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Gaz się do nas przybliżył. Miejscowi odbiorcy zadeklarowali zapotrzebo_wanie
na ilość gazu, mogącą uczynić opłacalnym ciągnięcie gazociągu do Łowicza
Największe przedsiębiorstwa

przez reJonu Łowicza oraz ogrzewający osiedla mieszkaniowe Zakład
Energetyki Cieplnej, zgłosiły już Gazowni Łódzkiej zapotrzebowanie na gaz
·ziemny w łącznej ilości prze!Qraczającej
20 milionów m' rocznie. Tym samym
przekroczony został, określony przez
Gazownię, dolny próg zapotrzebowania na gaz, powyżej którego możliwe
jest poważne rozważanie przystąpienia
do budowy gazociągu wysokiego ciśnie
nia ze Skierniewic do Łowicza. Wprawdzie w dziale marketingu przedsiębior
stwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, którego Gazownia Łódzka
jest oddziałem terenowym, zastrzegano
nam, że wiążące decyzje jeszcze nie zapadły, jednakże potwierdzono dwukrotnie, że wspomniany pułap 20 mln . m 3
został - w fonnie wstępnych deklaracji
mysłowe

- przekroczony. Robiony jest dla Łowi
cza bilans - i wypada pomyślnie - powiedziała nam Jolanta Drobnik z działu
marketingu łódzkiego oddziału PGNiG.
Dlaczego więc nie można jeszcze
z całą pewnością wyrokować, że gazociąg będzie do granic Łowicza prowadzony? Decyzja o umieszczeniu właśnie
tego przedsięwzięcia w planie inwestycyjnym PGNiG będzie podjęta w centrali firmy w Warszawie, a nie przez
Gazownię Łódzką. Gazownia jest teraz
w trakcie opracowywania i przesyłania
do Warszawy - jak nam to określono
- danych potrzebnych do podjęcia decy zji. Dane te to w praktyce konkretne,
pisemne, dopracowane przez prawników porozumienia między przyszłym
dostawcą gazu, jednocześnie inwestorem
- a każdym z odbiorców, którzy złożyli
zapotl7cbowanie na gaz.

Zawarcie takiego porozumienia, opie6 mln. m3 rocznie, potwierdził nam już wiceprezes Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu, Jan Tłustwa.
ZEC postawił jednak w tym porozumieniu warunek: gazociąg musi być doprowadzony do miasta w ciągu dwóch
lat. Mam kotłownie, które muszę moderni:;ować - mówi Tłustwa, uzasadniając
dlaczego nie może długo trwać w niepewności , czy gaz jako paliwo może być
brany pod uwagę, czy nie. Potwierdza
to tylko, że decyzja o rozpocżęciu
- bądź zaniechaniu - inwestycji, musi być
podjęta przez centralę PGNiG szybko.
O ile będzie dla Łowicza pozytywna,
rurociąg wysokiego ciśnienia pojawi się
na południowo-wschodnich rogatkach
Łowicza pod koniec 2001 lub w 2002
roku.
(wal)
wającego na

Zwłoki

,Sentymentalne wspomnienia
· i silne struktury

Zwłoki młodego, 24-letniego mężczy
zny, Dariusza D., zostały znalezione
w piątek, 3 marca około godziny 14.00
w piwnicy bloku nr 5 na osiedlu Marii
Konopnickiej w Łowiczu. Odkrycia dokonał lokator, mieszkający w tym bloku, gdy szedł do piwnicy po przetwory
owocowe.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
zgon mógł nastąpić z tzw. przyczyn
naturalnych. Na tym etapie postępowa
nia nie można było jeszcze wprawdzie
wykluczyć udziału osób trzecich, na
zwłokach nie było jednak widocznych
obrażeń ciała . Wykluczono też wstęp
nie samobójstwo.
dok. na sfl: 3

(. ..)Solidarność to jest idea (..), żejed- tof Kwiatkowski, pierwszy przewodnini za drugich bierzemy odpowiedzialność czący łowickiej Solidarności Jacek Skier- powiedział prof. Wiesław J. Wysocki, ski, a także późniejszy - Adam Skoneczzwiązany z początkiem łowickiej Solidar- ny, oraz przedstawiciele komisji zakła
ności, dziś wykładowca Uniwersytetu im. dowych związku z zakładów pracy
Tel.(046) 837-26-74
Kardynała Stefana Wyszyńskiego - zgro- w Łowiczu, wreszcie miejscy i powiatoPosiada
liczną
Reprezentowali
WS.
A
radni
wi
madzonym 4 marca w sali klubowej „Synplomb~
specjalną
Ziemi
Oddział
związkowców:
rzeszę
texu" na uroczystościach z okazji Jubile29zl
uszu XX-lecia powstania Niezależnego Łowickiej NSZZ „Solidarność" liczy dziś
Butla posiada zawór z ograniczniSamorządnego Związku Zawodowego ponad l.200 członków (sam zarząd sku- .
kiem wypływu uniemożliwiający
zakła
komisjach
16
w
członków)
20
pia
„Solidarność". Głównym organizatorem
wypływ gazu w przypadku awarii
uroczystości był przewodniczący KZ dowych wszystkich najważniejszych zanp: reduktora. Zawór z atestem.
NSZZSolidarno.~ćprzy ZPP Syntex,jed- kładów w Łowiczu i okolicy.
dok. na stt: 3
nocześnie zastępca przewodniczącego RS
AWS· Regionu Łódzkiego, Jacek Sikora.
Wśród przybyłych gości znaleźli się posłowie : Marek Markiewicz, Ewa Mań
kowska, senator Jan Cimanowski„ przewodniczący regionu łódzkiego Solidarności Waldemar Krenc, wiceprzewodniczą
cy regionu Mazowsze Artur Śliwiński,
+
l 'li
osobisty sekretarz premiera RP, Krzysz-
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Remont przejazdu w ul. Armii Krajowej będzie
wymagał od kierowców dużo cierpliwości
najbliższego

wtorku, 14 marca,
z ruchu będzie przejazd kolejowy na ulicy Armii Krajowej w Ło
wiczu. Powodem jego tymczasowego
zamknięcia, do którego doszło przedwczoraj, we wtorek 7 marca, jest remont,
który był już przewidywany pod koniec ubiegłego roku, i którego zbliżanie
się kilkakrotnie sygnalizowaliśmy na ła
mach NŁ. Dla kierowców, korzystają
cych z tamtego przejazdu, przewidziano na czas jego zamknięcia dwa objazdy. Niestety, są one długie i mogąpowo
dować korki na niektórych ulicach.
Do

wyłączony

• •
w p1wn1cy

Drugi od lewej przewodniczący łódzkiej „ Solidarności" Waldemar Krenz, trzeci
od lewej Marek Markiewicz, dalej ostatni wojewoda skierniewicki Jerzy Olejniczak. Na przodzie przewodniczący łowickiej „ Solidarności" Jacek Sikora.

