komediowy
23.30 ŚWiat według
Kiepskich
20.30 Niezły bajzel
cych". Drugie miejsce na tej nie23.50 Super Express TV
· komedia prod. USA
chlubnej liście zajmują pracownicy.
Dwaj zdeklarowani idioci 0.40 Spaleni słońcem
sądownictwa i prokuratury, któSpence i Dennis są człon
-filmfabularny
rych o przyjmowanie 'nienależnych
kami gangu. Ich zadaniem
2.30 Muzyka na bis
korzyści podejrzewa niemal poło
ma być zrobienie dopingu5.00 Pożegnanie
wa ankietowanych. Zdaniem co
czwartego uczestnika sondażu „w
łapę" bierze pracujący w administracji i urzędach centralnych.
Nic i nikt jednak nie wytrzymuje
konkurencji ze służbązdrowia, która w porównaniu z rokiem 1997 jest
trzy razy częściej podejrzewana o
14.15 Wieści polonijne
14.30 Oto Polska
15.00 Wiadomości
15.10 Uczmy
się polskiego
15.45 Poradnik

bałaganiarza

16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Ala i As
Gry olimpijskie
Magazyn informacji
Teledyski na życzenie
Gość Jedynki
Klan-telenowela
16.10
16.15
16.25
17.00
17.15
17.45
18.10
18.30
18.40
18.50

Oiiii~
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 9.55 Czy boisz się ciemności - serial dla młodzieży
10.20 Prawnicy - serial
obycz. 11 .10 Katalina i Sebastian - telenowela 11.55
Teleshopping 12.30 Sunset
Beach - serial USA 13.15
Miłość i dyplomacja 13.40
Z ust do ust 14.05 Odjazdowe kreskówki
15.05
Dziewczyna z komputera
15.25 Czy boisz się ciemnaści - serial 15.55 Lassie
16.25 Sunset Beach - serial USA 17.15 Perła 18.00
Katalina i Sebastian - telenowela 18.50 7 minut 19.00
Zoom 19.30 Nie z tego świata 20.00 Król wzgórza - film
obycz. 21.50 Dogonić śmierć
- serial sens. 22.50 7 minut
23.05 Sexplozja 23.20 Murder Call 0.1 O Powtórki

•teleturniej

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny .
Projektantki
Czarne chmury
·serial polski
Lata Diany
·serial dokumentalny
Na pełnym m012u
· serial szwedzki
Walter Matthau
·klejnot
nieoszlifowany
·film dokumentalny
Dziennik krajowy
Pannazkawalerem

14.05 Anatol
• serial animoNany
14.30 Truskawkowe studio
15.00 W labiryncie
'
-telencwela
prod. polskiej
Maciej zostaje aresztowany
pod zarzutem zamordowania
Myszorka. Dorota ciągle chodzi o kulach. Powinna ćwi
czyć, ale brakuje jej siły woli,
choć zdaje sobie sprawę, że
unikając poruszania się
o własnych siłach, nigdy nie
zacznie chodzić. Kryzys mał
żeński Racewiczów trwa,
Joanna ma kłopoty w pracy.
15.30' Tele Milenium
'16.00 Pano!'llma

12.50
1110

11.55

10.20

9.55

' 7.30
7.50
8.00
8.30
9.00

TVP8

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza
pogody
8.45 GwiezdnaFanna
• seńal arimowany
9.10 Mama I ja
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Zdarzyło się jutro
·serial prod. USA
10.45 Mamy dziecko
11.05 Klub samotnych serc
11.30 Czas na komputer
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty • świat,
ludzie, pieniądze
12.25 Samo życie
12.45 Klan
-telenowela
1110 Programrozrywkowy
13.25 Dziennik telewizyjny
13.40 Wędrowiec· czyli
podróże małe i duże
13.45 Kenia, moja miłość
·film dokumentalny
14.10 Wędrowiec czyli
podróże małe i duże
14.15 Skarby ziemi
14.40 Wędrowiec
internetowy
14.45 Susanne

P12edmłeścłe

6.00 Kawa czy herbata
7.50 A teraz Susan
• seriW prod. USA
8.15 Krakowskie

tr!VIPD

Jedynki

22.55 Sportowy flesz
23.00 Gorąco polecam:
Piękność dnia
-film fabularny
0.35 Reportat
1.00 Zimna wojna
1.40 Życie na pointach
2.05 Muzyczny Serwis

Wiadomości

·film prod. USA,
reż. RickWalace,
wyk. Liza Minnem.
Jeffrey DeMm
.€:zas życia" to historia
pewnego małżeństwa, które dowiaduje się, że ich
młodszy syn Peter cierpi
od urodzenia na nieuleczalną chorobę - postępujący
zanik mięśni. Pomimo jednoznacznej diagnozy medycznej rodzice podejmują
desperacką walkę o uratowanie dziecka: odwiedzają
dziesiątki różnych lekarzy,
szukają pomocy nawet u
uzdrowicieli.
21.50 Kronika kryminalna
22.25 Monitor

Czas życia

18.30 Czamy serial:
Wybuch
w „Rotundzie"
19.00 Wieczorynka:
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
20.10 Okruchy życia:

Łódź

WOT

17.OO Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki Discovery 18.00 Wyprawy w
czasie 19.00 Wyścigi 20.00
Ultra nauka 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00 Budynki, mosty i tunele 22.00
Transplantacja 23.00 Kosmiczne safari O.OO Skrzydła 1.00 Chirurgia plastyczna 2.00 Ciekawostki Discovery 2.30 Tajemnicza góra
3.00 Zakończenie

Discovery

7 .OO Diabelski Młyn 7.40
Minisport + 7.45 Łapu
capu • chochliki telewi·
zyjne 7.50 Aktualności fil·
mowe • prowadzi Agniesz·
ka Egeman 8.00 Kotopies
8.25 Los Angeles bez mapy
· komedia 10.10 Dzieci gorszego boga - melodramat
12.10 Nowojorskie metro opowieści z podziemia - film
obyczajowy 13.30 Woda dar
niebios - film dok. 14.30 A
to historia! - serial anim.
15.00 Atomowe rekiny - film
dok. 16.00 Amistad - film
przygodowy 18.30 Kotopies
- serial anim. 18.55 Świat
dzikich zwierząt 19.00 Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.40 Łapu capu
19.45 Minisport + 19.50
Aktualności filmowe 20.00
W samoobronie - film sensacyjny 21.35 Beavis and
Butt-Heat 22.00 Superdeser 22.35 Moja miłość - komedia 0.25 Przymusowa ucieczka · dramat 2.10 Podwójny agent · film sens. 3.50
Gatunek 2 - film s-f 5.20
Podejrzenie - film obycz.

TVM

Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 • 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15*15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 • 16.05 Słowo życia

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KA~LOWA

TELEWIZJA

21.00 Apel Jasnogórski
•programy rótne

TydzieńwKościele19.15Baj
ka 19.25 • 20.30 Różaniec

16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok progra·
mów dla dzieci 17.10 • 19.00

TV Niepokalanów ramówka programu:

TV
7.00 Przygody„. 7.30 Kot 7.00 Przygody„. '7.30 Kot
Billy 8.0Q ŁWD 8.05 To już Billy 8.00 Mikser 8.10 Wiadzień 8.30 To jest temat rus 8.30 To jest temat 8.45
8.45 Bywaj zdrów 9.00 Nie- Bywaj zdrów 9.00 Niezapozapomniany 10.00 Teleza- mniany 10.00 Telezakupy
kupy 10.30 Odkryj nowy 10.30 Odkryj„. 11 .00 Labirynty kultury 11.30 Teświat 11.00 Magazyn kulturalny 11.30 Testament wie- stament... 12.00 ścieżki z
ków 12.00 Ścieżki z raju raju 12.20 Zaczarowany
12.20 Podstawy gry na per- świat... 13.00 Spotkania„.
kusji 12.30 Zaczarowany 13.1 O Fifa magazine 13.30
świat... 13.00 Spotkanie z Kowalski i Szmidt 14.00
Wierzę, wątpię„. 14.30 Krotaaaką rybą 13.10 Fifa magazyn 13.30 Korzenie i ple miłości 15.00 Klub Filiźródła 14.00 Wierzę„. 14.30 pa 15.30 Kurier 15.33 SeKrople miłości 15.00 Klub krety W-wy 15.35 RozmoFilipa 15.35 Mag. regional- wy dnia 16.00 Podróż do „.
16.35 Co, gdzie„. 16.45
ny 16.00 ŁWP 16.40 Rody
Jest jak jest 17.15 Mikser
fabryka nck ie 17.1 O l WD
17.30 Kurier 17.50 Sekre17.15 Zagadki historii 17.30
ty„. 17.55 Sport + Kurier
Witryna sztuki 18.00 ŁWD
18.20 Obok nas 18.40 Na
18.20 Obracanie groszem
zdrowie 19.00 Echa regio18.35 Własne M 18.50 Re- róN 19.30 ,Bajki 19.40
portaż 19 .OO Echa 19 .40
Pampaliny 19.50 Plastelin·
Bajki 20.00 Telekurier 20.30 ki 20.00 Telekurier 20.30
Niezapomniany 21.30 ŁWD Niezapomniany 21.30 Ku21.45 Reportaż 22.00 Kro- rier 21.40 Rozmowa 22.00
ple miłości 22.30 To jest Krople miłości 22.30 To jest
temat 22.45 Bywaj zdrów
temat 22.45 Bywaj zdrów

[łfńWi!Cjl
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19.20 Dwójkomanla
19.30 Międzynarodowe
Targi Muzyczne
v.łasny
w Cannes
W kolejnym wydaniu pro- 20.00 Ekspres re;X>rterów
gramu Walter Chełstowski 20.30 Stud Io sport:
I zaproszeni do studia reMecz towarzyski
prezentanci dużych ośrod
w piłkę nożną,
ków badania opinii publiczFrancja-Polska
nej poddadzą analizie i sko- 22.40 Panorama
mentują wyniki międzyna
-informacje
rodowego badania spraw- 22.53 Prognoza pogody
dzającego stosunek róż
23.00 Sport ·telegram
nych narodowości do elit 23.05 Studio sport:
rządzących i ocenę przeMecz towarzyski
strzegaRia praw obywateli.
w piłkę nożną:
Porównają też te wyniki
Anglia-Argentyna
z danymi dotyczącymi Po0.45 Cisza o zmle12chu
laków. Respondentów spy-film fabularny
tano m.in. o to, czy wyboprod. USA, reż. Daniel
ry w swoim kraju uznają za
Petrie, wyk. Michael
wolne i uczciwe, czy są
Moriarty, Kevin Convay
dzą, że ich kraje są rzą
Do rodzinnej rybackiej wiodzone zgodnie z wolą naro- ski Galilee wraca 19-letni
du, czy w ich krajach jest James Pfeiffer, który zdeprzestrzegane prawo do wol- cydował się porzucić stuności religii i słowa , a takdia. Im jest bliżej kresu podże prawo do wynagrodzeróży, tym bardziej się cienia.
szy z przyjazdu do domu.
17.30 Program
Obserwując okolice z okna
lokalny
autobusu wspomina szczę
18.20 W sieci
śliwe dziecięce lata.
18.30 Panorama
2.20 ŚWiatowa
18.55 Jeden
piłka
z dziesięciu
2.50 Zakończenie
·teleturniej
progamu

16.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
17.00 Polaków portret

16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.25 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.25 Klan- telenowela
Rano mama Grażynki udziela Czesi repiymendy za wczorajszy wieczór. Jeżeli chce
zostać w Warszawie, to nie
może robić kłopotu Lubiczom. Czesia tłumaczy, że
trochę wypiła, bo chodziło
o pracę. Krystyna wciąż
martwi się o Mateusza. Ma
lekkie pretensje do męża,
że wczoraj go tak ostro potraktował. Gdyby nie zrobił mu awantury, chłopak
zostałby w domu, a tak nie
wiadomo, gdzie jest. Paweł ripostuje, że Mateusz
jest prawie dorosły i powinien zacząć sam odpowiadać za siebie. Pod wpły
wem porannej rozmowy
Czesia postanawia przeprosić Grażynkę i Rysia za
wczorajszy dzień.
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
• serial prod. USA

Jedynki

15.20 Euroexpress
15.30 Gospodarka
16.00 MuzycznySerwis

Samorządowa

15.00 Wiadomości
15.10 Rzeczpospolita

.S roda
-

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

8.30 Narciarstwo klasyczne:
Zawody Pucharu Świata
10.00 Bobsleje 12.00 Skoki
narciarskie 13.30 Lekka aUetyka 14.30 Snowboard 15.00
Biathlon 17.00 Magazyn sportów motorowych 17.30 Narciarstwo alpejskie 18.30 Tenis 20.30 Narciarstwo alpejskie 21 .15 Pływanie 22.00
Lekka atletyka 23.00 Sumo
O.OO Magazyn sportów motorowych 0.30 Trial 1.30 Zakończenie programu

*..., . ... *

„„„
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5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele · film anim. 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 Stellina - telenowela
prod. argentyńskiej 22.20
Top Shop 0.10 Playboy magazyn erotyczny

POI.ONA

<i>

Złotopolscy

6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia - telenowela 6.50 Perla - telenowela 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 ciemności 10.20 Dogonić śmierć miniserial sensacyjny 11.10
Katalina i Sebastian 11.55
Teleshopping 12.30 Sunset
Beach · serial prod . USA
13.15 Perla 14.00 Odjazdowe kreskówki 15.00 Dziewczyna z komputera - serial
komediowy 15.25 Czy boisz się ciemności - serial
15.55 Lassie 16.20 Katalina i Sebastian 17.10 Uśmie
chu losu 18.00 Sansuet
Beach 18.50 7 minut 19.00
Zoom 19.30 Nie z tego świa
ta komedia 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

r;:o111

tt'fJ

Zaproszenie
Magazyn olimpijski
Magazyn informacji
turystycznej
14.15 Wieści polonijne
14.30 Magazyn polonijny
z Ukrainy
15.00 Wiadomości
15.10 Krzczonowskie
wesele . reportaż
15.25 Śniła mi się Chana
• reportaż
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpres Junior
16.25 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress

12.45
13.10
13.30
13.55

Numerka

i Szczęśliwego

20.00 V.l.P.
• film prod. USA,
reż. J. F. La wton
20.50 Losowanie LOTTO

•telenowela

14.00 Dyżurny Satyryk
Kraju
14.30 Kalambury dla dzieci
15.00 Fececiwczemi
. Śerial animowany
15.30 Informacje
15.55 Renegat
·serial sensacyjny
16.45 Alvaro
·telenowela brazylijska
17.45 Luz Marla
18.40 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia

_________ „

12.00 Wiadomości
12.15 MdM

najwięksi

8.42 Prognoza pogoda
8.45 Małe Formy
Wielkich Mlst12ów
9.10 Złotopolscy
9.30 Quasimodo:
Święto czarownic
10.00 Kuchnia polska
11.00 Literatura polska
od A do Z
11.15 Wielcy, więksi,

Przedmieście
8.30 Wiadomości

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 komediowy

·telenowela

'serial animowany
8.00 Voltron
-serial animowany
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
9.00 Tato, co ty na to
- senal komediowy
9.30 Posłaniec szczęścia

łat później

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
• serial komediOWf
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Batman
w dwadzieścia

o !Fl@lb~ll
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•telenowela

Złotopolscy

Credo 2000
Gość Jedynki

Krzyżówka szczęścia

Quasimodo

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
- seria 10.00 M.A.S.H - serial 10.30 Strażnik Teksasu
11.30 Dziedziczna nienawiść 12.30 Tajemnice piasków - film prod. USA 13.30
Soundtrack 14.00 Dżana
14.30 Oskar 15.00 Piosenka na życzenie 16.00 Tajemnice piasków 17.05 Informacje 17.15 Tajemniczy ogród 17 .40 Piłka w
grze 18.05 Strażnik Teksasu · serial 19.00 Piosenka
na życzenie 20.00 Super
Express TV 20.15 W obliczu zagłady - film prod.
USA 22.00 Skrzydła 22.30
Ochrona absolutna · serial
sens . 23.25 Przybysz 0.20
Przytul mnie - program muzyczny 1.20 Piosenka na
życzenie 2.25 Pożegnanie

PDT

20.50 Filmówka
21.10 Romantyczne
podróże do Polski
21.30 Głosem i pędzlem
22.20 Powtórki programów

Midla!Grabowski

19.15 Dobranocka:
Maurycy I Hawranek
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ sport
20.00 Teatr TV: Chińska
kokaina, czyli
sen o Paryżu- autor