Obiazdowe kłopoty
ai do wtorku
Pierwszy z objazdów poprowadzony
jest ulicąMostowąprzezStary Rynek,
3 Maja aż do ulicy Warszawskiej
i Nadbzurzańskiej. Warto zauważyć,
że kierowcy po drodze napotkają przejazd kolejowy na ulicy 3 Maja, który po
generalnym remoncie i zmianach systemu obsługi rogatek jest zamykany na
dłuższe okresy niż porzednio.
Drugi objazd poprowadzony został
ulicą Blich, potem Seminaryjną, Le·
gionów i - po karkołomnym wyjeździe
przed SP 3 - Poznańską.
dok. na str. 3

TAK
SYDNEY·
,
CHOC ·NIE NA PEWNO
Ciągle nie zapadła ostateczna decyzja ki, zaproszony przez władze miasta.
W zależności od tego, z którym z czło
w sprawie urządzenia w Domu Polskim
w Sydney prezentacji naszego miasta na nków zarządu się rozmawia, nieco inne
czas wrześniowych igrzysk olimpijskich. jest rozłożenie akcentów, ale wszyscy
Zarząd Miasta uważa, że jest to dla Ło podkreślają, że propo:iycja jest szczewicza szansa, jednak do sprawy pod- gółowo rozważana. Decyzja Zarządu jest
chodzi ostrożnie. Na ostatnim posiedze- na „ taki" - mówi wiceburmistrz Eugeniu zarządu, które odbyło się we wto- niusz Furman - ale od razu zastrzega:
rek, 7 marca przedstawiona została przy- Teraz będziemy domawiać punkt po
bliżona koncepcja promocji Łowicza punkcie, żeby ostatecznie podpisać umopodczas olimpiady. Naczelnik Wydzia- wę. Burmistrz Ryszard Budzałek podłu Analiz i Promocji Robert Muras kreśla, iż pewne jest że zarząd nie ma w
przedstawił wstępne kosztorysy zwią tej sprawie negatywnego zdania. Jest
zane z urządzeniem prezentacji . Zarząd dużo spraw, które musimy jeszcze uści
Miasta jest skłonny przeznaczyć na ten ślić, dlatego zbieramy pełne informacje
cel kwotę nawet do około l 50 tysięcy co do warunków naszego tam uczestniczłotych. O tym jak urządzić wytawę twa i kosztów z tym związanych - mówił
mówił na posiedzeniu zarządu także nam wczoraj burmistrz.
znany łowicki plastyk Andrzej Biernacdok. na st1: 4
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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 14118814, •SKLEP P.JANKOWSKIEJ W
JACKOWICACH; • SKLEP P. PIECHOWSKIEJ W CHRUŚLINIE • SKLEP P.PAPIERNIK W KOMPINIE ORAZ BEDNARACH • SKLEP P.BURDKI W CZATOLINIE • KIOSK P. ŁAZIKOWSKIEJ NA RYNKU KOPERNIKA W
KIERNOZI; • SKLEP P. BEJDY W OSTROWIE; • SKLEP P. BĘDKOWSKIEJ W PARMIE; • SKLEP P. MARCZAKA W KRĘPIE.
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Zabudowanie całej szerokości działki
przed przedszkolem przy ulicy 3 Maja 6 w Łowiczu przewiduje koncepcja architektoniczna sprzedana razem
z działką. Co więcej: zakłada ona zabudowę całej pierzei aż do bloku spółdziel
czego. Tymczasem działka została sprze. dana przez miasto w 1998 r. wprawdzie ze wspomnianą architektoniczną
koncepcją zabudowy, ale bez gruntu
o szerokości 4 m, który miał być wjazdem pomiędzy bloki i do przedszkola.
Właściciele działki, aby móc uczynić
zadość koncepcji architektonicznej, tzn.
zabudować pierzeję, aż do ściany bloku, musząjednak dysponować gruntem.
Wyjściem z tej sytuacji może być decyzja Zarządu Miasta mówiąca, że
położonej

.
MOST JUZ TYLKO .DO ROZBIORKI
Wejście

na ten most grozi po prostu

śmiercią,

mimo to

ciągle znajdują się śmiałkowie,

którzy z niego

korzystają

Uważam, że rozbiórka starego mostu w Bednarach jest nieunikniona. W
obecnym stu nie nie spełnia on właściwie
żadnych przepisów bezpieczeństwa - powiedział na ostatniej sesji Rady Gminy
Nieborów 28 lutego wójt Andrzej Werle. Most przechodzący przez Bzurę
w miejscowości Bednary został wybudowany z początkiem lat osiemdziesią
tych XIX wieku i aktualnie w ogóle nie

nadaje się do użytku, o czym informują
umieszczone z obu jego stron tablice informacyjne. W minionym roku palił się
nawet, dziś sam jego widok napawa strachem, liczne dziury i brak barier zabezpieczających sprawiają, że przedostanie się po nim na drugą stronę rzeki jest
godzeniem się na ryzyko utraty życia.
Do 15 marca na zlecenie Zarządu
Gminy wyspecjalizowana firma z Płoń-

Szkolenia takie
dla nauczycieli w przedszkolach·
Reforma edukacji nie omija również
przedszkoli. 1 grudnia 1999 roku minister edukacji podpisał rozporządzenia
w sprawie podstawy programowej dla
przedszkoli. Podstawy te wyznacz!lją
kierunek zmian wewnątrz przedszkola
w zakresie treści i środków nauczania.
Ponadto stwarzają warunki umożliwia
jące dziecku osiągnięcie „gotowości
szkolnej" rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się - czytamy w zaproszeniu na szkolenia ODN w Skierniewicach
podpisanym przez Danutę Gutowską Kierownika Pracowni Edukacji Wczesnoszkolej. Właśnie ta pacownia organizuje 40-godzinny kurs pt. „Wychowanie i nauczanie w edukacji przedszkolnej". Przygotowuje on do realizacji zadań wychowawczych (np. integracji, komunikacji, współpracy z rodzicami)
wynikających z reformy oświatowej w
przedszkolach. W czasie szkolenia nauczyciele zapoznają się również z wymaganą nową dokumentacją pracy, me-

ska ma

na własną

dokonać

ekspertyzy budowli,
koszty rozbiórki i opracować plan wykonania nowego wraz z
przewidywanymi kosztami - dla kilku koncepcji odbudowy mostu. Rozważane są m.in. budowa mostu drewnianego, żelbetowego z pokładem
drewnianym, żelbetowego i kratowniczego.
dok. na str. 5
oszacować

która stanowi dojdo terenu przedszkola zostanie
przygotowana do sprzedaży z tzw. słu
żebnością. Oznacza to, że właściciel
działki będzie mógł wykonać nadbudowę na wysokości pierwszego piętra - pozostawiając przejazd do wewnętrznych
posesji wolnym. Dodatkowym obwac
rowaniem interesów przedszkola oraz
osób mieszkających na osiedlu Reymonta jest zakaz wykonania bramy w tym
przejściu. Służebność oraz pozostałe
warunki zabudowy zostaną wpisane do
aktu notarialnego nieruchomości.
U.chwała w tej sprawie jednak musi
trafić pod obrady sesji ze względu na
propozycję sprzedaży ze służebnością.
(mak)
ście

Religiina olimpiada
takie dla podstawówek

,

Mieszkańcom jest tak potrzebny, że gotowi są korzystać z niego
odpowiedzialność. Gmina szuka innych rozwiązań.