17.15
17.45
18.10
18.40
18.50

21.00 Ostry,dyżur
-serial obyczajOWf
21.55 System
·serial prod. USA
22.50 Wyniki
losowania
LOTTO
22.55 Informacje i biznes
Informacje
23.10 Prognoza
pogody
23.15 Polityczne graffiti
-magazyn
23.30 Kurier sensacji
O.OO Super
Express TV
0.20 Siódmy znak
-film fabularny prod. USA
2.00 Muzyka
na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

i WiEŚCi
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serial animowany 10.30
Sally Czarownica · serial
animowany 11.00 Techno
party • program muzyczny 11.30 Telezakupy 12.00
Kalambury - program rozrywkowy 12.30 Życie jak
poker - telenowela 13.00

7.00 Muzyczna poczta - program muzyczny 8.00 Życie
jak poker • telenowela prod.
polskiej 8.30 Telezakupy
9.05 Na południe - serial
9.50 ViP ·wydarzenia i plotki
10.05 Kapitan Jastrząb -

~

6.45 Kropka nad i - program publicystyczny 7.15
Trzy małe duszki 7.45 Przygody Animków 8.1 O Super
Pig · serial anim. 8.35 Monster Farm - serial anim.
9.00 Kamila - serial obyczajowy 9.50 Maria - telenowela 10.40 Anna • telenowela 11.30Telesklep12.00
Labirynt namiętności 12.55
Nie do wiary • opowieści
niesamowite 13.25 Komandosi 13.55 Trzy male duszki

•

Antonella - serial 14.00 Mu- kryminalny 21.45 Koman·
zyczna poczta 14.58 77 se- do małolat - serial prod.
kund 15.00 Kalambury - niemieckiej. Serial policyjprogram rozrywkowy 15.30 ny, który w Niemczech stał
Sally czarownica · serial się przebojem minionego
animowany 15.58 77 se- roku. Porucznik Stefan Jarkund 16.00 Antonella - se- cyk z departamentu policji
rial 16.50 Na południe - se- w Kolonii wpada na orygirial 16.58 77 sekund 17.45 nalny pomysł, jak walczyć
ViP 17.58 77 sekund 18.00 z przestępszością młodocia
Kapitan Jastrząb - serial nych. 22.40 Dziennik 22.55
anim. 18.30 Życie jak po- ViP - wydarzenia i plotki
ker. telenowela 18.58 77 23.10 Siódmy stopień oskarsekund 19.00 Zoom - ma- żenia - horror 0.45 Dziengazyn sensacji i rozrywki nik 1.00 ViP 1.10 Życie jak
19.30 Nie z tego świata • poker 1.40 Techno party 2.1()
serial fantastyczno-nauko- Muzyczna poczta 3.10 Ka~ 20.00 Columbo - serial lambury 3.40 Zakończenie

z prestiżowej
posady w znanej firmie
i poświęcić się pomocy
dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Dzięki wewnętrznej sile , nieugiętości
i wierze w słuszność tego,
co robi, Ellen udaje się doprowadzić walkę o prawa
dzieci do końca - wbrew
przeciwnościom losu a niejednokrotnie także i samemu
systemowi prawnemu. 22.20
lbisekcja 23.05 TVN Fak1y 23.10 Kropka nad i 23.30
Pogoda 23.35 Multikino 0.05
Drew Carey Showl 0:35
Wizjer 1.05 Granie na„.

zrezygnować

niu 0 ustroju demokratycznym. Inaczej natomiast przedstawia się stosunek do sporów między naczelny- .
mi organami państwa - prezydentem, parlamentem i rządem.
c.d.n.

jącym wśród młodzieży wyobraże

sy PRL? Jak dalece różnią się te opinie od osób dorosłych wychowanych w czasach komunizmu?
Największa grupa młodzieży, ankietowanej przez CBOS, reprt:zentuj e postawę prodemokratyczną
(38%). Podatność na autorytaryzm
przejawia o ponad połowę mniejszy
odsetek (17 %), podobnie jak grupa
charakteryzująca się przejawem ,,alienacji Politycznej" (16%). Pozostali ponad jedna czwarta ogółu badanych
(29%)- nie mająjeszcze wyrobionego
poglądu na ten temat.
Wyraźna większość młodych ludzi uznaje za normalne zarówno dłu
gotrwałe dyskusje w Sejmie, jak
i spory między partiami politycznymi. Można więc powiedzieć, że
zjawiska te mieszczą się w dominu-

14.20 Przygody Animków
14.45 Super Pig · serial
anim. 15.15 Szkoła ziarnanych serc • serial dla mlodzieży 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 Labirynt namiętności 20.30 W
obronie dzieci - film obyczajowy. Historia Ellen Wilcox, utalentowanej prawniczki, która decyduje się

Minęło dziesięć lat od upadku
komunizmu w Polsce. Młodzi lud.zie, którzy wkraczająjuż w samodzielnie życie podejmując wyższe
studia lub rozpoczynając pracę zawodową, są pokoleniem, które z wła
snych doświadczeń zna jedynie pań
stwo demokratyczne. Tegoroczni
maturzyści bowiem w przełomowym
roku '89 kończyli drugą klasę szkoły podstawowej, podczas gdy absolwenci dwuletnich szkół zawodowych nawet nie rozpoczęli jeszcze
nauki. Jak ci młodzi ludzie postrzegają demokrację? Jakie są ich opinie
o demokratycznym sposobie sprawowania władzy w porównaniu
z innymi, niedemokratycznymi formami rządów? Jak oceniają nasz obecny system polityczny? Czy wraz
z upływem czasu, w jakim funkcjonuje w Polsce ustrój demokratyczny, opinie o demokracji się zmieniają? Czy poglądy dzisiejszych nastolatków różnią się od poglądów na ten
temat ich rówieśników sprzed kilku
lat, trochę lepiej pamiętających cza-

MtODA DEMOKRACJA
DlAMtODYCH

n,owy

Wiadomości

Kuffs

Donaldson,_

wyk Mel Gibson,
Anthony Hopkins i inni
Kalifornijski multimilioner
Bolt postanawia wybudować w Los Angeles supernowoczesne osiedle miesz1\aniowe. Nowa, elegancka dzielnica powstanie w
miejscu, gdzie dotychczas
mało kto zaglądał. Opracowany jest już szczegółowy plan wyburzenia odrażających slumsów. Tymczasem w biurze Bolta po-

reż. Roger

18.20 Studio sport
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
19.25 Studio sport
20.00 S ·jak Smoleń
20.30 Studio sport
21.00 Panorama
2121 Prognoza pogody
2125 Sport-telegram
21.30 • Dwójkomanla
21AO Studio
sport
22.05 Smród życia
- film fab. prod. USA.

lokalny

się, jak niezbędny jest pią
ty członek ich załogi: dzię
ki Szarikowi .Rudy" wychodzi cało z nieprzyjacielskiego' okrążenia.
17.10 Nietwykła7~ka
17.30 Program

- film fab. prod. USA,
reż. Bruce A. Evans,
wyk. Christian Slaters
iinni
Bohater filmu, 21-letni George Kuffs, to lekkoduch
i nicpoń, który żyje z dnia
na dzień. Nie ukończył
żadnej szkoły, właśnie wyrzucili go z kolejnej pracy.

~10

19.$ Sport+ pogoda

1931

16.00 Muzyczny
Serwis Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.25 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Jakatomelodia?
17.50 Gość.Jeajńd
18.00 Modanasukces
-serial prod. USA
18.ll Magazyn
motoryzacyjny MOC
19.00 Wieczorynka

dookoła ciała

12.25 Wielkie sprzątanie
1245 Nawielklejscenie
13.45 Jezus w Rosji
- film dokumentalny
14.50 lnterklasa
15.00 Wiadomości
15.10 Twarząwtwarz
z Europą
15.30 360 stopni

Piątek
ITJVIPD
6.00 Kawa czy herbata
7.40 Na szczytach władzy
8.15 Krakowskie
Przedmieście

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Przygody Misia
Paddlngtona
-serial animowany
9.10 Ciuchcia
9.30 Papierowy teatrzyk
-program dla dzieci
9.55 W Starym klnie:
Szczęście Harry'ego
-komedia prod. USĄ
reż. BiUy Wilder,
wyk Jack Lemmon,
WalterMatthau i inni
Podczas meczu futbolu amerykańskiego między druży

nami Cleveland Browns i
Minnesota Vikings w Cleveland potężny zawodnik Brownsów, Luther ,Boom Boom'
Jackson, wpada z impetem
na operatora telewizji CSS,
Harry'ego Hinkle'a. Z boiska Harry trafia do szpitala na badania kontrolne, aby
sprawdzić, czy nie odniósł
obrażeń wewnętrznych. Szwagier, sprytny prawnik Willie
Gingrich, namawia go do
oszustwa.
Wiadomości

12.10 Agrobilnes

12.00

WP§
lokalny

7,30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program

-telenowela TVP

8.30 Projektantki
9.00 Transmisja obrad
Sejmu
15.00 W labiryncie

ską sanitariuszkę Marusię.

Marek jest załamany. Z jednej strony dręczy go dziwna zażyłość Doroty z brodatym ekskonspiratorem, z
drugiej - nienawiść, jaką
żywi wobec niej jego matka
prokurator. Ojciec Marka
uważa, te nie należy matki
drażnić, afiszując się z uczuciem do dawnej skazanej.
Danka sugeruje w rozmowie z Kryśką, że wie o jej
romansie z Dawidem. Bogu
ducha winną Krystynę wyprowadza to z równowagi.
15.30 Szalone
liczby
16.00 Panorama
16.10 Czterej pancerni
i pies - serial TVP
Janek Kos poznaje rosyj-

się rozstać. gdyż załoga

Dziewczyna bardzo mu się
podoba, ale młodzi muszą
.Rudego• otrzymuje rozkaz
wymarszu. Niebawem czwórka pancerniaków przekona

TVM

WOT

4

7.00 Bajki 7.25 Dixie 8,00
Mikser a.10 Warszawa
znana i nieznana a.30 Autostrada 9.00 Niezapomniarry 10.00 Telezakupy 10.30
Kanclerz 11.35 Fizyka na
wesoło 11.40 Od Platona
do Newtona 12.05 Podstawy gry na perkusji 12.15 Jajko Kolumba 12.40 Podróże
obieżystopki 13.00 Europa
w zagrodzie 13.30 Kronika
14.00 U siebie 14,30 Krople miłości 15.00 Drynda
15,30Kurier15.33 Sekrety...
15.35 Rozmowa dnia 16.00
Halo gmina 16.15 Super
cena 16.35 Co, gdzie ...
16.45 Pokój 107 - serial
fab. 17.15 Mikser 17.25
Kurier 17.50 Sekrety W-wy
18.00 Kurier 18.20 Wieści
1a.40 Co ... 1a.50 Z archiwum WOT 19.00 U siebie
19.30 Dixie 19.40 Pampalini 20.00 Telekurier 20.30
Niezapomniany 21.30 Kurier
+ Sport 21.40 Rozmowa
dnia 22.00 Krople miłości
22.30 Autostrada 22.55
Muzyka O.OO Zakończenie

16.15 Wiadomości16.40 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*
"programy111UZyt2n0,ilerad<ie ...

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

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 Słowo życia

TV Niepokalanów ramówka programu:

TV Łódź
7.00 Wyspa Noego 7.25
Dlxie a.OO ŁWD a.30 Magazyn motoryzacyjny 9.00
Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Kanclerz 11.20
Fizyka na wesoło 11.40 Od
Platona do Newtona 12.05
Podstawy gry na perkusji
12.15 Jajko kolumba 12.40
Podróże Obieżystopki 13.00
Europa w zagrodzie 13. 30
Kronika polska 14.00 U siebie 14.30 Krople miłości film obyczajowy 15.00 Drynda 15.35 Zie miasto - pałac 15.50 Bezpieczna Łódż
16.05 Z kodeksem na ty
16.30 Reportaż ekonomiczny 16.55 Forszpan ŁWD
17.00 Własne M 17.15 Namibia 17.30Antrakt1a.oo ŁWD
18.20 Powiatów portret wła
sny 19.00 U siebie 19.30
Dixie 19.40 Bajki 20.00 Telekurier 20.30 Niezapomniany - film fabularny 21.30 ŁWD
21.45 Reportaż 22.00 Krople mności-serial meksykański
22.30 Magazyn motoryzacyjny 23.55 Muzyka 0.45 Program na jutro

W Starym Kinie - „Szczęście Harry 'ego" -film fabularny prod. USA - reż.
Bill Wilder, wyk. Jack Lemmon, Walter Matthau, Ron Rich i inni. Emisja:
18 lutego, TVP 1, godz. 9.55.

piątek,

17.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki Discovery 1a.oo
Wyprawy w czasie 19.00
Ogniste piekło 20.00 Pasjonaci z wyboru 20.30 Ciekawostki Discovery 21.00 Jurassica 22.00 Łowca krokodyli 23.00 Podwodni gliniarze O.OO Niesamowite maszyny 1.00 Detektywi sądowi:
Morderczynie 2.00 Ciekawostki Discovery 2.30 Szkoła nurkowania

Discovery

żowy

Programy pogrubione- nie kodowane
7.00 Diabelski Młyn 7.40
Minisport + 7.45 Łapu
capu 7.50 Aktualności fil·
mowe a.oo Kotopies a.25
Wystarczył jeden dolar western 10.00 Deser: Walhalla 10.15 Żądło - komedia 12.20 Red line - film
akcji 14.00 Mistrzowie w świe
cie przyrody Ili - serial dok.
14.30 Antek Mrówka - serial
15.00 Kimberly - komedia
romantyczna 16.55 Kontakt pozaziemski - film dokumentalny 1a.30 Kotopies
- serial anim. 1a.55 Świat
dzikich zwierząt 19.00 Diabelski młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
młyn 19.40 Łapu capu
19.45 Minisport + 19.50
Aktualności filmowe 20.00
Przed premierą 20.05 Big
Lebowski - komedia 22.00
Szkoła zmysłów - film obyczajowy 23.40 Śmierć w
Rio - film erotyczny 1.15
Odlotowy sekstet - film
obyczajowy 3.20 Kod Merkury - film sensacyjny 5.1 O
Teraz Danny Wilson - film
muzyczny 6.40 Deser: Śnia
danie - film krótkometra-

[ffl!i!Sjl

18 lutego 2000 r.

Tymczasem jego dziew·
czyna Maya oświadcza mu,
jest w ciąży. Przerażony
że

perspektywą obowiązków

Wiadomości

rodzinnych, po prostu ucieka od niej. Usłyszawszy o
,gorączce złota' w Brazylii
zamierza wyjechać z kraju,
licząc na szybki i łatwy zarobek. Najpierw musi jednak zaciągnąć jeszcze· jedną pożyczkę u brata.
21.55 Pop Kanał
Monitor

2225

22.55 Sportowy flesz
23.00 Cafe Fin
cleSiecle
23.45 Mroczne
dziedzictwo
-serial prod. USA
W małym miasteczku dochodzi do częstych przypadków samobójstw. Policja i władze lokalne zastanawiają się, jak poradzić
sobie z problemem. Jeden
z mieszkańców prosi o interwencję doktora Dereka
Rayne'a.
1.10 Dowód
- film australijski
2.35 MuzycznySerwis
Jedynki
2.45 Zakończenie
programu

Qta.:;;

jawia się biznesmen Vance
Crasswell (Jeffrey Tambor)
i proponuje mu spółkę.

I\~,:.

0.10 Katastrofy
na żywo
0.40 Mazurska
Biesiada
Kabaretowa na bis
. 125 Szlak
trupów
-serial prod. USA
Spośród jedenastu tysięcy
nowojorskich strażaków tylko dwustu specjalizuje się
w akcjach ratownictwa pożarowego. Wyruszają na
wezwanie razem ze swymi
mniej utytułowanymi kolegami. Podczas gdy tamci
przystępują do rutynowych
działań gaśniczych, oni
wchodzą do pełnego dymu,
gorącego wnętrza budowli,
aby odszukać i wyprowadzić z płomieni żywych.
2.55 Zakończenie
programu

•

13
~ lfll©!l2~1i
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Batman

w dwadzieścia
lat później
8.00 Voltron
8.30 Miasteczko
Evening Shade
9.00 Tato, co Ty na to
- serial komediov,y
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Marla
-serial przygodowy
11.30 Powrót Supennana
12.30 Idź na całość
13.30 ŚWiatwedług
Kiepskich

1400 Dn'
14.ll 4x4
15.00 Faceci w czerni
-serial animowany

Przedmieście

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

TV POLONIA

I

6.00
7.4$
8.10
8,15

CmsJ

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody

8.45

15.30 lnfonnacje
15.55 Renegat
-serial sensacyjny
16.45 Alvaro
- serial sensacyjny
17.45 Luz Marla
-telenoweia
18AO Super
Express TV
18.55 lnfonnacje
19.00 Prognoza pogody
19.0S Posłaniec szczęścia
-telenowela
20.00 Graczykowie
-serial komediowy
20.30 FILM TYGODNIA:
Klub babysltters
-kooledia
Rozdarta między matką,
ojcem i ojczymem Kristy
wraz z 5 nastoletnimi przykunka.

Zachęcone

powo-

jaciółkami pracuje jako opie-

12.00 Wiadomości
12.15 7 dni świat
1245 Klan- telenowela
13.10 . Spojrzenie na Polskę
13.30 Elżbieta, królowa
Anglii
15.00 Wiadomości
15.10 Ojczyzna
·polszczyzna
Portretywspólczesnej

1525

16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Kto ty jesteś
- program dla dzieci

prozy polskiej

9.00 Klan-serial TVP
9.30 Domowe
przedszkole
- program dla dzieci
10,00 Alfabet gwiazd:
Trzeba zabić
tę miłość
- film obyczajowy
11AO Dzlenniktelewlzyjny
11.50 Teledyski
na życzenie

hłl~

16.10
16.15
1625
17.00
17,15

..alDHIA

ą)

. . . . „ ......

O!IJij/;P/IHT

5.30 Top Sho~ 7.40 Filmy
animowane dla dzieci a.15
Top Shop 12.15 Zbuntowana - telenowela 13.15 Top
Shop 17 .55 Przysmaki ży
cia - talk-show 1a.55 Zbuntowana - telenowela prod.
argentyńskiEj 20.00 Top
Shop 21.15 Stellina - telenowela produkcji argentyńskiej 22.20 Top Shop
0.1 O Playboy - magazyn erotyczny
,..,.. ...,..,,..

6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50
Perła 7.35 Sunset Beach serial a.20 Z ust do ust a.45
Odjazdowe kreskówki 9.30
Dziewczyna z komputera serial komediowy 9.55 Czy
boisz się ciemności 10.20
Kobieta zwana Jackie 11.10
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 mlodziefy 15.55 Lassie - serial dla
młodzieży 16.20 Katalina i
Sebastian - telenowela 17 .1 O
Uśmiech losu - serial obyczajowy 1a.oo Sunset Beach 1a.50 7 minut 19.00 Zoom 19.30 Nie z tego świa
ta 20.00 Na śmierć i życie
- film sens. 21.40 Prawnicy - serial obycz. 22.50 7 minut 23.05 Sexplozja23.20 Klub
- horror 1.00 Czynnik PSI
a.~O Narciarstwo alpejskie
9.30 Biathlon: Mistrzostwa
Świata w Holmenkollen 11.00
Narciarstwo alpejskie 13.00
Biathlon 14.30 Narciarstwo
klasyczne 16.00 Skoki narciarskie 17.30 Saneczkarstwo
1a.oo Sporty ekstremalne
19.30 Zawody ciągników
20.30 Monster Motors 21.00
Trial 22.00 Boks 23.00 Piłka
O.OO Piłka nożna 1.30
programu
nożna

Zakończenie

dzeniem dziewczęta otwieletni obóz dla dzieci,
co nie wywołuje entuzjazmu

rają

~.50

Śle<tze

TelewizyjneBiuro

NlJllelł<a

i Szcęśliwego

Losowanie LOTTO

dorosłych sąsiadów.

2221

wiadomości

Pogoda+ sport
Pieczone gołąbki
- komedia prod. polskiej
Biografie
Panorama
Sport-telegram
Program
publicystyczny
Telewizyjne Wydanie
Dzieł Wszystkich
Fryderyka Chopina
Monitor

Wiadomości

Sportowy tydzień
Gość Jedynki
Klan-telenowela
Dobranocka

-magazyn kryminalny
22.50 Wyniki losowania
LOTIO
22.55 lnfonnacje
I biznes
infonnacje
23.10 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
23.30 Bumerang
O.OO SuperExpress TV
0.15 Ludzie naszej epoki
-seóal dokumentalny
1.~ Muzykanabls
5.00 Pożegnanie

17.45
18AO
18.50
19,15
19.30
19.55
20.00

21.30

23.00

22.30
22.50

23.30

O.OO

0.35 Powtórki programów

6.00 Przytul mnie 7.OO Superstar 7.30 Szok-blok a.OO
1V Market a.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 fyczenie 16.00
Tajemnice piasków 17.05 Informacje 17 .15 Tajemniczy ogród 17 .40 Piłka w
grze 1a.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 Skrzydła serial komediowy 22.30 Gf•
na 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

•
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Przyczyną stanów zapalnych gardła mogą być
również bakterie, także te, które stale znajdują się
w jamie ustnej, a stają się aktywne tylko w stanach
osłabienia organizmu. Najczęściej są to paciorkowce, które wywołują anginę i szkarlatynę. Obie cho- ·
roby dziś już bezpieczne, przed odkryciem antybiotyków 'były bardzo groźne. Nieleczone powodowały niebezpieczne dla życia powikłania. Teraz stosuje się penicylinę, która znacząco ogranicza powikłania. Niestety bakterie z grupy paciorkowców ła
two uodparniają się na działanie antybiotyków. Stąd
coraz więcej stosowanych przez lekarzy syntetycznych penicylin. Jeżeli objawy zapalenia gardła nie
ustępują po 3-5 dniach samodzielnego leczenia,
należy zgłosić się do lekarza. Tylko on może rozpoznać czy to eTekt infekcji wirusowej, czy począt-•
ki choroby bakteryjnej. W tym drugim przypadku
konieczne jest podawanie antybiotyków z grupy
penicylin. Pewnym potwierdzeniem zakażenia paciorkowcami jest pozytywny wynik posiewu wymazu z gardła i migdałków. Powinien być wykonany zawsze, gdy występuje podejrzenie bakteryjnego pochodzenia choroby.Inne bakterie rzadziej są
przyczyną zapalenia gardła, a rzadkie zakażenia
grzybicze są wynikiem znacznego osłabienia systemu odpornościowego. Należy zawsze pamiętać, że
w zależności od przyczyn, zapalenie gardła może
być także zwiastunem ciężkich powikłań. Pamię
tajmy również, aby podczas infekcji· wirusowych
nie wykonywać ciężkich prac, ponieważ wysiłek
"
fizyczny zwiększa namnażanie sii;_ wirusów.

GDY BOLI GARDtO

dok. ze str. 9

Kolejną przyczyną niewłaściwego używania lemałe duszki - film anim.
7.45 Przygody Animków· ków był strach przed ich ubocznymi,skutkami lub
serial anim. a.10 Super uzależnieniem. Astmatycy bali się sterydów (któświnka - serial anim. a.35 rymi nieustannie straszą w telewizji specjaliści od
Farma pełna strachów - walki z dopingiem), diabetycy obawiali się uzależ
serial anim. 9.00 Kamila - nienia do końca życia od insuliny, nerwicowcy - od
serial obycz. 9.50 Maria środków psychotropowych, które kojarzą się im z
10.40 Anna - telenowela narkotykami. W efekcie ponad połowa pytanych
11.30 Telesklep 12.00 La- zażywała mniej leku niż powinna, zwłaszcza po ustą
birynt namiętności - serial pieniu pierwszych, najbardziej dotkliwych objawów
obyczajowy 12.55 Fakty, choroby. A zdaniem specjalistów jest to najgorsze
ludzie, pieniądze 13.25 co możn.ii zrobić. Zwłaszcza w przypadku schorzeń
Wprost 1V 13.55 Trzy małe wywoływanych przez .bakterie i wirusy. P.rze:wanie
duszki • serial anim. 14.20 kuracji powoduje bowiem, ze proces zakazania trwa
Przygody Animków 14.45 na.dal, a częściowo us~kodzone, lecz nie znisz~zo~e
Super świnka 15.15 Szko- ~rukroby dostały Jed;:nie bodziec do zmutowania się
la złamanych serc _ serial 1 n~brania odpornosc1. ?dy pote.m następuje nadla młodzież 15.45 Maga- wi:ot choroby, Jego leczenie Jest duzo bardzieJ skomphkowane.
Y
Następne miejsce na liście przyczyn lekceważezyn NBA 16·15 Pełna chata 16.45 Zwariowana forsa nia zaleceń lekarza zajęły względy materialne. Wielu
· program rozrywkowy 17. 15 ludzi, zwłaszcza starszych, nie stać na kupno dro1VN Fakty regionalne 17.35 gich leków. Do tej pory większość medycznych
W1ZJer 1VN .1a.05 Kamila • ostrzeżeń dotyczyła nadużywania leków. Teraz okasenal obyczaiowy 19.00 1VN zuje się, równie groźne może być - co oczywiste Fakty - informacje 19.25 . ich niestosowanie oraz niewłaściwe dawkowanie. A
Sport 19.35 Labirynt na- także „poprawianie" lekarzy na własną rękę. Około
miętności - serial obycz. 20 % badanych przyznało, że zmniejszając dawki
20.30 Nocna gorączka - film silnych - w ich mniemaniu - leków, zastępowało je
sensacyjny 22.20 Cela nr... innymi - łagodniejszymi środkami. Skutek tego
22.55 Kropka nad i 23.15 może być jednak taki, że dojdzie do reakcji chePogoda 23.20 Automaniak micznej między tymi specyfikami, w następstwie
- magazyn motoryzacyjny której powstaną zupełnie nowe substancje. Zaden
23.50 Drew Carey Show . leczący się samodzielnie pacjent nie jest w stanie
serial komediowy 0.20 Wi- przewidzieć, jak.ie ta mikstura wywoła skutki uboczne.
~epiej więc nie eksperymentować i. robić to, c,o
zjer TVN . mag. sensacji
kaze lekarz. A w razie niezrozumienia Jego zalecen,
o.50 Granie na zawołanie
śmiało prosić o powtórzenie i wyjaśnienie treści
recepty w możliwie najprostszy sposób.

7.00 Muzyczna poczta a.OO
Życie jak poker a.30 Telezakupy 9.05 Na południe serial karadyjski 10.05 Kapitan Jastrząb - serial animowany 10.30 Sally czarownica - serial anim. 11.00
Gillette Sport 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 16.5a
77 sekund 17.45 ViP - wydarzenia i plotki 17.5a 77
sekund 1a.00 Kapitan Jastrząb - serial anim. 1a.30
Życie jak poker - telenowela 1a.58 77 sekund 19.00
Zoom 19.30 Moje drugie
ja - serial science-fiction
20.00 Niewinni i skazani film akcji. Po wielu latach
Pooch powraca w rodzinne
strony. Jego najlepszy przyjaciel Big... 21.50 Kobieta
zwana Jackie - miniserial
biograficzny 22.45 Dziennik 23.00 ViP 23.15 Dziwka
2 - dramat prod. USA 0.40
Dziennik 1.00 ViP 1.10 Ży
cie jak poker

Prognoza
pogody
Alf
·serial animowany
Mama ija

Przedmieście
Wiadomości

Kawa czy herbata
Frasler·serial prod. USA
Krakowskie

NATO
bez ograniczeń
Raj

omości

~niemieckiego

PanRyslowJedynce
Labolatorium
Susanne-nauka

Zwierzęta świata

14.10

13.15

12.55

12.30

12.00

·film dokumentalny
Dziennik
krajowy
Kabaret z telewizją
w tie
Anatol: Przygoda
w Paryżu
·serial animowany

Dzieciątka Jezus

Familiada
-teleturniej
Szpital

szwedzkiej

Czarne chmury
• serial prod. polskiej
Ptiikownik Krzysztof Dowgird, podstępem wyprowadzony z więzienia przez wiernego wachmistrza Kacpra,
musi jak najszybciej opuścić Lecko. W pogoni za
• uciekinierami ruszają wierne elektorowi oddziały pod
wodzą rotmistrza Zaremby
i kapitana Knothego. W miasteczku szaleje namiestnik
von Hollstein, sypią się wyroki śmierci.
9.55 Lata Diany
·serial dokumentalny
1015 Na pełnym morzu
-serial prod.

9.05

Złotopolscy

8.30

·telencwela

Studio urody
Program
lokalny

krajowy

Dziennik

7.50
8.00

7.30

m8

15.35

15.00
15.10

13.15
13.45
14.10
1410
14.45

. tełenaNela
Miliard w rozumia

10.50 ·
11.15
11.35
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Liderzy
12.35 To kuplę
12.45 Klan

10.00

9.50

przedszkole
Porozmawiajmy
o dzieciach
Zdarzyło się jutro
·serial prod. USA
Róg Wojskiego
Domosfera
Z Polski rodem

9.10
9.30 Domowe

8.45

8.30
8.42

6.00
7.50
8.15

ITIVIPD

Wiadomości

naukowe
Pegaz
Wieczorynka:
Podróże po
zaczarowanych
krainach

Wiadomości

20.00
21.00
2121
2115
21.30

17.30
18.30
18.55
1910
19.30

17.00
17.10

16.00
16.10

22.10

Krzyżówka

Raport
Panorama
Prognoza pogody
Sport-telegram
Dwójkomania

jedności

Program lokalny
Panorama
Va banque
Dwójkoma11ia
Korzenie

stwón:y

- teleturniej
Panorama
Ich pięcioro
·serial prod. USA
Kościół i świat
W okolice

szczęścia

1.30

programu

Zakończenie

Wieczór
z Jagielskim
W kolejnym wydaniu programu na kolorowej kanapie zasiądzie najpierw aktor Jacek Borkowski, a następnie zdobywająca popułarność młodziutka amerykańska piosenkarka Christine Aguilera, która niedawno wydała swą pierwszą płytę. Rozmowy Wojciecha Jagielskiego z gośćmi urozmaici kubański
perkusista Jose Torres z zespołem muzycznym i wredawski plastyk Tomasz
Broda.
22.55 Wieczór filmowy
Kocham kino:
Sztuka
wysublimowanej
fotografii
0.40 Wieczór
artystyczny:
Enter Achilles

prod. polskiej

. telenowela

powietrzna

-serial dokumentalny

dłużającą się nieobecność.

15.30

Zakończenie

Kup pan cegłę
Saga Rodu
Ganzegal
Muzyczny
Serwis Jedynki

doskonała

wyk. Judy Davis,
Hugh Grant i inni
Rodzina prawie

reż.James Lapipne,

Sportowy flesz
Improwizacja
- film fabularny,

21.35 Kawaleria

2.10

2.00

1.10
1.30

0.45

22.55
23.00

Wiadomości

Forum
Monitor

dosięgnie

spraTymczasem w
niebezpieczeństwie znajduje się Dar-Lin, siostra Annie Lewis. Lynch wpada na
jej trop i uprowadza dziewczynkę. Zdesperowany Harmon Rabb próbuje wyrwać
zakładniczkę z rąk szaleńca.
21.05 Czas na dokument

wiedliwość.

go Lyncha

Discovery

7.00 Bajki 8.00 Mikser 8.10
Tak czy„. 8.30 Sperl 8.45
To jest temat 9.00 Niezapomniany 10.30 Przy osob·
nych stolikach 11.30 Kuchnia 11.45 Dzieje jednego
wynalazku 11.55 Tajniki matematyki 12.10 Bliżej sztuki 12.30 Co w brzuchu piszczy 13.00 Piano Express
13.30 Telekurier 14.00 Sekrety kobiet 14.30 Krople
miłości 15.00 Zaczarowany świat 15.30 Kurier 15.33
Sekrety W-wy 15.35 Rozmowa dnia 15.55 Chłopi
16.45 Jest jak jest 17.15
Mikser 17.25 Kurier + Sekrety W-wy 17.55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Klient
18.40 Co„. 18.50 Gość WOT
19.00 Odkryj nowy świat
19.30 Bajki 20.00 Rytmy buszu 20.30 Niezapomniany
21.30 Kurier 21.35 Sport
21.40 Rozmowa dnia 22.00
Krople m~ości 22.30 To jest
temat 22.40 Spotkania z„.
23.00 Ballada o Januszku

WOT

Ciara van Goo!. Emisja:

7.00 Bajki 7.30 Zagajnik
8.00 ŁWD 8.05 To już dzień
8.30 Magazyn snowboardowy 8:45 To jest temat 9.00
Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Przy osobnych
stolikach 11.30 Kuchnia 11.45
Dzieje wynalazku 11.55 tajniki matematyki 12.10 Bliżej
sztuki 12.30 Co w brzuchu
piszczy 13.00 Piano express
13.30 Telekurier 14.00 Sekrety kobiet 14.30 Krople
miłości 14.55 Dzieci • dzieciom 15.00 Zaczarowany
świat 15.30 Uciechy spod
strzechy 15.50 Powiaty 16.30
Na fali 17.00 Giełda pracy
17.10 ŁWD 17.15 Namibia
17.30 Mag. regionalny ·18.00
ŁWD 19.00 Odkryj nowy
świat 19.30 Dixie 19.40
Pampalini 20.00 Rytmy buszu 20.30 Niezapomniany
21.30 ŁWD 21.45 Reportaż 22.00 Krople miłości
22.30 To jest temat 22.45
Spotkania z„. 23.00 Ballada o Januszku - serial TVP

reż.