część nieruchomości,

Wprawdzie krajowych rozgrywek nie
wyjazdów zagranicznych, ale
Olimpiada Wiedzy Religijnej dla uczniów podstawówek prawdopodobnie
będzie cieszyć się nie mniejszym powodzeniem niż ta dla uczniów szkół śred
nich. Olimpiada będzie przebiegała
w trzech etapach: szkolnym (odbędzie
się w pątek, 17 marca). Ma on wyłonić
po 3 uczniów z danej szkoły do kolejnego etapu - dekanalnego (w sobotę,
8 kwietnia - odbędzie się w 21 dekanatach) i diecezjalnego. W piątek, 5 maja
w Kolegium Teologicznym w Łowiczu
test będzie pisać około 60 osób - po 3
z każdego dekanatu. Organizatorem
V edycji olimpiady jest Wydział Nauki
będzie ani

Katolickiej diecezji łowickiej. Tegoroczna przebiegać będzie pod hasłem:
„Jak to było 2000 lat temu, czyli powrót do początków naszej wiary". Zakres literatury do etapu szkolnego nie
jest duży:
I. Ewangelia św. Łukasza z Biblii Tysiąclecia wraz ze wstępem.
2. Dzieje Apostolskie ze w~ępem.
3. Homilia Jana Pawła Il wygłoszona
14 czerwca 1999 roku w Łowiczu.
Jako nagrody dla dwóch najlepszych
uczniów przewidziano kolonie Caritasu. Odbędą się one w Strzegocinie i Wiskitkach. Będą również nagrody książ
kowe, oczywiście o tematyce religijnej.
(mwk)

SP7

Makulatura na konkurs
Zbieranie makulatury przez uczniów
„Siódemki" trwało do końca pierwszego semestru. Zebrali 1.050 kg makulatury, które zabrał ze szkoły właściciel
firmy papierniczej. Uzyskana w ten sposób kwota 126 zł zostanie przeznaczona na nagrody w szkolnych konkursach.
W ubiegłym roku pieniądze uzyskane
ze zbiórki makulatury uczniowie SP 7
przeznaczyli na pomoc finansową na leczenie chłopca z Domaniewic chorego
na białaczkę.

Ulica iednak Prawobrzeżna?
.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej ponowano nadać tej ulicy już na sesji
zapadnie decyzja w sprawie nadania na- około rok wcześniej. Wtedy jednak
todami twórczymi, sposobem oceny stazwy ulicy prowadzącej od ulicy War- uchwała w tej sprawie została zdjęta
nu dziecka.
szawskiej przez osiedle Marii Konop- z porządku obrad, ponieważ część radSzkolenie to będzie przeprowadzone
nickiej do ulicy Bolimowskiej.
nych uznała tę nazwę za zbyt skąpą
dla wszystkich chętnych nauc~ycieli na
Rada Osiedla nr 3 zaproponowała na- i niewłaściwą. Radny Piotr Pikulski
terenie Przedszkola nr 1Oprzy ul. Księ
zwę: Prawobrzeżna. Do tej propozycji
w tamtej okolicy mieszkający wyrażał
żackiej 26 w Łowiczu, koszt wynosi 50
przychyliła się j pozytywnie ją zaopi- już wtedy opinię, że nazwy ulic powinzł, a zapisy przyjmuje Wanda Wójcik,
niowała Komisja Gospodarcza i Rozwo- ny upamiętniać nazwiska osób zasłużo
instruktorka ODN opiekująca się tereju
Miasta. Do tej pory ulica formalnie nych dla Łowicza lub regionu.
nem Łowicza . Kurs rozpocznie się w
nie
miała nazwy. Taką samą nazwę pro(mak)
czwartek, 23 marca, zajęcia trwać będą
przez 4 dni (oprócz soboty i niedzieli). ;:::::::=:::::::==:=::::;;;:;:;;;;:;;;::;=;;;;;~~~==;::;;;:;;;=::;=::~~~~~~~~~~~~~~~~~
W najbliższym czasie ODN w Skierniewicach prowadzić będzie również
inne kursy dla nauczycieli przedszkolnych: 20-godzinny poświęcony współ
pracy w zespole Uuż trwa), 25-godzinny na temat pedagogiki zabawy (odbę
dzie się w marcu), 30-godzinny na temat programu wychowawczego przedszkola (termin jeszcze nie ustalony), 20godzinny o muzykoterapii (w kwietniu),
8-godzinny poświęcony plastyce (termin do ustalenia).
(mwk)

Gimnazjum nr 2

lnformacia w bibliotece
Od początku nowego roku szkolnego
w Gimnazjum nr 2 w Łowiczu zacznie
działać Szkolne Centrum Informacji.
Z pomysłem wyszła i zajmuje się jego
realizacją szkolna bibliotekarka Krystyna Kucharska. Przedsięwzięcie zostało
zaakceptowane przez Urząd Miejski.
Zakłada się poszerzenie biblioteki
o czytelnię oraz pozyskanie pokoju do
opracowywania zbiorów.
Postaramy się, by nasze szkolne centrum .wyposażyć w sprzęt komputerowy
oraz dobre programy multimedialne.
Jego założeniem jest przyciągnięcie za-

interesowania uczniów, ułatwienie im ży
ciowych wyborów, szczególnie związa
nych z wyborem kierunku kształcenia na
szczeblu średnim oraz zaproponowanie
ciekawego i pożytecznego spędzania
wolnego czasu - zapo\'{iada Krystyna
Kucharska.
W wakacje rozpocznie się remont pomieszczeń, w _których znajdzie się centrum. Środki na ten cel pochodzą z Urzę
du Miejskiego. Szkoła zajmie się pozyskiwaniem sponsorów, którzy sfinansowaliby zakup komputerów.

0»

Jak „Szyk" - to szyk. Ten wspaniały Adler Junior rocz- fantowa, na której można było wygrać m.in. zegarki i otwieranik 1935 w piątek, 3 i sobotę, 4 marca przyciągał wzrok prze- cze do butelek. Były też - i te cieszyły się największym wzię
chodniów z ulicy Zduńskiej, skutecznie reklamując nowo otwarly ciem - fosy gwarantujące przejażdżkę tym niezwykłym samona ul. Browarnej Salon mody „Szyk". Samochód jest własnością chodem.
Salon Mody „Szyk" oprócz tego wszystkiego co związane
Zakładów Odzieżowych „Wrona" z Radomska, które są głów
nym dostawcą odzieży męskiej do salonu na Browarnej. Samo- jest z ubiorem dla panów (począwszy od skarpetek i bielizny
chód, muzyka retro, cukierki i baloniki rozdawane przy wejściu do garniturów i płaszczy) oferuje także płaszcze, spódnice,
do sklepu - to wszystko było atrakcją otwarcia salonu. Jednak sukienki i żakiety dla pań oraz bluzy i spodnie młodzieżowe.
bezapelacyjnie największą radość sprawiała wszystkim loteria
~»
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Obiazdowe kłopoty ai do wtorku
Na tym objeździe kierowcy również ka asfaltowa. Remont przejazdu kolemusieli przejeżdżać przez prze- jowego na Armii Krajowej jest ostatjazd kolejowy z półrogatkami przed nim z zaplanowanych na szlaku koleulicą Strzelecką. Generalny remont jowym E-20 w powiecie łowickim .
przejazdu kolejowego przeprowadzi Przypomnijmy, że wszystkie remonwarszawska firma B&K, specjalizują- ty i zmiany na przejazdach kolejowych
ca się w robotach, związanych z kolej- na tej trasie związane są z dostosowynictwem. Wymieniona zostanie stara waniem szlaku kolejowego ze wschonawierzchnia i zastąpią ją żelazobeto- du na zachód do norm europejskich. Na
nowe płyty, ułożone na zbrojonych niektórych odcinkach przewiduje się
fundamentach. Bezpośrednio przed podwyższenie maksymalnej prędkości
przejazdem wykonana będzie nadlew- pociągów do 160 km/godz.
będą