12

TVM

ZAPRASZA

KABLOWA

TELEWIZJA

7.00 Diabelski młyn • serial animowany 7.40 Mini·
sport + 7.45 Łapu Capu •
chochliki telewizyjne 7.50
Aktualności filmowe 8.00
Kotopies - serial animowany 8.25 Druga księga dżun
gli - film przygodowy 9.55
Kontakt pozaziemski • film
dokumentalny 11.25 Deser:
Martwy Londyn - film krótkometrażowy 11 .50 Biuro na
tranzystorach - komedia 13.30
Szeroki horyzont - reportaż
'14.30 A to histeria 15.00
żądło - komedia 17.10 Kapryśna miłość - komedia romantyczna 18.30 Kotopies 18-.55
Świat dzikich zwierząt - serial anim. 19.00 Diabelski
Młyn 19.20 Nie przegap 19.2li
Diabelski młyn 19.40 Łapu
Capu 19.45 Minisport +
19.50 Aktualności filmowe
20.00 Cholerny dzień · komedia 21.35 Big Lebowski - komedia prod. USA 23.30 Klub
kawalerów · komedia prod.
polskiej 0.55 Śmierć w Rio TV ~iepokalanów ramówka programu:
film erotyczny 2.30 Retrospekcja - thriller 4.00 W dniu 9.05 Słowo życia 9.15 Wia- skie 16.40 Kalendarz Liturnarodzin - film dokumental- domości Watykańskie 9.40 Ka- giczny 16.45 Błok prograny 5.1 O Całkiem inna mi- lendarz Liturgiczny 9.45 Blok mów.dla dzieci 17.10" 19.00
programów dla dzieci 10.10* Tydzień w Kościele 19.15 Bajłość - komedia
12.00 Tydzień w Kościele 12.15* ka na dobranoc 19.25' 20.30
15.00 Koronka do M~osierdzia Różaniec 21.00 Apel JasnoBożego15.15'16.05 Sbwożycia
górski 21.05*
16.15 Wiadomości Watykań- • programy różne
17.00 Wędkarskie przygody
Rexa Hunta 17.30 Ciekawostki
Discovery 18.0.0 Wyprawy
w czasie 19.00 Generałowie
f.ł~era 20.00 Tajemnicza góra
20.30 Ciekawostki Discovery 21 .00 Morskie katastrofy
22.00 Śmierć w izbie przyjęć
TVMŁOWICZ
23.00 Czarna skrzynka O.OO
Norymberga 1.00 Wynalazki stare jak świat 2.00 Ciekawostki Discovery 2.30 Poza rok 2000

Programy pogrubione -nie kodowane

Wieczór artystyczny - „Enter Achilles" wtorek, 22 lutego, TVP 2, godz. 0.45.

· 22 lutego 2000 r.

W labiryncie

Bądź mistrzem:
Urszula Bydlińska

Pani Maria i jej synowa
opieklfl. się Andrzejem, który bardzo powoli wraca do
zdrowia. Joanna dowiaduje
się, że jej program o modzie spotkał się z niechętnym przyjęciem, oceniono
go wręcz źle. Adam wyprowadza się z domu. W swojej dawnej kawalerce nadal
spotyka się z Danką. Joanna odwiedza go w pracy,
by wspólnie ustalić, jak tłumaczyć dzieciom jego prze-

15.00

14.35

Sport i pogoda
J.A.G -Wojskowe
Biuro Śledcze
· film fabularny prod. USA
Zabójca Annie Lewis popełnia kolejną zbrodnię . Agentka Holland zapewnia Harma, że tym razem Charlie-

19.30
19.56
20.10

18.40
19.00

18.30

Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16~15 Teleexpress Junior
1615 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1715 Klan- telenowela
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
Ridge zaskakuje Brooke
wiadomością o planowanym ślubie z Taylor. Blake
postanawia dołożyć wsze!kich starań, żeby nie doszło do ceremonii. Zastanawia się, jak pokrzyżować
plany narzeczonych. Tym·
czasem Taylor i Ridge ustalają datę slubu .

16.00

Wtor.e k

Posłaniec szczęścia

""""""

Złotopolscy

-reportaż

Prawo do siebie

Wiadomości

Tygrysy Europy
Tygodnik polityczny
Jedynki
Rozmowy Jerzego
Markuszewicza

Małe miuslcale

Złotopolscy

Prognoza pogody
Polska· Świat 2000

Wiadomości

Przedmieście

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

*

8.30 Go~ 9.30 Magazyn
sporlów motorowych 1O.OO
Saneczkarstwo 10.30 Narciarstwo alpejskie 12.30 Pił
ka nożna 13.30 Lekka atletyka 14.30 Narciarstwo alpejskie 17.00 Tenis 20.00
Trial 21.00 Lekka atletyka
22.00 Boks - walki m iędzy
narodowe 23.00 Wiadomości 23.15 Sumo - Turniej
Basho w Tokio 0.15 Zawody siłaczy 0.30 Tenis 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czenie programu

Jll'".... ,,. ....

D!IJ/!1SPDHT

„... „,..*

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - filmy animowane
dla dzieci 8.15 Top Shop
12.15 Zbuntowana - telenowela 13.15 Top Shop
17,55 Przysmaki życia 18.55
Zbuntowana 20.00 Top Shop
21.15 Stelłina 22.20 Top
Shop 22.50 Koszykówka
0.40 Playboy

~

12.45

12.00
12.15

11.45

8.30
8.42
8.45
9.00
9.30
10.00
11.00

· 6.00
7.45
8.10
8.15

r...
iTVPOLONIA

13.30
14.00

12.30

Luz Marla
Renegat
·serial sensacyjny
Nikita
·serial sensacyjny
Magazyn
Sekrety rodzinne

9.30
10.30
11.30

9.00

8.30

8.00

7.30
7.35

7.00

Piosenka
na życzenie
Szaleję za tobą
·serial komediowy
Polityczne graffiti
Faceci w czerni
·serial animowany
Voltron
• serial animowany
Miasteczko
Evenlng Shade
-serial komediowy
Simon
·film prod. USA

6.00

QIP>@~tr

5

dla~eó

Talent za talent
Batman
wdwadzieścia
lat później
-serial animowany

ść

Kulisy PRL-u
Na pomoc sobie
MuzycznySerwis
Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Klub pana Rysia
Hity satelity
Kronika filmowa
Gość Jedynki

Wiadomości

polonijne
Madonny polskie

Wieści

Credo 2000

Ludzie listy piszą
Krzyżówka szczęścia

i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50
Perła 7 .35 Sun set Beach
8.20 Z ust do ust - serial
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 11.55
Teleshopping 12.30 Sunset
Beach 13 .15 Perła 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 .1 O Uśmiech losu - serial
obycz. 18.00 Sunset Beach
18.50 7 minut 19.00 Zoom
19.30 Nie z tego świata serial 20.00 Krwawe rozwią
zanie · film obycz. 21.45 Medicopter 117 22.50 7 minut
23.05 Sexplozja 23.20 Wszę
dzie, tylko nie w domu 1.00
Amerykański horror 1.45 W
cudzej skórze 2.30 Powtórki

16.10
16.15
1615
17.00
17.15
17.45
18.05
18.40

14.30
15.00
15.10
15.35
16.00

13.10
13.30
13.55
1410

20.00

szczęścia· telenowela
prod. meksykańskiej
Stan wyjątkowy
-serial akcji

Posłaniec

19.05

18.55
19.00

Alvaro
Luz Maria
Super
Express TV
Informacje
Prognoza
pogody

16.45
17.45
18.40

•serial przygodowy

Supermana

15.30 Informacje
15.55 Powrót

14.30
15.00

Ogłoszenie

wyników LOTTO
Informacje
I biznes Informacje
Polityczne graffiti
Różowa landrynka
Super Express TV

PPT

Powtórki
programów

wiadomości

~
Panorama
Sport ·telegram
Spojrzenia
na Polskę
Porozmawiajmy
Monitor

Prognoza pogody
Sport
Teraz Polonia
Tygrysy Europy
- serial komediowy
MdM ·program

Wiadomości

Dobranocka

Złotopolscy

Pożegnanie

· horror prod. USA
Muzyka na bis

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
Strażnik Teksasu - serial
11.30 Dziedziczna nienawiść 12.30 Tajemnice piasków - serial 13.30 Afficionado 14.00 Szok blok 14.30
Na topie 15.00 Piosenka
na życzenie 16.00 Tajemnice piasków - telenowela
17.05 Informacje 17.15 Tajemniczy ogród • telenowela 17.40 Garfield 18.05 Straż
nik Teksasu 19.00 Piosenka na życzenie 20.00 Biznes tydzień 20.15 Jednostka "Delta" 21 .05 Ochrona
absolutna 22.00 Przybysz
22.55 Ambulans 0.35 Dobry książe Charlie 2.40
Przytai mnie 3.40 Piosenka na życzenie 4.45 Poże
gnanie

0.30

23.15
O.OO

22.30
22.50
23.00

22.00

18.50
19.15
19.30
19.55
19.58
20.00
21.00

1.30
5.00

23.00
23.15
23.45
O.OO Noc żywych trupów

22.40

22.35

giem po Europie. W drodze
zaskakuje ich lawina, co staje się doskonałym sprawdzinem ich umiejętności. ..

rykański, podróżują pocią

Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka
21.00 Ekspres pod lawiną
·film prod. USA
Dwaj agenci, sowiecki I ame-

20.50

Wie$Ci

Jednocześnie pełni

pani

rolę menedżerki

Sary.

się

uczysz?

pracę

na pla-

~

Zoom 19.30 Nie z tego świa
ta 20.00 Krwawe rozwiąza
nie - film obyczajowy 21.45
Medicopter 117 22.40 Dziennik 22.55 ViP 23.1 O Reproduktorki · horror

poker 18.58'77 sekund 19.00

7.00 Muzyczna poczta 8.00
Życie jak poker 8.30 Telezakupy 9.05 Na południe
9.50 ViP - wydarzenia i płotki
10.05 Kapitan Jastrząb •
serial anim. 10.30 Sally cza.
rownica 11.00 Muzyczny
regał - program muzyczny
11.30 Telezakupy 12.00 Kalambury - program rozryw·
kowy 12.30 Życie jak poker · telenowela 13.00 Antonella - telenowela 14.00
Muzyczna poczta 14.58 77
sekund 15.00 Kalambury
15.30 Sally czarownica serial 15.58 77 sekund
16.00 Antonella 16.50 Na
południe - serial kanadyjski 16.58 77 sekund 17.45
ViP · wydarzenia i płotki
17.58 77 sekuńd 18.00 Kapitan Jastrząb - serial animowany 18.30 Życie jak

•

Domyślam się, że

jak ryba w wodzie?

na planie filmowym czujesz

Poznałaś

w pracy

jakąś osobę,

która szczególci swoją

się

do pani Hanki Bielickiej?

przyszłości chciałabyś zostać aktorką?

Sara: Nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji
w tej sprawie. Na pewno chciałabym grać w filmach. Niekoniecznie jednak muszę być aktorką.
Równic dobrze mogę mieć inny zawód, a przy okazji grać.
Anna WiejowŚka

• Czy w

żyserem serialu „ Palce lizać". To taki superkumpel.

po imieniu jestem z Radosławem Piwowarskim, re-

babciu"! Oczywiście , są to tylko żarty. Natomiast

Sara: Pani Hania krzyczy: „Nie mów do mnie

• I jaka jest wtedy reakcja?

Sara: Babciu„.

• A jak zwracasz

kich, z którymi pracuję.

walewskiego i panią Hankę Bielicką. I w ogóle wszyst-

wspaniała osoba. Bardzo lubię też Krzysztofa Ko-

dotychczas - chyba mój najmilszy partner. Naprawdę

Sara: - Tak, pani Barbara Brylska, którą poznałam na planie „Dalej niż na wakacje". To - jak

czy aktorstwem?

cię zafascynowała? Zaimponowała

mądrością

•
nie

dym filmie inaczej się nazywać, mieć inny charakter, inaczej wyglądać„.

jedynie czekanie na moje ujęcie. Natomiast fajnie
jest, że jednocześnie mogę być kilkoma osobami,
a więc - przeżywać różne uczucia, emocje„. W każ

Sara: Owszem, czuję się fantastycznie. Bardzo
podoba mi się praca w filmie . Nie podoba mi się

się

w

• Wszystkie lekcje odbywają się, rzecz jasna,
po francusku„. '
·

do niej od piątego roku życia.

najgorsza. Jeśli chodzi o moją szkołę, to jest to
szkoła przy ambasadzie francuskiej. Uczęszczam

Sara: Nieżle. Nie mogę powiedzieć, że jestem
najlepsza, ale nie mogę też powiedzieć, że jestem

• A jak

Sara: Dość dobrze.

• Ciekawa jestem, jak Sara godzi
nie filmowym z nauką szkolną?

się do nas z propozycjami.

że właściwie pd jej debiutu reżyserzy sami zgłaszają

nawet najmniejszego ruchu w kierunku, żeby Sarę
gdzieś obsadzono. Tak sję szczęśliwie składa,

słowo, ponieważ - jak na razie - nie wykonałam

ciaż menedżerka to jednak chyba trochę za duże

Izabella Dziarska: W pewnym sensie tak„. Cho-

•

względem stale jestem aktywna.

uzbierało się mnóstwo najróżniejszych ról. Pod tym

w dubbingu jako aktorka . Przez dwadzieścia lat

Izabella Dziarska: Owszem, sporo pracuję

• Wszyscy doskonale znamy pani głos. Często
go pani w rozmaitych produkcjach.

użycza

SAMA ZAROBltAM„.

i

ŁOWICZANIN

lenowela .20.30 Milionerzy Sara: Tak. Ja jestem dzieckiem dwujęzycznym.
tełeturnieJ 21 ·20 Psy - film · Francuzi których poznałam w Paryżu nie mogli ·
sensacyjny, reż. Władysław ~
·
.' . ·
p lk T · d ·1· · '
'k
k'
N k
uw1erzyc, ze Jestem o ą. w1er z1 1, ze mam wspaPas1 ows 1 23 .25
o to. ły k
Ob
·
·
kż ·
k
· I
wizjer 23 .55 Edward Noży- ma a cent.
ecme uczę się ta e Języ a ang1e coręki • film s-f 1.50 Kon- skiego - w ramach nauki
mojej szkole. Co ciekacert kochanków - film ero- we, język polski jest przedmiotem dodatkowym.
tyczny 3.20 Granie na za- Wszyscy nauczyciele - oprócz pani od angielskiego
wołanie - pr. rozrywkowy
- są Francuzami.

•
6.45 Kropka nad i 7.15 Trzy
małe duszki - serial 7 .45
fi'rzygody Animków - serial
anim. 8.1 O Super Świnka
8.35 Farma pełna strachów
9.00 Kamila - serial obyczajowy 9.50 Młode lwy film wojenny 11.30 Telesklep f2.00 Labirynt namiętności - serial obycz.
12.55 Gotuj z Kuroniem program kulinarny 13.25
Multikino 13.55 Trzy małe
duszki - serial anim. 14.25
Przygody Animków - serial
anim. 14.45 Super Świnka
15.15 Szkoła złamanych
serc - serial dla młodzieży
15.45 Ich czworo i pies ·
serial dla młodzieży 16.15
Pełna chata - serial komediowy 16.45 Nie do wiary magazyn 17.15 TVN Fakty regionalne 17.35 Wizjer
TVN - magazyn 18.05 Kamila serial obyczajowy 19.00 TVN
Fakty - informcje 19.25
Spor! 19.30 Pogoda 19.35
Labirynt namiętności · te-

dok. ze str. I

ńOWl;

Ewa i Tomek spędzają razem
ostatnie godziny przed wylotem chłopaka do Ameryki.
15.35 Wielka gra
·teleturniej
16.30 Provldence
·serial prod. USA
17.15 Arena
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Duety do mety
·teleturniej
19.40 Biesiada włoska
Przypomnienie fragmentów
wielkiego widowiska plenerowego, które odbyło się 18
września ub.r. na rynku w
Zamościu, gdzie telewizyjna Dwójka uroczyście i z
humorem żegnała lato.
Dziś widzowie będą mogli
jeszcze raz się bawić w
rytm gorących włoskich
przebojów. Najpopularniejsze piosenki rodem z Italii
wykonują: Zbigniew Wodecki, Jacek Wójcicki, Piotr
Gąsowski, Robert Rozmus,
Krzysztof Tyniec, Hanna
Śleszyńska i inni. Artystom
towarzyszy orkiestra pod
dyrekcją Zbigniewa Górnego. Gospodarzami wieczoru są Agata Młynarska i JaKulczycki.
Słowo

na niedzielę
21.00 Panorama

20.50

rosław

19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza
pogody
20.05 Ich własna liga
·komedia prod. USĄ
reż. Penny Marshall,
wyk. Tom Hanks,
Genna Davis i inni
Zabawna komedia zrealizowana przez specjalistkę w
tym gatunku, Penny Marshall, której duży rozgłos

Mapeciątka

19.00 Wieczorynka:

Fed'.rowic:za

·program Jacka

telewizyjny

15A5 Reportaż
16.05 Zimna wojna
·serial dok.
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
·quiz muzyczny
17.50 Moda na sukces
-serial prod. USA
18.15 MdM
·program rozrywkowy
18.50 Dziennik

mężczyzn

13.30 Świat po prostu
14.00 Studio sport:
I liga siatkówki

wojownicy

13.10 Współcześni

So ota
ITIVIPD
Polacywsłużbie

6.30 Wszystko o działce
i ogrodzie
6.55 Agrolinla

7A5
pokoju
8.05 Z kamerą wśród
zwierząt

W tym wydaniu program.u
gospodarze wrocławskiego
ogrodu zoologicznego odpowiadają na listy nadsyłane
przez telewidzów. Udzielają
porad dotyczących hodowli
egzotycznych zwierząt w na·
szych domach i mieszkaniach •. m.in. papug żako,
węży boa i niektórych gatunków małp.
8.30 Wiadomości
8A2 Prognoza pogody
8.45 Ziarno
9.10 5·10·15-programdla
dzieci i młodzieży
9.35 Walt Disney
przedstawia: 101
Defmatyńczyków •

przedstawia:

10.00 Walt Disney
Zorro· serial prod. USA
1D.$ Dr Quinn
- serial prod. USA
11AS Szalone sporty
·serial dokumentalny
12.00 Zwierzęta świata
13.00 Wiadomości

TVP8
7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysaml
8.00 Program lokalny
9.00 Wydarzenia
tygodnia
9.30 Auto
9.50 Proton • magazyn
sensacji naukowych
10.15 Jazda kulturalna
11.05 Terytorium krokodyli
·serial dok. prod. USA
12.00 Kino bez rodziców:
Jetsonowie
12.30 Cudowne fata
· seńal prod. USA
12.55 Złota dwunastka
polskiego
dokumentu
13.15. Nasz Charty· serial
prod. niemieckiej
14.05 Arka Noego
14.30 Famlliada
·teleturniej rodzinny
15.05 Złotopolscy

·telenowela TVP
Dionizy namawia wnuka,
żeby pojechał do Warszawy. Jego zdaniem, Waldek
musi zrobić wszystko, by
przekonać Weronikę, że dla
dobra małżeństwa i dzieci
powinna wrócić do Zlotopo·
lic. Wiesiek jest dumny, że
zagrał w reklamówce poważ
nej firmy motoryzacyjnej.
Eleonora ma zie przeczucia.
Obawia się, że mogą wyniknąć" z tego poważne kłopoty.

TV Łódź
WOT

6

ror:mm

TVM

e

życia 16.15 Wia-domości
Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Błok
programów dla dzieci 17.10
* 19.00 Tydzień w Koście
19.15 Bajka 19.25 *
20.30 Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 •

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

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 Bo·
15.15 * 16.05 Słowo
żego

TV Niepokalanów ramówka programu:

.oo

Programy pogrubione. nie kodowane

7.00 Bajki 8.00 Informator
Mazowiecki 8.20 Co, gdzie,
kiedy? 8.25 Halo gmina
8.40 Super cena 9.00 Taxi
9.40 Wynalazki 10.10 Daleki dystans 11.00 Wiek XX
- stulecie odkryć 11.30 Niezwykle wyścigi 12.00 Sekrety kobiet 12.30 Wielkie
epoki sztuki europejskiej
13.30 Drogi wodne 14.00
Podróże bez biletu 14.30
Mag. snowboardowy 14.45
Zaproszenie 15.05 Sanktuarium przyrody 15.30 Wie·
ża 15.50 Reportaż 16.10
Labirynt kultury 16.30 Pia·
no express 17.no Stasiek
Wielanek - fragmenty koncertu 18.00 Kurier 18.20
Moda i okolice 18.40 Są
takie miejsca 19.00 Sport
19.30 Tajemnicze archi·
wum Shelby Woo 20.00
Muzyka 21.00 Sławni i bo·
gaci 21.30 Kurier 21.35
Sport w WOT 22.00 Pre~
zenterka 23.30 Trubadur•ll
0.40 Zakończenie

17.00 TSR 2 18.00 Konkordski 19.00 Niesamowite
maszyny: Lot przyszłości
20.00 US Navy Seals 21.00
Wysypisko 22.00 Budynki ,
mosty i tunele 23.00 Chi·
rurgia plastyczna O.OO De·
tektywi sądowi 1.00 TSR 2
2.00 Niesamowite maszyny 3.00 Zakończenie

Discovery

7 .OO Szczepan i Irenka:
Statystyczny • serial anim.
7.05 Łapu capu - chochliki telewizyjne 7 .15 Dia·
belski młyn • filmy anim.
8.00 Teletubbies - serial
anim. 8.25 Minisport +
8.30 Cybernet - magazyn
komputerowy 9.00 Mąż swojej żony - komedia 10.30
Dzień zagłady - film scien·
ce·fiction 12.30 Rozkodo·
wany Bugs Sunny • filmy anim. 13.30 Kroniki
s·einfelda 13.55 Szcze·
pan i Irenka: Wałek do
włosów • serial anim.
14.00 13 Posterunek 2 •
serial komediowy 14.30
Woda - dar niebios - film
dokumentalny 15.25 .Druga
księga dżungli -. film przygodowy 17.00 Faceci w bieli
• komedia 18.25 Tutaj, tam
i wszędzie - koncert dla Lindy 20.00 Moja miłość - komedia romantyczna 21.50
Zabójstwo Rogera Ackroyda • film sensacyjny 23.35
Niebezpieczne miasto - film
sensacyjny 1.20 Pożeracz
mózgów - horror 2.45 Los
Angeles bez mapy - komedia prod. USA 4.30 Czło·
wiek z M-3 • komedia prod.
polskiej 6.05 Atomowe rekiny - film dokumentalny

Bajkowe trojaczki 7.30
7
Merlin z kryształowej groty
8.10 Czarodziejska podróż
8.30 Rodzinne dzień dobry
9.00 Taxi 9.40 Wynalazki
10.10 Daleki dystans 11.00
Wiek XX 11.30 Niezwykłe wyścigi 12.00 Sekrety kobiet
12.30 Wielkie epoki sztuki
europejskiej 13.30 Drogi
wodne 14.00 Podróże bez biletu 14.30 Mag. snowboardowy 14.45 Zaproszenie
15.05 Sanktuaria przyrody
15.30 Wieża 15.50 Reportaż 16.10 Labirynt kultury
16.30 Piano Express 17 .OO
Rajd Pekin - Paryż 17 .25
Ssaki, ptaki i inne zwierzaki
17.45 Katolicki tygodnik informacyjny 18.00 ŁWD 18.30
Mag. kulturalny 19.00 Sport
19.30 Tajemnicze archiwum
Shelby Woo 20.00 Muzyka
21.00 Sport 21.45 Male conieco 22.00 Prezenterka film obycz. 23.30 Trubadur
li - opera w czterech aktach
0.40 Program na jutro

19 lutego 2000 r.

przyniosła rola Laverne w
popularnym serialu telewi·
zyjnym .Laverne and Shir·
ley". Jako reżyserka za de,
biutowala filmem .Jumpin'
Jack Flash" z Whoopi Goldberg.' Nakręciła kasową komedię fantasy ,Duży" z
Tomem Hanksem. I tym
razem mocną stroną filmu
jest gwiazdorska obsada.
Na ekranie pojawiają się:
Geena Davis, Madonna,
Lori Pelty, Tom Hanks.
Jako Betty Horn wystąpiła
Tracy Reiner, córka Penny Marshall i znanego reżysera Roba Reinera.
22.15 Muzyczne urodziny
·Andrzej Rosiewicz
23.00 Taksówka

Jedynki

programu

Zakończenie

-film fabularny

Kłamcy

·film fabularny prod. USA

Jimny?

23.10 Sportowa
sobota
23.30 Rambo Ili
·film fabularny prod. USA
1.15 Klan-telenowela TVP
2.30 Gdzie jest jednooki

3.55

5.40

21.21
21.25
21.30
21.40

Prognoza pogody
Sport-telegram
Dwójkomania
Pałac gier
·film fab. prod. USA,
reż. Walter Grauman

23.15 Miłość w Hollywood:
Randka w Hollywood
·film dok. prod. angielskiej
Myte s chciałby wypożyczyć
samochód na popołudnie,
ale ma kłopot z wyborem
odpowiedniego modelu. Wie,
co lubi: czarne włosy i dłu
gie nogi. W jakim aucie
najłatwiej poderwać taką

dziewczynę? Żadnych wąt
pliwości n ie ma Lisa. Kie·
dy jedzie czarnym porsche
po Bulwarze Zachodzącego
Słońca, wszyscy faceci gwiż
dżą z zachwytu. A o to wła
śnie chodzi!
O.OO Cygaro i papierosy
·film dok.
0.45 Obserwator
-serial prod. USA

11
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15.00 Wiadomości
15.10 Twarząwtwarz

14.30 Twój lekarz
6.00 Piosenka
na życzenie
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 Batman
7.00 Szaleję za tobą
•seńal komedowy
w dwadzieścia
lat później
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Batman
• seńal animowany
15.30 Informacje
wdwadzieścia
15.55 Powrót Supermana
lat później
• seńal animowany
-seńal przygodowy
16.45 Alvaro
8.00 Voltron
17AS Luz Maria
• seńal arimowany
18.40 Super Express TV
8.30 Miasteczko
18.55 Informacje
Evenlng Shade
• serial komediowy
19.00 Prognoza pogody
9.00 Simon ·film prod. USA .19.05 Posłaniec szczęścia
9.30 Posłaniec szczęścia
·telenowela
20.00 Moja macocha
10.30 Luz Maria
jest kosmitką
11.30 Powrót
·komedia prod. USĄ
Supermana
reż. Richard Benjamin,
12.30 Idź na całość
wyk. Dan A)i<royd,
13.30 Macie co chcecie
Kim Basinger i innf
14.00 Miłość od pierwszego
Komedia o owdowiałym nauwejrzenia

WPOLONIA
6.00 Kawa czy herbata
7.45 Dziennik krajowy

6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50
Perla 7.35 Sunset Beach serial USA 8.20 Z ust do
ust 8.45 Siódme niebo 10.20
Kameloen - serial fantastyczno-naukowy 11.10 Katalina i Sebastian • telenowela 11.55 Teleshopping 12.30
Sunset Beach - serial USA
13.15 Perla - 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 17.10 Uśmiech losu · serial obyczajowy 18.00
Sunset Beach - serial 18.50
7 minu.t - wydarzenia dnia
19.00 Zoom - mag. sensacji
i rozrywki 19.30 Nie z tego
świata 20.00 Niewinni i skazani 21.50 Kobieta zwana
Jackie 22.50 7 minut 23.05
Sexplozja 23.20 Siły życia film fantas.-naukowy 0.55
Czynnik PSI 1.40 Powtórki

':·nv'"')

kowcu, doktorze Millsie,
który zakochał się w kosmitce. Choć dzieli ich wiele lat świetlnych potrafią
doskonale się porozumień.
Jedynie córka doktora nie
potrafi przekonać się do
dziwnej macochy.

3J.!il LosowanleLOTIO
ISzczęśliwego
N111161'ka
22.00 Nikita·saiai
22.55 Wyniki

losowania LOTTO
23.00 Informacje
I biznes informacje
23.15 Prognoza pogody

23.20 Polityczne graffiti
23.35 Graczykowie

0.05 Super Express TV
0.20 Oczy Laury Mars
·film fabularny
2.10 Muzyka na bis

Czamy błysk

19.15 Dobranocka:

6.00 Przytul mnie 7.00 Afficionado 7 .30 Szok blok
8.00 1V Market 8.30 Tajemniczy ogród - serial dla dzieci 9.00 Garfield - serial
anim. 9.30 Kapitan Power
- serial animowany 1O.OO
Bill Cosby i straszne dzie·
ciaki 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

PDT

nowy
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POLECENIE WYJAZDU StUŻBOWEGO
CZY SKIEROWANIE NA SZKOLENIE?

Czy wyjazd na szkolenie powinien być dokumentowany poleceniem wyjazdu służbowego czy
też wystarczy tylko skierowanie
na szkolenie?
Pracodawca kierując pracownika na
szkolenie powinien wystawić skierowanie na szkolenie. W takiej sytuacji nie
mamy do czynienia z podróżą służbową
pracownika. Podróżą służbową bowiem
jest wykonywanie zadania określonego
przez pracodawcę poza miejscowością,
w której znajduje się stałe miejsce pracy
pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowe
go. Uczestniczenie przez pracownika
w szkoleniu nie można utożsamiać z wykonywaniem zadania zleconego przez
pracodawcę. Świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r.

nikowi żakład pracy może przyznać
świadczenia, a w szczególności: zwrócić
koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących
przy podróżach służbowych na obszarze
kraju, jeżeli nauka odbywa się w innej
miejscowości niż miejsce zamieszkania
i miejsce pracy pracownika, pokryć koszty podręczników i innych materiałów
szkoleniowych, pokryć opiaty za naukę,
pobierane przez szkołę, udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego. ,
Dokumentem potwierdzającym prawo uczestniczenia w szkoleniu najczę
ściej z jednoczesnym zobowiązaniem
pracodawcy do pokrycia kosztów szkolenia jest skierowanie na szkolenie. W
związku z tym należy wskazać, że pracodawca nie jest zobowiązany do wystą
wienia polecenia wyjazdu służbowego.
Rozliczenia wydatków poniesionych
przez pracownika następuje na podsta·
wie dokumentów stwierdzających fakt
ich poniesienia, np. rachtmków (faktur),
biletów.

serial dla dzieci 8.1 O Super świnka - serial dla dzie·
ci 8.35 Farma pełna strachów - serial animowany
9.00 Kamila - serial oby·
czajowy 9.50 Maria • telenowela 10.40 Anna - telenowela 11.30 Telesklep
12.00 Labirynt namiętno
ści - serial obyczajowy
12.55 lbisekcja 13.55 Trzy
małe duszki • serial dla dzieci 14.20 Przygody Animków 14.45 Super świnka -

poczta 15.00 Kalambury program rozrywkowy 15.30
Sally czarownica - serial
anim. 16.00 Antonella 16.50
Na południe - serial kanadyjski 16.58 77 sekund
17.45 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 rozryw·
ki 19.30 Nie z tego świata
- serial fantastyczno-naukowy prod. USA 20.00 Na

serial dla dzieci 15.15 Mecz
NBA 16.15 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 Labi·
rynt namiętności - serial
obyczajowy 20.30 Milione·
rzy - teleturniej 21.20 Po·
tępieniec • serial sensacyj·
ny prod. USA 22.15 Supergliny 23.00 TVN Fakty
23.05 Kropka nad i • program publicystyczny 23.27
Pogoda 23.30 Fakty, ludzie, pieniądze - magazyn
ekonomiczny O.OO Drew

śmierć i życie - film sensacyjny prod. USA. Mlody francuski oficer Joseph podróżuje po Stanach
Zjednoczonych w poszukiwaniu... 21.40 Prawnicy - serial obyczajowy
22.35 Dzif')nnik 22.50 ViP
- wydarzenia i plotki 23.05
Zakochani psychole - komedia 0.40 Dziennik 055
ViP 1.05 Życie jak poker
1.35 Telejazda - program
muzyczny 2.05 Muzyczna
poczta 3.05 Kalambury program rozrywkowy

Carey Show • serial ko·
mediowy prod. USA 0.30
Wizjer TVN 1.00 Między
nami prawnikami - film
obyczajowy prod. USA. Hart,
trochę naiwny idealista z
Minnesoty, dostaje się na
pierwszy rok harwardzkie·
go wydziału prawa. Uniw'lsyteckie sukcesy znaczą
dla niego bardzo wiele.
Szybko przekonuje się, że
prawdziwą zmorą wszystkich studentów są zajęcia
z apodyktycznym profe·
sorem Kingsfieldem. On
sam nazywa swoją meto.
dę uczenia ,sokratejską',
dla niego nie wykuta wie·
dza jest istotna i. .. 2.55
Granie na zawołanie

Podstawa prawna: rozporzą'dzenie
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 paź·
dziemika 1993 r. w sprawie zasad i wanmków [podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Oz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.).