Powiat dostal więcei pieniędzy

Huczne ostatki w „ekonomiku". Szkolna impreza ostatkowa, organizowana od 3 lat przez Samorząd Szkolny
w ZSZ nr 4 zdobyła sobie już dawno sympatię całej społeczności szkolnej. Tegoroczna, ze względu na to, że termin
ostatków zbiegł się z terminem próbnych matur, odbyła się w poniedziałek 6 marca. Głównymi bohaterami zabawy byli
tradycyjnie uczniowie klas pierwszych, którzy specjalnie na tę okazję przygotowują krótkie inscenizacje i prezentacje
programów o charakterze satyrycznym. W tym roku klasa I LH wystąpiła z prezentacją .Moda szkolna", I A sparodiowała
teksty wybranych piosenek, I B przedstawiła parodię występów wybranych piosenkarzy, I C i I E przygotowały dowcipy
bardzo brzydkim królu, f<tóry poszukiwał pięknej żony".
i skecze szkolne, natomiast I O przedstawiła inscenizację
(aj)
Oceniająca występ nauczcielsko-uczniowska komisja uznała, że pierwsze miejsce należy się klasom IE oraz I O.

.o

Sentymentalne wspomnienia ...
Jeszcze większe jest oddziaływanie
i szerzej - AWS, mierzone ilością sympatyków.
Zebrani wysłuchali treści listu od premiera RP Jerzego Buzka, który nie mógł
przybyć na uroczystości ze względu na
wcześniej zaplanowane spotkania służ
bowe: Szczer.ze jestem rad, że pielęgnuje
cie i przechowujecie w swoich sercach tak
piękne tradycje („) życzę wam sukcesów
w pracy zawodowej i w życiu osobistym
- pisał premier. Przeczytano także list
i życzenia od senator Ligii Urniaż-Gra- bowskiej, która z po}Vodu choroby nie
mogła uczestniczyć w spotkaniu.
Referat prof. Wiesława Wysockiego
przypomniał wszystkim czasy sierpnia
1980, kiedy to od drugiego dnia strajku
sierpniowego, jeszcze jako dziennikarz,

kronika~ ·

policyjna·
ZIEMIA ŁOWICKA
• W nocy z 28 na 29 lutego w Łowiczu
na os. Broniewskiego miało miejsce włama
nie do piwnicy Krystyny M. Sprawcy dokonali kradzieży roweru górskiego.
• 29 lutego o godz. 2 l.15 Marianna W.
powiadomiła tut. KPP o włamaniu do samochodu osobowego Fiat Palio Weekend i kradzieży radioodtwarzacza m-ki Ford.
• W tym samym dniu o godz. 2 l.30 tut.
KPP została powiadomiona o kradzieży samochodu osobowego m-ki Fiat l 26p z ul.
Łyszkowickiej w Łowiczu.
• W nocy z 29 lutego na l marca
w Łowiczu przy ul. Ułańskiej miało miejsce
włamanie do gabinetu lekarskiego Wojciecha P. Dokonano kradzieży komputera.
• I marca o godz. 17.00 Jan W powiadomił tul KPP o włamaniu do Domu Ludowego w m. Pilaszków. Sprawcy dokonali kradzieży kuchni gazowej.
• W tym samym dniu o godz. 20.35 Andrzej P. powiadomił tut. KPP o włamaniu do
garażu i kradzieży z samochodu marki Fiat
Uno, radioodtwarzacza. Miało to miejsce
w Łowiczu przy ul. Kwiatowej.
• I marca o godz. 20.35 Krzysztof K.
powiadomił tut. KPP o włamaniu do mieszkania przy ul. A. Krajowej i kradzieży telewizora.
• W tym samym dniu o godz. 2 l.30 Eugeniusz R. z Dąbkowic D. powiadomił tut.

•

KAZDEGO DA SI~

. „NAMIERZYĆ"

dok. ze str. I

dok. ze str. I

związku

O 125 tys. wzrosła subwencja dro- z czym nadal zamier.zamy monitować
gowa, przewidziana dla powiatu łowic w ministerstwie o dodatkowe środki.
Zwiększyła się także subwencja
kiego. Jak powiedział nam członek zarządu powiatu, Paweł Lisowski: Kwo- oświatowa, która wzrosła o 648 tys. 28
ta ta w całości zostanie pr.zeznaczona zł. Uzyskane środki zostaną przekazana inwestycje w drogownictwie. Nieste- ne na podwyżki dla nauczycieli, wynityjest to wciąż za mała kwota w stosun- kające z nowelizacji Karty Nauczyciela.
(aj)
ku do naszych potrzeb, w związku