7.00 Muzyczna poczta 8.00
Życie jak poker - teleno-"
wela prod. polskiej 8.30 Telezakupy 9.05 Na polud·
nie • serial kanadyjski
10.05 Kapitan Jastrząb ·
serial animowany 10.30
Sally czarownica 11.00 Gi·
lette sport • magazyn sportowy 11.30Telezakupy12.00
Kalambury 12.30 Życie jak
poker - telenowela 13.00
Antonella 14.00 Muzyczna

•

w sprawie zasad i warunków podnoszenia
8.10 Sport-telegram
z Europą
19.30 Wiadomości
kwalifikacji zawodowych i wykształce
15.30 NATO bez
8.15 Krakowskie
19.55 Pogoda i sport
ograniczeń
Przedmieście
20.00 Bank nie z tej ziemi nia ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103,
16.00 Muzyczny Serwis
8.30 Wiadomości
poz. 472 ze zm.). Pracownikowi skiero• serial prod. polskiej
Jedynki
8.45 Pegaz tygodnia
21.00 Forum polonijne
wanemu na szkolenie przysługują urlop
16.10 Rower Błażeja
9.00 Klan
22.00 Salon Lwowski
szkoleniowy i zwolnienia z części dnia
16.15 Teleexpress
9.30 Dwaśwlaty
22.15 Wieści polonijne
pracy, płatne według zasad obowiązują
Junior
10.00 Pieczone gołąbki
22.30 Panorama
cych przy obliczaniu wynagrodzenia za
16.20 Rower Błażeja
·komedia prod. polskiej
22.50 Sport· telegram
urlop wypoczynkowy. Ponadto pracow17.00 Teleexpress
11.30 Program
23.00 Dialogi
17.15 Dwaśv&fy
publicystyczny
z przeszłością
17AS Krzyżówka
12.00 Wiadomości
23.30 Literatura według
szczęścia
12.15 Kronika filmowa
Długosza
18.10 Zaproszenie
12.45 Klan· telenowela
O.OO Monitor
18.40 GośćJedynki
Wiadomości
13.05 Ludzki świat
0.30 Powtórki
18.50 Klan
13.30 Sportowy tydzleń
6.45 Pod napięciem - talk•teleroNela
programów
show 7.15 Trzy małe duszki
14.30 Magazyn polonijny
_ _ _..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7.45 Przygody Animków •

~
,..,...,....
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5.30 Top Shop 7.40 Filmy
animowane dla dzieci 8.15
Top Shop 12.15 Zbuntowa·
na - 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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8.30 Narciarstwo alpejskie:
Zawody Pucharu Świata
10.00 Skoki narciarskie:
Zawody Pucharu Świata
11.30 Pilka nożna 13.00
Biathlon: Mistrzostwa Świa
ta 14.30 Tenis 16.00 Skoki
narciarskie 17.30 Biathlon
19.00 Tenis 21.00 Boks
23.00 Magazyn naturale
O.OO Lekka atletyka: Mi·
tyng Halowy w Waszyngtonie 1.00 Biathlon 1.30 Za·
kończenie programu

Wiadomości

Gotowanie na ekranie
Tylko dla dorosłych

jakiś

obecności

Proponuje Joannie

10.20 Na pełnym morzu
•seńal prod. szwedll<iej
11.0S Nadobreinazłe
· serial TVP
. 12.00 Famillada- teleturniej
12.30 Arka Noego
12.55 Dziennik krajowy
13.15 Koc· Komiczny
Odcinek Cykliczny
13.55 Zadyma: Agresja
14.40 Ojczyzna
• polszczyzna
15.00 W labiryncie
·telenowela TVP
Joanna mówi mężowi wprost,
że wie o jego romansie z
Danką. Przyciśnięty do muru
Adam przyznaje s1ę do zdrady. Nie ukrywa też, że jego
uczucie do 9anki jest po-

r--

W przeddzień sylwestra w
remizie strazackiej trwają
przygotowania do zabawy
noworocznej. Oprócz znanych już postaci z Kopydłowa pojawiają się nowe:
z Ameryki przyjeżdża córka
Helusi, Lidka, a z Kazachstanu repatriantka Ania,
która osiedla się we wsi.
Z inicjatywy Lidki młodzi za·
mierzają zatańczyć na balu
sambę, ale wcześniej muszą nauczyć się kroków.
Przygotowania do zabawy
sylwestrowej, jak się póż-

·Samba

Karnawał
w Kopydłowie

czas. Po dłuższej nieDorota pojawia
się w laboratorium. Z niespodziewanej wizyty cieszą
się wszyscy.
15.30 Krzyżówka
szczęścia· teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA
17.00 Małe ojczyzny
17.30 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Znaki zodiaku
-teleturniej
19.20 Dwójkomania
19.30 Dlaczego to my
20.00 Spotkanie z balladą:

separację. przynajmniej przez

Złotopolscy

ważne.

Kronika Fiimowa

Człowiek zwany świnia

- film dokumenlalny
23.55 Album Chopinowski:
Telewizyjne wydanie
dzieł Chopina
0.25 W kwartecie
z Rossinim
0.55 Kino bez granic:
Twoje imię
prześladuje mnie
we snach
-film fabularny
2.50 Zakończenie

23.05

cięty żyletką.

niej okazuje, są brzemienne w konsekwencje.
21.00 Panorama
21.21 Prognoza pogody
21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.40 Przepraszam
czy tu biją?
·film prod. polskiej
Główną postacią filmu jest
Belus , bystry gangster, zawodowiec w swoim fachu •
dobiera sobie niezawodnych
kompanów, dla milicji pozostaje nieuchwytny. Właśnie
planuje kolejny skok na kasę
w Domach Centrum. Przed·
tern omawia ze wspólnikami
skok fikcyjny, by dowiedzieć
się , który z nich może sypać. Każdemu z nich podaje inny adres pasera; pod
jednym z nich zjawiają się
wkrótce wywiadowcy. Bimber, który sypną!, zostaje po·

Zakończenie

Muzyka

Wieści ze świata

cza dzieci i kobiet. Teraz
Tippi już wie, że ludojad kocha małe, białe dziewczynki. Odkąd poklepała zwie-

1.30
1.45
2.10
2.20

1.05 Oblicza mediów

23.10
23.15

22.40

zTormesu

Żywot Łazika

po grzbiecie i podrapała
za uchem, stali się przyjaciółmi. Wprawdzie od czasu do czasu w dzikim kocie
budzi się krwiożerczy zabójca, ale młoda dama radzi
sobie w krytycznych sytuacjach.
21.10 Teatr TV:

rzę

otaczała zła sława pożera

15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Gry olimpijskie
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynkl
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.25 Rower Błażeja
17.00 TeleexPreSS
17.25 Klan
- telenowela TVP
1750 Gość.Jedynki
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
Tippi nie obawia się ani lwa,
ani słonia , ani nawet przerażającego węża. Pewien
respekt budził w niej lampart - starego samotnika

Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

-telenowela TVP
9.00 Czarne chmury
- serial prod. polskiej
950 Lata Diany
-serial dokumentalny

7.30
7.50
8.00
8.30

'rVP8

Agrobiznes
Kontrasty • świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo na świecie
12.45 Pierwszykrzyk
13.15 Wszystko o działce
i ogrodzie
13.45 Byłem żołnierzem
Wehrmachtu
14.00 Prawdziwa historia
niechcianych
pomników
14.ll Sfinks-zagadkl
historii

11.15
11.35
12.00
12.10
12.20

doskonała

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Fraglesy
- serial al'limowany
9.10 Mama ija
9.30 Domowe
przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Zdarzyło się jutro
-seta pod. USA
10.50 Rodzina prawie

Przedmieście

"8.15 Krakowskie

6.00 Kawa czy herbata
7.50 Kocham tylko
ciebie-serial

fT/VfPD

17 .OO Wędkarskie przygody Rexa Hunta 17.30 Magazyn Discovery 18.00 Wyprawy w czasie 19.00 Myśliwce nad Moskwą 20 .00
Poza rok 2000 20 .30 Ciekawostki 21.00 Urodzeni
geniusze 22.00 Obszar 51
23.00 Intryga w Istambule
O.OO Stulecia wojen 1.00
Tropiciele tornad 2.00 Cie·
kawostki 2.30 Pasjonaci z
wyboru 3.00 Zakończenie

Discovery

7.00 Diabelski młyn 7.45
Łapu Capu 7.SO Sto zdjęć
naszego stulecia 8.00 Kotopies 8.25 Sylwester i Tweety na tropie 8.50 Łapu
capu 9.00 Kroniki Seinfelda 9.35 Stefan i Irenka 9.40
13 Posterunek 2 10.10 Czło
wiek z M-3 - komedia 11.45
Zabójstwo Rogera Ackroyda 13.30 Cybernet 14.00
Aktualności filmowe 14.30
Antek Mrówka - serial anim.
15.00 Faceci w bieli - komedia 16.25 Mistrzowie w
świecie przyrody li - serial
przyrodniczy 16.50 Nowojorskie metro - opowieści z
podziemia 18.10 Deser: Śnia
danie 18.30 Kotopies - serial anim. 18.55 Świat dzikich zwierząt 19.00 Diabelski Młyn - filmy anim.
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski Młyn - filmy
anim. 19.40 Łapu capu
19.45 Minisport + 19.50
Sto zdjęć naszego stulecia - film dok. 20.00 Niebezpieczne miasto - film
sens. 21 .45 Wojna przyszło·
ści - film dok. 22.40 Red
Line - film akcji 0.20 South
Pa'!< 0.45 Żona rzeźbiarza komedia prod. USA

Programy pogrubione - niekodowane

Łódź
7.00 Księżniczka„. 7.30
Niebezpieczna zatoka 8.00
Mikser 8.10 Kościół i świat
8.20 Raport 8.30 Mieszkaj
lepiej 8.45 To jest temat
9.00 Niezapomniany 1O.OO
Telezakupy 10.30 Rodzina
Nardi 11.20 TEM 11.40 Taka
jesi szkoła 11.50 Ad Astra
12.10 Edukacja nowego
wieku 12.30 Drynda 13.00
TMP 13.30 Telekuńer 14.00
Panorama 14.30 Krople miłości 14.55 Co w brzuchu
piszczy 15.20 Program edu·
kacyjny 15.30 Kuńer 15.35
Stulecie zwyklych ludzi 16.35
Mój pies I inne zwierzaki
16.45 Pokój 107 17.15 Mikser 17.30 Kurier 17.50 Sekrety W-wy 17.55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Wiarus
18.40 Tak czy inaczej 19.00
Panorama 19.30 Wyspa
dzieci 20.00 Telekuńer 20.30
Niezapomniany 21.30 Kurier 21.40 Rozmowa dnia
22.00 Krople mijości 22.30
Mieszkaj lepiej 22.40 To
jest temat

WOT

TVM

16.05 SkYM:l życia 16.15 Wia16.40
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
domości Watykańskie

ŁOWICZ

ZAPRASZA

TVM

KABLOWA

TEL,EWIZJA

9.00 Powitanie 9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Waty·
kańskie 9.40 Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok programów
dla dzieci 10.10* 11.55 Program dnia 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15' 15.00 Koronka do Milosierdzia Bożego

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.05 Bajki 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 11.40 Dom pełen zwierząt 11.50 Ad Astra
12.10 Edukacja„. 12.30 Drynda 13.00 Magazyn przyrod·
niczy 13.30 Telekuńer 14.00
Panorama powiatów 14.30
Krople miłości 14.55 Co w
brzuchu piszczy 15.20 Pr.
edukacyjny 15.35 Depozyt
wiary 16.05 Czarodziejska
podróż 16.25 Graj w zielone
16.45 Antrakt 17.10 ŁWD
17.15 FEŁ 17.30 ŁKP 18.00
ŁWD 18.20 Sport 18.50 Giełda pracy 19.00 Panorama
19.30 Wyspa dzieci 20.00
Telekurier 20.30 Niezapomniany 21.30 ŁWD 21.45
Reportaż 22.00 Krople miłości 22.40 To jest temat
22.55 Pr. edukacyjny 23.00
Ciąg dalszy nastąpił 23.35
Doktor Kildare O.OO Saga
piosenki francuskiej

TV

„ Czarne chmury " - serial prod. polskiej - reż. Andrzej Konie, wyk. Anna
Seniuk, Ryszard Pietruski (na zdjęciu), Leonadr Pietraszak i inni. Emi~ja:
poniedziałek, :i I lutego, TVP 2, godz. 9. OO.

10
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13.25 Polscy górnicy
we Francji
14.00 Rozmowy Jerzego
Markuszewskiego
14.15 Przegląd prasy
polonijnej
14.30 Kocham Polskę
- teletumlej
15.00 Skarbiec- magazyn
hislo!yczno-kulturalny
15.30 Wieczór z Jagielskim
·talkshow
16.10 Mówi się.„
16.30 Magazyn Polonijny
z Wielkiej Brytanii
17.00 Teleexpress
17.15 Swego nie znacie
·pr.MartyPiszcz.atowskiej
17.45 Zaproszenie

wejrzenia
17.20 Lekarze z Los
Angeles
-serial prod. USA
18.10 Słoneczny patrol
- serial sensacyjny USA
19.05 Idź na całość
- show z nagrodami
20.00 Świat według
Kiepskich
·serial komediowy
20.30 Miodowe lata
·serial komediowy
20.50 Losowanie LOTIO
i Szczęśliwego
Numerka
21.10 Niewiarygodne
ale prawdziwe
21.35 Kurier sensacji

16.10 Prognoza pogody
1621 Macie co chcecie
16.50 Miłość od pierwszego

18.05 Teledyskl na życzenie
18.15 Czterdziestolatek
- 20 lat póżniej
- serial prod. polskiej
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda I sport
20.00 Historia niemoralna
- dramaI prod. polskiej
21.40 Maryla Rodowicz
- Karnawał 2000
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Popis mistrzowski
Ireny Kwiatkowskiej
- program rozrywkowy
23.55 Sportowa sobota
0.20 Powtórki
programów

- film prod. USA
23.45 Ogloszeniewyników
LOTIO
23.50 Opowieści z krypty
-film prod. USA
0.15 Playboy
·filmy erotyczne
1.15 Nasienie zła
-film prod. USA
Detektyw Barry Haven podejmuje się odnaleźć zaginioną
dziewczynę. $lad pro.wdzi do
mieszkania, w którym działa
sekta czcicieli demona imieniem Damion. Barry nie wie,
że on jest potomkiem Damiona i musi przedłużyć jego ród.
2.55 Muzyka na bis
·program muzyczny
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

22.05 Rycerz uliczny

„. . . . . . . .
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tyksydantów. Aktywne związki ziół

wartość jest niemal całkowicie wyko-

przyswajanego żelaza. Zwiera też dużo

7.00 Telesklep 8.00 Myszorki na prerii· film anim. 8.30
Mama, tata i ja - teleturniej
9.00 Twój problem nasza

•

~

12

dwa razy więcej, niż

rzy.

Wśród

~-

ka - serial animowany mą wynajmują jacht i wraz
15.30 Magiczny kapelusz z malżonkami wyruszają na
- serial 15.58 77 sekund wycieczkę. W pewnym mo16.00 Kobra - serial sen- mencie z pokładu jachtu
sacyjny 16.58 77 sekund znika Christna, żona Johna.
17.00 Idziemy na ryby - Wkrótce John staje się głó
magazyn wędkarski 17.30 wnym podejrzanym w sprasekund wie o morderstwo . OdkryTelejazda 17.58
18.00 Zbrodnia w obiek- wa także , że jego wspólnik
tywie - serial prod . USA dokonywał malwersacji i ro18 .58 77 sekund 19.00 mansował z jego żoną 21 .45
Extra Zoom - magazyn Dzienn ik 22 .05 Ludzie taj-·
sensacji i rozrywki 19.30 luna - film fab. 22.55 NieAkwanauci - film dok .- znajomi: Wizyta - serial obyprzygodowy 20 .00 Znik- czajowy 23.25 Zakazane zabawy - dramat 1.00 Dziennięcie Christiny - film
sensacyjny; Dwaj wspól- . nik - wydarzenia tygodnia
nicy, Joseph i Mike, po 1.20 Melanżeria - program
podpisaniu lukratywnego muzyczny 1.50 Życie jak pokontraktu z japońską tir- ker 3.20 Zakończenie

n

c.d.n.
oszustów i fałsze
zarejestrowanych
wyznań jest także wypowiedż
mordercy poszukiwanego
przez policję. Lecz prawdziwe zagrożenie stanowi śle
dzący ją psychopata„ . 22.20
Świadek mimo woli • film
sensacyjny; Jake, bezrobotny aktor, ma pilnować domu kolegi w luksusowej
dzielnicy Los Angeles. Jest
to apartament z widokiem
na„ . sypialnię atrakcyjnej
kobiety, mieszkającej naprzeciwko„. 0.30 Laura film kryminalny 2.00 Granie na zawołanie
złodziei,

Jest antyutleniaczem.

szym od marchwi żródłem b_eta -. karotenu. Zawiera pierwiastki śladowe. ·

wątroba . Jest dziesięciokrotnie lep-

witapiiny B

Modelki - serial 17.15 Go- program rozrywkowy 18.30 Maraton
uśmiechu - liga dowcipów
19.00 TVN Fakty 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.30
Milionerzy - teleturniej 20.25
Rozgrzeszenie - film sensacyjny prod. USA; Mło
da rzeźbiarka uprawiająca
sztukę nowoczesną przygotowuje nowy kontrowersyjny projekt dziela przedstawiającego wspólczesny
konfesjonał. Inspirację czerpie z anonimowych nagrań
na sekretarkę telefoniczną
- .spowiedzi" przeróżnych
rączka złota

obfitują w enzymy roślinne zwłaszcza

Pędy jęczmienia i pszenicy -

ki śladowe.

potas, żelazo, fosfor i inne pierwiast-

beta - koratenu, NNKT, enzymów
roślinnych, zawiera krzem, magnez,

I O nienasyconych kwasów
tłuszczowych. Jest źródłem dobrz.e
Zawiera
tyzmie. Jest źródłem chlorofitu, witaminy z grupy B, witaminy K , E,

bogatszym w składniki odżywcze.
Uważane jest za tzw. „pełny" pokann.
przy pewnych schorzeniach żołąd
ka, zaburzeniach trawienia, reuma-

Alfa • alfa (lucerna) - pomocna

Spiruline - jest wodorostem naj-

foru, błonnika, choliny.

strawieniu w przewodzie pokannowym, a tym samym jego biologiczna
.

rzyk żółciowy, śledzionę i nerki. Zawiera duże ilości wapnia, potasu, fos-

ny preparat nie ulega zbyt wczenemu

rzystywana przez organizm.

rystaltykę jelit, jak również sąsiadu
jące organy takie jak wątrobę, pęche

rząc tzw. fitozomy. Tak przygotowa-

fatycznego. Pobudza i wzmacnia pe-

Sok z buraka ćwikłowego pobudza czyn.ność nerek, układu lim-

organizmowi wszystkich niezbędnych
witamin, mineralów, enzymów i ani innych ekstraktów otoczone są czą
steczkami fosfatydylocholiny two-

roten. Są bogate w wita- ~2'l
11~
miny Ci żelazo.

traw przychylne bakterie dostarczają

.Jiffi,

cynk, chlorofil, witaminy z grupy B, beta - ko-

z warzyw i owoców, wyciągi ze zbóż i

SOD. Zawierając potas,
wapń, magnez, mangan,

Euriching Greens z fitozonami
zawiera ekstrakty wielu ziół, wyciągi

O cennych dla człowieka zbożach i ziołach
pisze Jerzy Stobnicki

TO CO W PRZYRODZIE
NAJCENNIEJSZE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - głowa 10.00 Pepsi chart program muzyczny 10.30
Pod koszem - serial dla
młodzieży 11.00 Szalony
6.30 Sunset Beach • serial
5.30 Top Shop 7.40 Przy- LS\ 7 .OO Teleshopping 6.00 Muzyka na bis 7 .OO świat - serial 11.30 USA
jaciele - film anim. 8.15 Top 8.10 Airwolf - serial sensa- Kamera start 7 .30 Junior High - serial 12.00 Jak
Shop 12.15 Bill Cosby show cyjny 9.00 Odjazdowe kre- 8.00 Sekrety gwiazd - serial ukraść milion dolarów - ko12.45 Euro Village 13.15 skówki 10.25 Medicopter dok. 9.00 Hawaje pięć-zero media 14.15 Katie Joplin Top Shop 17.55 Auto sa- 117 11.15 Krwawe rozwią - serial 10.00 Zwierzęta z zie- serial 14.45 Siłacze '99
lonego lasu - ser,ial animo- 15.25 Przystań Hubbardów
lon 18.35 Guliwer 19.40 Bizanie - film obycz. 12.55
lardzista - film fab . prod . Ukryta kamera 13.20 Trze- wany dla dzieci 10.30 Bill - serial obyczajowy 16.20
USA 22.20 Top Shop 22.50 cia planeta od slońca - se- Cosby i straszne dzieciaki
11.00 Jackie Collins: RozBlękitna wyspa - melodrarial komediowy 13.45 Tata
mat 0.45 Playboy - mag . major - serial komediowy mowy bez tajemnic - serial
erotyczny 1.15 Muzyczny ku- 14.10 Autostrada do nieba· dokumentalny 11 .30 Dziedziczna nienawiść - serial
fer - pr. rozrywkowy
serial familijny 15.05 Alfred brazylijski 12.30 Tajemnice 6.00 Muzyczna poczta 7.OO
Hitchock przedstawia 15.30 piasków - telenowela 13.30 Telesklep 8.00 Kobra - se....... ,..,,..,..
Zagubiony w czasie - se- Magazyn Motoryzacyjny Mlo- rial sensacyjny 9.00 PrzyJl!IJl!ISPDl!T
rial s-f 16.20 Sliders - se- dych 14.00 Junior 14.30 Ja- gody Rin Tin Tina - serial
8.30 Sporty ekstremalne rial fantastyczno-naukowy cek Ziobro Super Star - przygodowy 10.05 Zbrodnie
10.00 Saneczkarstwo 10.30 17.10 Nieśmiertelna - serial pr. rozrywkowy 15.00 Dis- w obiektywie - serial 11.00
Biathlon 11 .30 Narciarstwo s-f 18.00 Czynnik PSI 18.50 co Polo Live 16.15 Widmo Opowieści z klonowego miaalpejskie 13.00Biathlon14.30 7 minut 19.00 Extra Zoom - film prod. USA 18.00 steczka · serial animowany
Narciarstwo alpejskie 16.30 19.30 Akwanauci - serial Gość weselny - film prod . dla dzieci 11.30 Magiczny
Skoki narciarskie 18.00 Bia- 20.00 Zniknięcie Christiny USA 19.45 Super Expres kapelusz - serial animowathlon 19.00 Tenis 21 .00 Rzu- - film sens . 21.45 W cu- TV 20.00 Ambulans - film ny dla dzieci 12.00 60 mitki : Zawody Grand Prix w dzej skórze - serial sens. prod. USA 21.45 Kamele- ru 13.00 Gilette Sport
Niemczech 22.00 Zawody 22.35 Usłyszeć strach - on 22.40 Klutz - film prod. 13.30 Techno party - prothriller 0.1 O Oblicza Nowe- USA 23.55 Dobry książe gram muzyczny 14.00 Przyciągników 23.00 Wiadomogo Yorku 0.55 Airwolf - se- Charlie - film prod. brytyj· gody Rin Tin Tina - serial
ści 23.15 Sumo: Turniej Ba·
sho w Tokio 0.15 Boks 1.45 rial 1.45 Alfred Hitchock skiej' 2.00 Disco Relax 3.00 przygodowy 15.00 OpowiePożegnanie z widzami
ści z klonowego miastecz·
przedstawia
Wiadomości

6.00 W labiryncie
·serial prod. polskiej
7.00 Echa tygodnia
7.30 Klan
-serial prod. polskiej
8.45 Ziarno
- program
redakcji katolickiej
9.10 5-10-15
-program dla dzieci
9.30 Babar ·serial anim.
10.00 Hitysatelity
10.15 Brawo bis
11.30 Pegaz tygodnia
11.45 O świcie i przed
zmierzchem
12.35 W piątą stronę
śwlata
-serialprod.polskiej

14.30 Gospodarz - gra
15.05 Brygada Acapulco
16.00 Informacje

firancuskcrv.łoskiej

9.00 Power Rangers
- serial dla młodzieży
9.30 4x4
10.00 Strażnicy
miasta
• seńal sensacyjny
10.55 Nowe przygody
Pippi Langstrumpf
·film prod. USA
12.45 Fantomas wraca
·film prod.

6.00 Disco Relax
7.00 Piramida
7.30 Wdrodze
- magazyn religijny
8.00 Sok z żuka (6)
·serial animowany
8.30 Kalambury

7

nowy

chodu dwójkę autostopowiezów: uroczą młodą mężat
kę - panią Muller z pieskiem
oraz sympatycznego chło
paka. Oboje chcą jechać
do Cassis. Zapada zmrok.
Zachowanie pasażerów , a
zwłaszcza małego pieska
irytuje pana Roubier, który
jedzie coraz szybciej. Na
ostrym zakręcie traci panowanie nad kierownicą
i wóz spada w przepaść.
1l30 Festiwal
Kraków2000
13.55 30 ton - lista, lista
-lisia przebojów
14.30 Familiada
15.00 Złotopolscy
-telenowela prod. polskiej
Marta jest podekscytowana wiadomością o bogatym wujku z Ameryki, równocześnie niepokoją ją wieści o katastrofie statku dowodzonego przez kapitana
Wonsa. Emil Gilewski też
jest podniecony. Co prawda, nie spotkał jeszcze siostrzeńca, ale już poznał jego
wieloletnią platoniczną miłość , która zresztą i jemu
wpadła w oko.
15.35 Bezludna wyspa
16.30 Na dobre i na złe
-serial prod. polskiej

sobą przykre komplikacje.
14.50 Jeśli nie Oxford,
to co?
15.20 Od przedszkola
do Opola
15.55 A to Polska właśnie
16A5 Anegdoty
prezydenckie
Longina Pastusiaka
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno
-program rozryłlkowy
18.05 Lokatorzy
-serial prod.polskiej
18.35 Śmiechu warte
- program rozryłlkowy
19.00 Wieczorynka:
I pies I wydra
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody
20.0S Hrabia Monte
Christo
-serial prod. francuskiej,
reż. Josee Dayan,
wy1<. Gerard Depar<ieu
Na lamach dziennika .Le
Messager' ukazują się kolejne artykuły demaskują
ce niecne . postępki hrabiego de Morcerf w czasach
jego służby u suita na Ali
Paszy. Sprawa hrabiego
trafia wreszcie pod obrady
parlamentu, który· musi
zdecydować, czy człowiek,
na którym ciążą tak poważ
ne zarzuty, nadal może za-

Niedziela
fT1VIPD
6.30 Wstań prawą nogą
7.00 Proszę
o odpowiedź
7.15 hr:l)/

prl.eCiw

odeyNcf

8.00 Byli sobie
-serial animowany
8.30 Teleranek
8.55 Ania z Zielonego
Wzgórza -serial
prod. kanadyjskiej
9.45 Kronika
filmowa
10.0S PRL w krymlnale:
Gdzie jest
trzeci król
11.30 Kolekcjoner:
Na początku był cień
12.00 Anioł Pański
12.15 Czas'j
1225 Ludzki świat
12.45 Tańce polskle ·
·tańce sieradzkie
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
1l40 Program rozrywkowY
14.00 Słoneczny patrol
-serial prod. USA
Mitch zasiada w jury w konkursie piękności, odbywającym się na plaży w Malibu. Jako juror nie powinien
kierować się żadnymi emocjami. Tymczasem zaczyna szczególnie się interez uczestniczek.
za
oczywiście pociąga

sować jedną

To

TVP8
7.05 Hrabia Monte
Christo
- serial prod. francuskiej
(dla niesłyszących)
7.55 Słowo na niedzielę
8.00 Program lokalny
.
9.00 MAS.H.
-serial prod. USA
9.30 Bogusław Kaczyńskl
zaprasza
10.00 UlicaSezamkowa
-program dla dzieci
10.30 Kręcioła
10.50 W 80 dni dookoła
Makłowiczem

świata z Robertem

11.15 Bogusław Kaczyńskl
zaprasza
11.30 WyfDN8
z National
Geographic
-serial dokumen1alny
12.00 Zawieszeni
na drzewie
-komeda prod. fralcuskiej,
reż. Serge Korner,
wyi<. Louis de Funes,
Olivier de Funes i inni
Bogaty francuski przemysłowiec Henri Roubier, wracając z San Remo, gdzie
z Włochem Mazzinim podpisał bajeczny kontrakt na
budowę sieci autostrad, trochę wbrew woli zabiera do
swego luksusowego samo-
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9.00 Powitanie i program
dnia 9.05 Słowo życia 9.15
Wiadomości 9.40 Kalendarz
Liturgiczny 9.45 Programy
dla dzieci 10.10* 12.00 Tydzień w Kościele 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bo15.15* 15.30 Serial

7.00 Wyspa dzieci - serial
7.30 świat ogrodów 8.00
Moda i okolice 8.20 Są takie miejsca 8.40 Na zdrowie 9.00 Wierzę, wątpię,
szukam 9.30 Złote . rączki
10.00 Budujemy mosty 10.30
Ałfabet · 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 Święta 14.00 Z
archiwum kuriera 14.10 Mazowsze - nowy rozdział 14.30
Narodziny Europy 15.30
Leki z zielonej apteki 15.45
Reportaż 16.00Kabaret16.40
Teleturniej filmowy 17.00
Sport 18.00 Kurier 18.1 O
Kościół i świat 18.30 Sport
20.00 Pani Inspektor 21.00
Gala ślubna 21.20 Raport
ekologiczny 21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Sport
w WOT 22.00 Życiorys
z refrenem 22.30 Pogrzeb
świerszcza 23.50 Stulecie
lotnictwa 0.45 Zakończenie
programu

ŁOWICZ

ZAPRASZA

TVM

KABLOWA

TELEWIZJA

domości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok progr. telewizyjnych
17.10* 18.55 Program dnia
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka 20.30 Różaniec
21.00Ape1Jasnogórski21.05"

16.05Słowożycia16.15Wia

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.00 Wyspa dzieci 7.30
Świat ogrodów 8.00 Uciechy spod strzechy 8.20 Z
historią na ty 8.40 Mój
świat 9.00 Wierzę, wątpię,
szuka_m 9.30 Złote rączki
10.00 Budujemy mosty
10.30 Alfabet rzek polskich
10.50 Spotkania z literaturą 11.30 Magazyn turystyczny 12.30 Muzyczna niedziela 13.10 Namibia - trójkowe safari 13.30 Magazyn
kulturalny 14.00 Depozyt
wiary 14.30 Narodziny Europy - serial dokumentalny 15.30 Zioła 15.45 Reportaż 16.00 Kabaret 16.40
Teleturniej filmowy 17 .OO
Sport 18.00 ŁWD 18.1 O
Wiadomości sportowe 18.30
Sport 20.05 Pani Inspektor - serial sensacyjny
21.00 Na fali 21.45 Filmowa Encyklopedia Łodzi
22.00 Życiorysy z refrenem
22.30 Pogrzeb świerszcza
• film fabularny prod. polskiej 23.50 Stulecie lotnictwa • serial dokumentalny

„ Zawies=eni na drzewie"· film fabularny prod. francusko-w/oskiej - reż.
Serge Korbe1; li'.}•k. Louis de Funes, Alice Sapritch, Geraldine Chaplin
i inni. Emisja: niedziela, 20 lutego, TVP 2, godz. 12.00.