Zwłoki

w piwnicy

Mniej fałszywych alarmów w strażackiej dyspozytorni

Tylko osiem fałszywych wezwań do wie rok temu w PSP w Łowiczu rejeProkuratura Rejonowa w Łowiczu propożarów odebrali w ubiegłym roku ło strator rozmów oraz podłączenie cyfrokarne w sprawie
był on w stoczni. Przypómniał osoby wadząca postępowanie
wiccy strażacy z Państwowej Straży wej linii ISDN było więc wydatkiem
nagłej śmierci Dariusza D., zamierza skruzwiązane z łowicką Solidarnością, ro.in.
Koszt wyniósł
pulatnie sprawdzić wszystkie okoliczno- Pożarnej (telefon 998). W tym roku nie opłacalnym i trafionym.
Jacka Skierskiego, Wojciecha Gędka, luzłotych .
ści, związane z tym wydarzeniem. W tym odnotowano jeszcze ani jednego fałszy około 1O tysięcy
dzi Kościoła - śp. ks. Wiktora Glińskie celu zasięgnięto opinii biegłego lekarza są wego alarmu. W porównaniu w poprzedKomputerowy rejestrator rozmów
go, czy żyjącego ks. Zbigniewa Skiełczyń dowego. Zostanie ona sporządzona do- nim rokiem ilość fałszywych wezwań jest w stanie odtworzyć nagrania nawet
skiego, ks. Kazimierza Wójcika oraz ks. piero po wynikach sekcji zwłok młodego bardzo zmalała. W 1998 roku było ich sprzed pół roku. Nagrać można bowiem
bp. Józefa Zawitkowskiego. Sentymen- mężczyzny.
aż 22 ! Tak gwałtowna zmiana jest spo- prawie 450 godzin rozmów non-stop.
talna panna „ S" wniosła w życie Łowicza
Zwłoki zostały znalezione w opusz- wodowana zamontowaniem w Komen- W momencie namierzenia telefonicznepowiew nadziei. Wszyscy pamiętamy epi- czonej piwnicy w bloku numer 5. Da- dzie Powiatowej Straży Pożarnej przy go żartownisia (który zgłasza pożar
zod pewnej nocy właśnie w tym zakładzie, riusz D. mieszkał natomiast w położo ulicy Seminaryjnej w ubiegłym roku re- bądż inny wypadek, w którym powinkiedy to zaczęła się pomoc tym, którzy jej nym naprzeciw bloku numer 7. Dariusz jestratora wszystkich rozmów telefo- na interweniować straż pożarna) strana betonopotr.zebowali, pamiętamy V(,Spólne kibico- D. leżał w otwartej piwnicy
nicznych. Dzięki zastosowaniu cyfro- żacy dzwonią do niego i odtwarzają mu
wej posadzce. Udało nam się ustalić, że
wanie Okrągłemu Stołowi, pamiętamy
razem ze swoimi rówieśnikami często wego łącza ISDN możliwa jest również nagraną rozmowę. Tłumaczą również,
pierwszy biuletyn, który z. czasem prze- spożywał w tej piwnicy alkohol. Feral- identyfikacja numeru, z jakiego wzywa- dlaczego wiedzą z jakiego numeru dzwokształcił się w dzisiejszy „ Nowy Łowicza nego dnia Dariusz D. prawdopodobnie na jest straż pożarna. Dzięki temu moż niono itp. To zwykle wystarcza i więcej
nin" - wspominał Wiesław Wysocki.
również był pod wpływem alkoholu. To liwe jest sprawdzenie wiarygodności taki delikwent nie robi już nam głupich
Po oficjalnej części wszyscy goście również ostatecznie ma potwierdzić sek- osoby dzwoniącej. Zawsze jednak sa- żartów„. - powiedział nam komendant
cja zwłok. To był dobry chłopak. Nie wa- mochody strażackie z drużynami wy- rejonowy PSP, Roman Rześny. Z reguspotkali się na bankiecie.
(aj) dził nikomu, nie wchodził w drogę i nie jeżdżają od razu po zgłoszeniu pożaru. ły sprawy nie są kierowane ani do sądu,
zaczepiał. Najgorsze było to, że czasami
Weryfikacja tego zgłoszenia jest prowa- ani do rozpatrzenia przez kolegium do
nadużywał alkoholu - powiedział nam dzona w momencie, gdy strażacy już po- spraw wykroczeń. Radzimy sobie z tym
KPP. o włamaniu do samochodu Fiat 126p
rówieśnik zmarłego, mieszkający na tym
dążają na wskazane miejsce. Dopiero sami„. Pewnie z uwagi na znikomą szkoi kradzieży radioodtwarz.acz.a Pioneer. W wysamym osiedlu. Dariusz D.już nie uczył
niku podję,tych czynności zatrzymano
dyżurny stwierdzi jednoznacznie, dliwość czynu sprawa byłaby odwlekagdy
i
wojskową
służbę
zasadniczą
odbył
się,
sprawcę,, którym okazał si<; mieszkaniec
to fałszywy alarm, odwoływana na i tylko byśmy tracili swój czas - pobył
że
wtedy rozpoczęła się jego przygoda z alŁowicza, Artur A.
Wskazane miejsce jest zawsze wiedział nam komendant Rześny.
akcja.
jest
ogóle.„
w
pil
nie
Wcześniej
koholem.
• W nocy z I na 2 marca w Łowiczu przy ul.
(mak)
jednak sprawdzane. Zainstalowany praChełmońskiego miało miejsce włamanie do biupowiedział nam inny jego znajomy.
ra finny Ekocenlr. Sprawcy dokonali kradzieży
faxu, komputera.
• 3 marca o godz. 0.05 dyżurny PSP
w Łowiczu powiadomił tut. KPP o pożarze
niezamieszkanego budynku w m. Janinów.
Jak ustalono, pożar nastąpił w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej.
Starsi ludzie powinni uważać, z kim rozmawiają i kogo nych rejestracjach, także i katowickich. Często jednak Cy• W nocy z 2 na 3 marca w Łowiczu
wpuszczają do domu. Ostatnio stali się oni u nas ofiarami ganie, odwiedzający nasze strony, w tym i gminę Zduny
przy ul. Łódzkiej miało miejsce włamanie
do samochodu Daweoo Matiz, skąd sprawca
trzech drobnych kradzieży, na szczęście nikomu nic się pochodzą ze Zgierza i okolic Łodzi. Przez większość ludzi
dokonał kradzieży radioodtwarzacza Pananie stało -mówi jedna z mieszkanek wsi Wiskiennica Górna są·oni od razu przepędzani, jednak starsi ludzie nie mają
sonic.
gminie Zduny. Nie ona jedna jest wzburzona. Wszyscy szans szybko pozbyć się młodych osób, namawiających
w
• 3 marca o godz.23.50 tut. KPP została
w Wiskiennicy ostatnio mówią o Cyganach, którzy kilka ty- w sposób nachalny do zakupienia czegoś, powróżenia, lub
powiadomiona o włamaniu do zaparkowanego przy SP nr 2 samochodu Fiat 126 p.
godni temu .odwiedzili" tę wieś. Nie wiadomo jakiego byli do oddania im używanej odzieży. Gdy tylko wejdą do środ
Łupem złodziei padł radioodtwarz.acz Sony.
obywatelstwa: polskiego, rumuńskiego czy jeszcze inne- ka budynku, ich partner, kierowca w samochodzie, włącza
• W nocyz 3 na 4 marca w m. Krępa
go, niemniej jednak chodzili po wsi i starali się sprzedać silnik i czeka, kiedy Cyganki wyjdą z domu z łupem. Gdy
miało miejsce włamanie do budynku Zofii
różne rzeczy, w tym kapy na fotele i na wersalki. Zgodnie tylko znajdą się w samochodzie, szybko odjeżdżają.
R. Sprawcy dokonali kradzieży wieży m-ki
W tych trzech przypadkach kwoty, jakie zostały skradzioz relacją jednego z mieszkańców, ofiarą Cyganów padł
Philips, telewizora Daweoo.
• 5 marca o godz. 20.55 Jan U. powiadosamotnie mieszkający starszy mężczyzna. Wpuścił on nie- ne, nie były wielkie, dziwi jednak fakt, że kradzieże te nie
mił tut. KPP o włamaniu do mieszkania przy
opatrznie jedną z Cyganek do domu. Gdy ta prezentowała zostały do tej pbry oficjalnie zgłoszone na policję. Mimo to
ul. Działowej, skąd sprawcy dokonali krakapę, ~ruga niepostrzeżenie dostała się do środka bu- sprawa ta została poruszona na ostatniej sesji Rady Gminy
mu
dzieży kuchni gazowej wraz z butlą, radiodynku, skąd z sąsiedniego pomieszczenia, skradła pienią Zduny, 2~ lutego, przez sołtysa wsi Mieczysława Kunikowmagnetofonu.
skiego. Zapytał on komendanta komisariatu Wacława Kosowdze, na szczęście jednak w małej ilości.
• 6 marca o godz. 20.00 tut. KPP została powiadomiona o włamaniu o samochodu
starszych
skiego co robić, by się ustrzec przed dalszymi takimi kradziedotyczyły
również
kradzieże
dwie
Pozostałe
Fiat 126 p i kradzieży radioodtwarz.acz.a Samieszkających samotnie, lecz tym razem pań. Cy- żami. Odpowiedział on, że przede wszystkim trzeba być czujosób,
tel itte.

UWAGA: CYGAN IE

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab.
Witold Janeczek

ganki weszły do ich domów w podobny sposób, oferując
do sprzedania towar, w tym wypadku także po ich odwiedzinach zginęły pieniądze.
Cyganie pojawiają się we wsi - zgodnie z relacją mieszkańców - raz na dwa, trzy miesiące, samochodami na róż-

nym i zgłaszać na komisariat obecność we wsiach wszelkich dziwnie zachowujących się osób, w tym także i Cyganów. Patrol na pewno pojawi się w ciągu kilku minut we wsi
i wylegitymuje przybyszów, co sprawi, że z pewnością na(tb)
tychmiast opuszczą oni teren wsi.
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Na jednej z najbliższych sesji radni
miejscy w Łowiczu będą głosowali nad
powołaniem nowego składu Miejskiej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wniosek w tej sprawie
poparty większością głosów wysunął 24
lutego, podczas ostatniej sesji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir
Jagodziński. Radny Jagodziński motywował swój wniosek następująco: Komisja jest dysponentem środków na realizację zadań zawartych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i to od niej
zależy, czy pieniądze są odpowiednio
rozdysponowane, czy nie. Tymczasem
środki przeznaczone na te zadania zostały wykorzystane tylko w 71,94%, co
uważam za zaniedbanie. W wyniku kontroli stwierdz iliśmy, że na 30 odbytych
przez komisję spotkań niektórzy z jej
członków byli obecni tylko 3 razy, nie
jest więc zasadne, by osoby, które nie są
zaangażowane w prace komisji były jej
członkami. Ponadto uważam, że korzystnie byłoby, gdyby w skład komisji wchodz iii także przedstawiciele samorządu.
Przypomnijmy, że aktualnie komisję_
tworzy 14 osób: Zbigniew Trojanowski
- przewodniczący, Antoni Szalecki, Barbara Sikora, Cezary Gawroński, Ewa
Rześna, Mirosław Muszyński, Mario-

nilla Haczykowska, Jadwiga Kardialik,
Stanisław Pikulski, Jolanta Bobrowska,
Waldemar Osica, Alicja Kępka, Ryszard
Piskun i Tadeusz Plichta.
' Na tej samej sesji radni 21 głosami
prz:y 2 wstrzymujących przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 1999 rok,
program ten szczegółowo był omówiony w artykule pt. Jak wykorzystać haracz od sprzedawców alkoholu, który
zamieszczony był w nr 8 NŁ. Tego samego dnia radni jednogłośnie uchwalili
Gminny Program Profilaktyki i Rozwią
zywania Problemów Alkoholowych na
rok 2000.
Koszty realizacji programu przewidziano na 210.372 zł. W celach programu znajduje się_ m.in. zdiagnozowanie
stanu problemów alkoholowych na terenie miasta, na realizację. którego przewidziano I O tys. zł. Zamierzamy tutaj
włączyć do współpracy studentów polityki socjalnej z uczelni wyższych w naszym mieście - informowała na sesji
Maria Więckowska, kierownik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim.
Temu pomysłowi, jak również oszacowaniu zdiagnozowania na aż IO tys.

są

drogi wojewódzkie

Na ostatniej sesji, która odbyła się 29 lutego radni powiatu łowickiego jednogło
pozytywnie zaopiniowali drogi: nr 584 Sanniki - Kiernozia - Łowicz, nr 703
Poddębice - Łowicz oraz nr 704 Jamno - Łyszkowice - Brzeziny do kategorii
dróg wojewódzkich . Ogółem długość dróg wojewódzkich przebiegających przez
powiat łowicki wynosi 62.154 mb. W tym długość dróg miejskich 3.400 mb: droga
nr 584 - ul. Płocka, droga nr 703 - ul. Łęczycka. Długość zamiejskich 58. 754 mb:
droga nr 584 - gr. woj . mazowieckiego i woj. łódzkiego do gr. m. Łowicz, nr 703
Jestem przekonany, że o ile środki te nie - gr. pow. łęczyckiego i pow. łowickiego do gr. m. Łowicz, nr 704 skrzyżowani
zostaną wykorzystane na realizację tego z drogą krajową nr 71 me. Kwiatek do gr. pow. łowickiego i pow. łódzkiego wschodcelu, zostaną one przesunięte na pomoc niego.
(aj)
bezpośrednią - zaznaczał wiceburmistrz
Eugeniusz Furman.
Program przewiduje także: finansoPiłka
integrację
wanie programów pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych
Radio Plus wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Żyrardowie są organizaod alkoholu, finansowanie Punktu Po- torami I Międzypowiatowego Turnieju Piłki Nożnej Między Łodzią i Warszawą.
mocy w Rodzinie, realizację_ programów Chęć uczestnictwa w turnieju zgłosiły już powiaty: łowicki, kutnowski, rawski,
profilaktycznych w szkołach podsta- pruszkowski, sochaczewski, skierniewicki, łęczycki oraz grodziski.
Rozgrywki zostaną zainaugurowane w nowo pobudowanej hali sportowej w
wowych i ponadpodstawowych, rozwijanie literackich form profilaktyki po- Żyrardowie. Ich harmonogram oraz dokładna data rozpoczęcia będzie znana po
przez organizowanie spektakli o tema- zakończeniu zgłoszeń. Jak zapowiadają organizatorzy, wspaniała zabawa i moc
tyce uzależnień, zakup i dystrybucję_ emocji sportowych mają posłużyć do lepszego poznania się, wymiany doświad(aj)
wydawnictw o tematyce profilaktycz- czeń, rozmowy o sukcesach i problemach.
śnie

sposobem na

nej, finansowanie działalności

świetlicy

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

profilaktyczno-opiekuńczo-wycho

dok. ze str. I

SYDNEY·
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CHOC NIE NA PEWNO

wawczej działające przy SP 2, organizację_ konkursów z zakresu wiedzy o patologiach społecznych, dofinansowanie
akcji letnich i zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną,
propagowanie trzeźwego, zdrowego
stylu życia poprzez organizowanie imRyszard Budzałek przyznaje, że jest
prez masowych, dofinansowanie udzia- wiele problemów dotyczących prezenłu członków klubów abstynenckich tacji Łowicza, nie są one jednak związaw imprezach o charakterze sportowo- ne tyle z w kosztami, co z przepisami
rekreacyjnym, wspieranie działań sto- jakie obowiązują przy wjeździe dó Auwarzyszeń trzeźwościowych istnieją stralii. Dotyczą one na przykład drewcych na terenie miasta.
nianych mebli, które muszą podlegać
przeciwstawił się_ Sławomir Jagodziński.
(aj) kwarantannie. Dlatego - jak powiedział
nam inny członek zarządu Kazimierz
Sobieszek - najprawdopodobniej do Australii nie pojadą żadne łowickie meble,
będą one musiały być wykonane na miejscu. Łowicz zajmie się_ dostarczeniem do
Od lutego Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie ist- organizowane konkursy i wystawy), Zapraszamy(adresy
Sydney elementów wystroju chat łowienieje na stronach internetowych. Choć wciąż trwają prace placówek bibliotecznych, ich krótka charakterystyka, adrekich: pająków, wycinanek, bieżników
nad wprowadzaniem danych jest już co oglądać -zachęca sy i telefony), Warto przeczytać (recenzje nowości dooraz elementów stroju łowickiego.
Andrzej Czapnik, kierownik biblioteki.
stępne w bibliotece).
Wszystko to pochodziłoby od twórców
Trzeba przyznać, że strona swą starannie przygotowaAktualnie w opracowaniu jest wkładka o gminie, która
regionalnych z terenu Ziemi Łowickiej.
ną szatą graficzną. opatrzona wieloma ilustracjami zachę zapełni rozdział Nasza gmina, gdzie zostaną zawarte: krótka
ca do wgłębienia się w prezentowane tam treści. Znajduje- charakterystyka gminy, historia pocztówki z Nieborowa,
Myśli się_ także o zaprezentowaniu tam
my tam ciekawe informacje dotyczące Marii Konopnickiej, oferta kulturalna i sportowa, szczegółowa charakterystyceramiki z pr~cowni państwa Konoppatronki tej placówki. Prezentowany jest tam także referat ka placówek oświatowych, a także oferta gospodarcza.
czyńskich z Bolimowa. Do Sydney miaZiemowita Skibińskiego dotyczący związków pisarki z NieWszyscy, którzy chcieliby się bliżej przyjrzeć tym
łyby pojechać także kopie obrazów Cheborowem i okolicą. Strony zawierają takie pozycje, jak Ka- zagadnieniom są zaproszeni do internetu pod adres:
łmońskiego. Oprócz tego myśli się_ o zalendarium (dzieje placówki) czy Z życia biblioteki (m.in. www.smelcom.lowicz.pllbiblioteka
(aj)
prezentowaniu nagrań video mówiących