17.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta 18.00 Niesamowite maszyny 19.00
Łowca krokodyli 20.00 Jurassica: Kraina zapomniana przez czas 21.00 Niewyjaśnione zjawiska 22.00 Tajemnica za miliard dolarów
O.OO UFO 1.00 Łysa prawda 2.00 Nowe odkrycia:
Wspólne życie 3.00 Zakoń
czenie programu

Discovery

7.OO Rozkodowany Bugs
Sunny - film anim. 8.00
Teletubbies - serial anim.
8.25 Szczepan i Irenka:
Statystyczni 8.30 Mistrzowie w świecie przyrody Ili serial dok. 8.55 Żądło - komedia 11.00 Deser: Zasady narzeczeństwa - film krótkometrażowy 11.1 O Kapryśna miłość - komedia romantyczna 12.30 Szeroki
horyzont - reportaż 13.25
Aktualności filmowe 13.55
Mów co chcesz - komediodramat 15.35 Dzieci gorszego Boga - melodramat
17.30 Retrosekcja - thriller
19.00 Diabelski młyn 19.20
Nie przegap 19.25 Sylwester i Tweety na tropie
19.50 Łapu capu 20.00
Kroniki Seinfelda 20.35
Szczepan i Irenka: Wałek do włosów 20.30 13
Posterunek • serial komediowy 2 21.10 Cezary 2000
- retransmis:i<i 22.10 Sport +
0.10 W dniu narodzin - film
dok. 1.20 Amistad - film
przygodowy 3.50 Wystarczył
jeden dolar - western 5.25
Słodki rewanż - dramat

Programy pogrubione- nie kodowane

20 lutego 2000 r.
siadać w ławach poselskich.
Hrabia broni się zaciekle,
twierdząc, że ktoś usiłuje go
Dopiero, gdy
oczernić.
Dantes Monte Cristo sprowadza do parlamentu Haydee, ocalałą z rzezi córkę
sułtana, która potwierdza
prawdziwość zarzutów, hrabia musi ustąpić. Straciwszy honor i tytuł popełnia
samobójstwo. Jego syn, Al·
bert, wyzywa hrabiego Monte Cristo na pojedynek.
21.00 Pierwszy krzyk
-serial dokumenlalny
21.30 Decyzja naleźy
do ciebie
22.15 Sportowa niedziela
22.45 Blue Velvet

0.40 Lokatorzy
-serial prod. polskiej
1.10 Manufaktura
ludzkiego ciała - film
dok. prod. francuskiej
2.00 hkończenie
programu

pogody

17.30 7 dni świat
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Święta wojna
-serial prod. polskiej·
19.20 Dwójkomania
19.30 Magazyn piłkarski
20.00 Alfabet Józefowicza
·fragment koncertu
21.00 Panorama
2121 Prognoza

·rozwiązanie

2125 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.35 Nowojorscy
gliniarze
- serial prod. USA
2225 Audiotele
konkursu
22.30 Studio Teatralne
Dwójki: Monolog
o śmierci
-autor: Andrzej Slasiuk,
reż. Jakub Skoczeń,
wyk. Rafał Maćkowski,
Ewa Ciepiela-Świeci inni
2l15 .Okna
23.55 Fizjologia
małżeństwa

0.15 Lekarze bez granic:
Afganistan
-zakazany kraj
-film fabularny
1.45 Zakończenie
programu

9
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u os ra a o nie a
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serial 7.05 Teleshopping
8.05 Airwolf . serial sensacyjny 9.00 Odjazdowe kreskówki 10.15 Zagubiony
w czasie . serial fantastyczno-naukowy 11.05 Zniknięcie Christiny - film sens.
12.40 Ukryta kamera - program rozrywkowy 13.05
Legenda Wilhelma Tella .
serial przygodowy 14.10
Autostrada do nieba - senal 14.55 Alfred Hitchock
przedstawia 15.20 Siódme
niebo - serial familijny
17.00 Serce i dusze • komedia romantyczna 18.50
7 minut - wydarzenia dnia
19.00 To i Owo - magazyn
kulturalny 19.10 Szczury
nabrze-ża - serial prod. USA
20.00 Szantaż • dramat
oobyczajowy 21.40 Karneleon - serial 22.35 Misja specjalna - film sens. 0.10 Airwolf 1.00 Alfred Hitchock
przedstawia 1.25 Szantaż
2.50 Szczury nabrzeża

""""""
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Dlaczego nie słuchamy
lekarza?

i ducha

5

GDY BOLI GARDtO

Dla

PIGUtKA
NA CHYBlt TRAFlt

21.00 Oskarżeni
6.00 Disco Polo Live
15.30 Dyżurny Satyryk
-film fabularny,
7.00 Twój lekarz
Kraju· program
6.50 Telesklep 7.50 Patrol
7.15 Wystarczy chcieć
reż. Jonathan Kapian,
Tadeusza Drozdy
Jin Jin • serial anim. 8.15
7.30 Jesteśmy
16.00 lnfonnacje
wyk. Jodie Foster,
Hutch miodowe serce - se8.00 Sok z żuka
16.10 Prognoza
Kelly McGitlis,
rial anim. 8.40 Tęczowa kra-serial animowany
pogody
Bemie Cooison i inni
ina - serial anim. 9.00 Twój
8.30 Talent za talent
16.20 Rodzina
Młoda oskarżycielka publiczproblem nasza głowa - pr.
Lekarstwa są drogie nie tylko w Polsce; na ich
-program dla dzieci
zastępcza
na musi poradzić sobie z dla dzieci 10.00 Szatański
9.00 Power Rangers
• serial komedowy
trudnym procesem o gwałt spisek Doktora Fu Manchu wysokie ceny narzekają też mieszkańcy Zachodu.
9.30 Benny Hill
16.50 Sekrety rodzinne
zbiorowy. Nie pomaga jej • komedia 12.00 Multikino - I na własną rękę podejmują działania oszczędno
10.00 Disco Relax
-programr~
pyskata i wulgarna ofiara. mag. filmowy 12.30 Auto- ściowe. Najczęściej odstawiają leki, gdy poczują po11.00 Diabli nadali
17.20 Rycerz nocy
Foster za tę fenomenalną maniak - mag. motoryza- prawę stanu zdrowia. Inni zażywają mniejsze tlawki,
-serial prod. USA
-film prod. USA
Oscara.
zdobyła
kreację
cyjny 13.00 Start w tvn me- dzielą drogie antybiotyki na części itp. Oczywiście
11.30 Sabrina, nastoletnia 18.10 Słoneczny
·
22.55 Ogłoszenie
ta na scenie • pr. rozrywko- nie informują o tym lekarzy, a potem zaskakują ich
czarownica
patrol
wyników LOlTO
wy 13.30 Z archiwum: Nie
informacjami o nawrocie choroby.
-serial komediowy
-serial prod. USA
23.00 Na każdy temat
do wiary· opowieści niesamo12.00 Dhenna I Greg
'Ul.05 Idź na całość
W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono nie-talk-show
wite 14.00 Gotuj z Kuroniem
• serial komediowy
nagrodami
z
-show
FifaTV
O.OS
- pr. kulinarny 14.30 Krótkie dawno ciekawy eksperyment. Kilku tysięcom pa12.30 Hokus-pokus, czyli
20.00 Straźnicy miasta
0.35 Magazyn sportowy
cjentów przekazano lekarstwa w pojemnikach
spięcie li • komedia sensaważna sprawa
- film prod. USA
1.50 Muzyka na bis
cyjna 16.30 Ale plama - pr. rejestrujących każdorazowe otwarcie i wyjęcie pi-film prod. USA
20.50 Losowanie
·program rozrywkowy
rozrywkowy 16.45 Rodziców gułki. Wyniki okazały się szokujące. Ponad połowa
14.15 Disco Polo Live
LOlTO
5.00 Pożegnanie
nie ma w domu - serial prod. chorych zażywała leki zupełnie inaczej, niż zalecili
polskiej 17.15 Mini Playback
im lekarze. Dotyczyło to nie tylko cierpiących na
Show - pr. rozrywkowy 18.30
T\TPO[óNIA
grypę czy anginę, ale nawet na schorzenia bardziej
Zwariowana forsa - pr. roz12.30 Świątynie pod
18.45 Ludzie listy piszą
6.00 Czterdziestolatek
rywkowy 19.00 TVN Fakty - niebezpieczne dla życia - astmę, chorobę wieńce- ·
19.05 Dziennik telewizyjny
otwartym niebem
-serial prod. polskiej
informacje 19.20 Sport 19.25 wą, cukrzycę.
19.15 Dobranocka:
7J'fJ Słowo na niedzielę
13.00 Transmisja
Gdy sprawa nieprzestrzegania zaleceń lekarskich
Pogoda 19.30 Milionerzy Przygody Bolka
7.10 Portrety:
Mszy Świętej
teleturniej 20.25 To było gra- się wydała, naukowcy zapytali, dlaczego ludzie za14.05 Teatr familijny:
I Lolka
Najpiękniejsze
ne • program rozrywkowy chowują się tak niefrasobliwie. I tu pojawiło się jesz19.30 Wiadomości
Nieposłuszna mama
krajobrazy są
21.35 Pod napięciem - talk cze większe zaskoczenie.
19.50 Prognoza pogody
w ludziach
-autor: Alan Aleksander
show 22.05 Wizjer TVN
Milne, reż. Andrzej Maj,
+sport
8.05 Złotopolscy
Okazało się, że co czwarty pacjent nie zrozumiał
22.35 Wprost TV 23.05 Ale
20.00 Alfabet gwiazd:
8.35 Zwierzątka
wy1<. Dorota PomYilała,
tego, co zalecił mu lekarz łub po wyjściu z gabinetu
Trzeby zabić tę miłość plama - pr. rozrywkowy 23.20
ze sklepiku
Dorota Segda, Krzysztof
Julia - film obyczajowy prod. zapomniał o tym. W grupie emerytów, ponad 40
- film obyczajowy
Globisz, Rafał Jędrzejczyk
9.00 AlaiAs
USA, reż. Fred Zinneman procent nie potrafiło poprawnie odczytać instrukprod. polskiej
9.30 Niedzlelne
14.45 Tamtego 1989 roku:
1.30 Cela nr„. - reportaż cji użyciaJeków. Po części wynikało to z ich niskiej
Nowy układ
muzykowanie:
21.30 Iga Cembrzyńska
2.20 Granie na zawołanie - sprawności intelektualnej, ale w równie dużym stop15.15 Polacy z interioru
·redia!
Chopin jakiego
program rozrywkowy
22.30 Panorama
nie znamy
-reporlaż
. niu z powodu zawiłego języka w jaki~ pisane
10.00 Niedzielne
22.50 Sport· telegram
15.30 Podwieczorek.„
są instrukcje.
16.30 Magazyn Polonijny
muzykowanie
23.00 Dozwolone od lat
dok. na str. 13
40-tu
1025 Reportaż
z Niemiec
-program muzyczny
17.00 Teleexpress
10.40 Wspomnień czar
23.50 Sportowa niedziela
12.00 Anioł Pański
17.15 Elżbieta, Królowa
6.00 Muzyczna poczta 7.OO
ciała
12.15 Czasy
Anglii
0.15 Powtórki programów Telesklep 8.00 Kobra - se-A'-.~-------------------~~------- rial sensacyjny 9.00 Przygody Rin Tin Tina • serial
"V
.
. .
K'
przygodowy 10.05 Gorący
Piłi::r
tedy na dworze krolują chłody, zapaleme gardła
temat - serial sensacyj' ny
·
• · ·
5.30 Top Shop 7.40 Przyja6.00 Muzyka na bis 7.00 So- 11.00 Opowieści z kłono- je~t najcz~sciej występującą chorobą. Zaczyna się
ciele - film animowany 8.15
undtruck - program muzycz- ' wego miasta - serial ani- belem (ktoremu często towarzyszy bolesne przeły
Top Shop 12.15 Auto salon
ny 7.30 Jacek Ziobro Super mowany 11.30 Magiczny ka- kanie), gorączką, ogólnym osłabieniem i złym sa12.45 Bill Cosby Show
Star - pr. rozrywkowy 8.00 pelusz • serial animowany mopoczuciem. Mogą występować także bóle gło
13.15 Top Shop 17.55 Kla~ekrety gwiazd 9.00 Hawa- 12.00 Muzyczny regał 12.30 wy, nudności, wymioty i biegunka. Zwykle sięgamy
syka baletu ,Raymonda"
- d
je p1eć-zero .- sena! 10.00 Melanżena .• pr. muzyczny wtedy po paracetamol łub as 1·r n
19.15 Film animowany dla
.P Y oraz j_e en
.
.
Zwierzęta z z1ełonego lasu - 13.00 60 minut 14.00 Przydzieci 19.40 Obywatelka Kaserial anim. 10.30 Super gody Rin Tin Tina - serial ' z wielu dostępnych w aptekach srodkow przec1wzane - dramat 21.50 Euro VIiDave - film anim. 11.00 Ja- przygodowy 15.00 Opowie- palnych, w postaci areozolu lub tabletek do ssania.
iage 22.20 Top Shop 0.10
ckie Collins: Rozmowy bez ści z klonowego miasta. se- Po kilku dniach powinniśmy odczuć poprawę.
Playboy
Większość zapaleń gardła wywoływana jest przez
tajemnic 11.30 Gość wesel- rial animowany 15.25 Many." film fabularny 13.05 Sa- giczny kapelusz : serial ani- wirusy i po kilku dniach kończy się samowylecze,...****
/J!/il!ISPDHT
fan w Hollywoo.d - sena! mowany dla dz1ec1 15.50 niem. Jedne wirusy dają objawy łagodne inne 5
*,,..,,..**
ą
'
. ·
N
14.00 Widmo - film sensa- Kobra • serial sensacyjny b dz' · d0 ku I'
cz iwe. a szczęscie znane są preparaar tej .
cyjny 15.45 Gość weselny - 16.45 Kalambury . pr. rozfilm fabularny 17.30 Benny rywkowy 17.15 Pani de Mon- ty antywirusowe, które mogą przynieść pewną ulgę
Hill - serial komediowy 18.00 soreau • serial kostiumowy przy zapaleniach gardła, jednak nie są stuprocento1
Widmo - film sens. 19.50 Biz- 18.20 Gorący temat - se- wo skuteczne. To organizm musi uporać się z infęknes Tydzień 20.05 Kamele- rial 19.10 Szczury nabrzeża cją, a preparaty łagodzą jedynie dolegliwości choon· serial sensacyjny 21.00 ·serial 20.00 Szantaż - dra- . robowe.
Większość wirusów wywołu·ąc ch ·infekc'e
Gorączk.a w mieście· serial mat obyczajowy 21.40 Ka1 ór. g h
h · · J y k'lku
sensacyjny 21.50 Komisarz mełoen - sena! 22.35 Su- n h d • 0 dd h
1
. mt?utac
ee owyc . gmte po
rog .
yc
Rex - serial kryminalny 22.45 per ViP - wydarzenia i plotki
Końcowa rozgrywka - film 22.55 Charlie przybywa no- przeb:wama poza organizmem człowieka, jednak
kryminalny 0.25 Soundtrack cą - horror 0.25 Super ViP mektore utrzymują się (np. na rękach) do pół go- program rozrywkowy 0.55 0.55 Życie jak poker - tele- dziny. Jest to przyczyną powstawania lokalnych
Rock MKK 1.25 Afficionado nowela 1.50 Zakończenie- epidemii, zwłaszcza w przedszkolach i szkołach.
dok. na sti: 13
programu
2.00 Pożegnanie
8.30 Biathlon 9.30 Narciarstw.o alpejskie 10.30 Biathlon 11.15 Narciarstwo alpejskie 13.00 Biathlon 13.45
Skoki narciarskie 15.15 Narciarstwo alpejskie 16.00 Lekka atletyka 17.30 Skoki narciarskie 18.30 Tenis 21.00
Lekka atletyka 22.00 Boks:
Walki międzynarodowe 23.00
Wiadomości 23.15 Sumo
0.15 Skoki narciarskie 1.15
1.30 Zakończe
nie programu

Wiadomości