....---Nieborowska biblioteka w internecie--

Oxford College of English in Great Britain

Zakład

WYPRZEDAŻ

zaprasza na wakacyjne kursy
języka angielskiego
INFORMACJE I ZAPISY:
Ośmdek Języków Obcych
w Brzezinach

WWICZ

l..UBIANKI 1,5 zł/szt
Tel. 046/837-40-40
0604-295-577, 0602-234-810

tel. 046/874-22-49, 874-39-34

WYPOSAŻENiE
MAGAZYNÓW

Kredyty od 0,5°/o
miesięcznie!
• gotówkowe (bez poręczycieli)
• gospodarcze - obrotowe, inwestycyjne
•leasing
• mieszkaniowe i budowlane
• na zakup samochodów: nowych i uży
wanych osobowych, ciężarowych i ciągni
ków•od każdego: z kraju i z zagranicy; bez
poręczycieli i udziału własnego, do 18 lat!
POMAGAMY: przy zakupie i sprzedaży
ZAPEWNIAMY: uprzejmą i profesjonalną obsługę, skuteczne i wypróbowane procedury.
Badanie legalności.
Sprzedającym - krótkie terminy płatności!
UWAGA PROMOCJA!
Kto samochód na raty kupuje
Ten Lanosa lub Tico losuje

ARSIL

Agencja Kredytowo - Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
tel./fax &~:g;~352o-68ciX4,
(rok założenia 1993 r.)

Tani kredyt dla

każdego/
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. INTERWIST

T

łódt ul. Brukowa 6
(0-42) 640-70-43

http://www.lntetwlst.com.pl

Instalacji Elektrycznych
„EL „ TOM"

O Projektowanie
O Wykonastwo
O Nadzór
O Pomiary

o historii Łowicza i folklorze regionu.
W przeznaczonych dla Łowicza pomieszczeniach w Domu Polonijnym w
Sydney znaleźć się_ powinno miejsce dla
4-osobowej kapeli ludowej i pary łowic 
kiej, która mogłaby prezentować muzykę_ i pieśni ludowe na spotkaniach jakie
w Domu będą organizowane. Kto konkretnie pojedzie do Sydney z łowickich
muzyków - jeszcze nie zadecydowano .
Wszystkie szczegóły będą znane w ciągu
kilku najbliższych dni. - deklaruje wieceburmistrz Furman. Potrzeba jednej rzeczy - podpisania konkretnej umowy zapewniającej, że łowicka ekspozycja bę
dzie pokazywana w mediach, że naje} tle
będą odbywać się wywiady telewizyjne i
spotkania. - dopowiada Kazimierz So· bieszek.
Sytuacja ma być dużo jaśniejsza po
planowanych jeszcze na koniec tego lub
na początek przyszłego tygodnia rozmowach z Krzysztofem Miklasem oraz
przedstawicielami Polonii australijskiej.

NAPRAWA CIĄGNIKÓW
I MASZVN ROLNICZVCH

,,USlUG/ u·Kl/ENTA ,,
oferuję usługi

W ZAKRESIE:
- przyłącza elektroenergetyczne
- linie kablowe i napowietrzne nn i SN
- stacje transformatorowe
- instalacje elektryczne wewnętrzne,
telefoniczne, domofonowe i telewizyjne

Zapewniamy kompleksową obsługę
inwestycji elektroenergetycznych
oraz towarzyszącej dokumentacji
formalno - prawnej
ZAPRASZAMY:
Z.I.I~. ,..BL -TOM" - Bobrowniki 248
Tel.(046) 838-68-08; 0-602-461-341;
0-602-461-342
e-mail: eltom1@kki.net.pl

w zakresie:

REMONTÓW
KAPITALNYCH
SILNIKÓW DO CIĄGNIKÓW
ROLNICZVCH URSUS C-330, C-360,
„3" i „4" cylindrowych silników
„PERKINS" i pochodnych stosowanych
również w wózkach podnośnikowych
Do remontów silników używam nowych
atestowanych

części

ZAPEWNIAM:
~ Najwyższą jakość usług
~ Rzetelność
~
~

i profesjonalizm
Konkurencyjne ceny
Gwarancję na wykonaną Usługę

Tel. (0-46) 837-59-47 po godz. 16°0
D_~«A

ZJ.\KlJ.\O

HEl<'fROMECHJ.\NłCZNY

Łowicz,

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

../ Naprawa elektronarzędzi,
../ Przewijanie, laserowe wyważanie
wirników,

•

../ Przewijanie silników,
../ Naprawa sprzętu AGD.

~
. · ....
~~

•SYSTEMYNAWADNIAJĄCE

firrnyDROPIMEX-MILEX,
•PODŁOŻA ORGANICZNE (włók

no kokosowe firmy CERES),
•NAWOZ.V OGRODNICZE
- szeroki asortyment,
Cenyproducenta I
Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
R. 315

Rząśno

25 tel.

(046) 838-74-36

nowy

ŁOWICZANIN

5

9.03.2000 r.

PRZEST~PSTW PRZYBYWA,
•

ALE WOLNIEJ NIZ W LATACH POPR.ZEDNICH
Komendant powiatowy poli_
c ji przedstawił radnym powiatowym
informację o $lanie bezpieczeństwa.
Mimo

że następuje stały

stępstw na naszym

wzrost przeterenie z jednoczesnym

obniżeniem wskaźnika wyk1ywalności

ogólnej, któ1y wynosi 55,9%, to należy
zwrócić uwagę na fakt, że w 1999 roku
został zahamowany ,;skokowy" wzrost
przestępczości. W stosunku do lat ubiegłych jest on o wiele mniejszy-mówił powiatowy komendant policji Adam Ruta 29
lutego na ostatniej sesji Rady Powiatu.
Największy wzrost ilości przestępstw,
bo blisko o 30% został odnotowany
w kategorii kradzież z włamaniem. Stwierdzono tych czynów 569 przy wskaźni
ku wykrywalności 34, 1%. Znaczny, bo
ponad 50% spadek odnotowano w kategorii kradzieże samochodów, których
stwierdzono 56, wskażnik wykrywalności wynosi tutaj 43,2%. Rozboje i Wy-

muszenia rozbójnicze policja stwierdziła
w 46 przypadkach, wskażnik wykrywalności wyniósł tutaj 71,7%.
W 1999 roku do komendy zgłoszono 5
napadów, z których jeden okazał się upozorowany, a jego sprawcy zatrzymani
przez KPP Sochaczew, w jednym przypadku sprawcy zostali usta.leni (trwa procedura przekształcania materiałów operacyjnych w procesowe). Sprawcy pozostałych nie zostali wykryci, w skutek
czego postępowanie zostały umorzone.
W 1999 roku ponadto miało miejsce 5 zabójstw (dla porównania w 1998 dwa).
Sprawcy wszystkich czynów zostali
ustaleni, dwa postępowania zakończone,
tak więc wykrywalność w tej kategorii
wynosi I 00%. Ważnym elementem mają
cym wpływ na ograniczenie przestępcza-

....

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

Turniei motoryzacyiny będzie na Blichu
Po raz drugi uczniowie szkół śred- pierwszej pomocy, zasad ruchu drogonich naszego powiatu spotkają się na wego i historii motoryzacji. W drugiej
Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Po- części - praktycznej będą popisywać się
nadpodstawowych, który odbędzie się wiedzą z zakresu mechaniki pojazdowej .
na terenie Zespołu Szkół Rolniczych Zaplanowana również jest jazda na plaCKU na Blichu 14 marca o godz. 9.00. cu manewrowym samochodem osoboW turnieju udział wezmą trzyosobowe wym oraz motocyklem. Turniej jest ordrużyny z ośmiu szkół. Konkurs jest ganizowany wspólnie przez łowicką Kopodzielony na dwie części: teoretycz- mendi( Powiatową Policji oraz RCKU
ną, w której uczniowie będą odpowia- na Blichu.
dali na pytania z zakresu udzielania
(tb)

Jui po balu wSP Kocierzew
Długo będą

wspominali wspaniałą
swoim balu w podstawówce uczniowie klas ósmych ze
Szkoły Podstawowej w Kocierzewie.
Bal odbył sie dokładnie tydzień
temu, czyli w czwartek, 2 marca, w sali
gimnastycznej kocierzewskiej podstawówki. Oprócz ósmoklasistów bawili
się na nim przedstawiciele gimnazjum
działającego w tym samym budynku,
zaproszone zostały również władze
gminne i księża z miejscowej parafii.

zabawę na ostatnim

ści

i wzrost ilości zatrzymań osób podejrzanych jest legitymowanie i sprawdzanie
ich w bazie danych OPIS. Notatki z tego
typu legitymowaii po wprowadzeniu do
komputerowej bazy danych przekazywane są do Jfydziału Kryminalnego, po przeprowadzeniu analizy wykorzystywane są
dotypowania sprawców przestępstw. JfyZ listu czytelnika: „(. ..) Nie wiem co za urzędnik wydał taki „złom", bo
korzystując m.in. właśnie tę bazę, udało się
nie zniszczył tych tablic upływ czasu. Są zawieszone dopiero od około dwóch
ustalić piątego sprawcę zabójstwa w Dąb
lat, więc takie były od samego początku. A ich miejsce umieszczenia jest
kowicach - relacjonował komendant Ruta.
zwykłym skandalem. Oprócz mieszkańców tej ulicy każdy ma ogromny proKomenda Powiatowa wystąpiła w 103
blem, aby tu trafić. Samochody z jakimkolwiek towarem na tę ulicę krążą po
przypadkach z wnioskami o zastosowacałym osiedlu kilka razy w koło". Nic dodać, nic ująć.
nie aresztu wobec podejrzanych, tylko
w 18 prokuratura poparła te wnioski
i wystąpiła do sądu o zastosowanie tego dok. ze st1: 2
środka zapobiegawczego.
Nieco polepszył się stan bezpieczeń
stwa na drogach. W minionym roku na
Jak zapewnia wójt: Gmina dokona km i prowadziłaby przez most w Komdrogach powiatu doszło do 112 wypadków drogowych (o 20 mniej niż w r. wszelkich starań, by rozwiązać tę spra- pinie. Owe grunty zajmują łącznie 29 ha
1998), w których 15 osób poniosło śmierć wę jak najtańszym kosztem, np. pozy- i są to łąki.
Na razie mówi się o dwóch koncep(w 1998 - 19), natomiast 151 doznało skując most z Agencji Mienia Wojskoobrażeń ciała (o 3 osoby mniej niż wego, jednak czy uda mam się to zreali- cjach rozwiązania tego problemu. Pierww 1998). Policjanci nałożyli 9.652 man- zować nie jestem pewien. Budowa nowe- sza przewiduje, że gmina wykupi od
daty karne, zastosowali 4.703 pouczenia go mostu kosztowałaby gminę około 700 właścicieli grunty, po czym odsprzeda
(w stosunku do kierujących pojazdami), tys. zł. Na to na pewno nas nie stać, tak je zainteresowanym mieszkańcom Zaponadto zatrzymano 156 praw jazdy oraz więc rozwiązanie tej sytuacji stanowi dla bostowa i Kompiny, druga to wystąpie
nas nie lada problem.
nie z propozycją zamiany na grunty tej
625 dowodów rejestracyjnych.
Z przygotowywanymi infonnacjami samej klasy w miejscowości Sypień, któNa terenie powiatu łowickiego funkcjonuje osiem komisariatów, które do 31 zostaną zapoznani zainteresowani re należą do Agencji Własności Rolnej
grudnia 2000 zostaną przekształcone mieszkańcy Bednar podczas zebrania Skarbu Pańs.twa .
Rolnicy z Bednar nie sąjednak naraw rewiry dzielnicowych. W 1999 komi- wiejskiego, które w celu omówienia tego
sariaty stwierdziły 422 przestępstwa tematu zostanie zorganizowane pod ko- zie zainteresowani żadną z nich, chcą za
i wykryły 249, uzyskując wskaźnik 59%. niec marca. Sytuacja ta jest o tyle trud- wszelką cenę ucnronić most od rozbiórNajwyższą wykrywalność odnotował na, że 21 rolników z Bednar ma swoje ki i deklarują nawet chęć podpisania
komisariat w Bielawach uzyskując wskaź grunty po drugiej stronie mostu. Stano- oświadczenia, że będą korzystali z nienik 68,2%, zaś najniższą w Domaniewi- wi on najbliższą drogę dojazdu do nich. go wyłącznie na własną odpowiedzialW przypadku jego rozebrania najbliż ność.
cach ze wskażnikiem 48,9%.
Anna Jatczak
(aj) sza droga dojazdu wydłużyłaby się o 7

Trud organizacji uroczystego balu wziął
na siebie Komitet Rodzicielski prężnie
działający w tej szkole. Bal tradycyjnie
rozpoczął się polonezem, którego tań
czyć młodzież uczyła się już kilka tygodni wcześniej pod okieni nauczycielki
Agnieszki Łazińskiej. Przyglądali się
temu rodzice i zaproszeni goście. Po gorącym posiłku i chwili odpoczynku rozpoczęła się zabawa na sali gimnastycznej, która trwała do póżnego wieczora.
(mak)

Most iui tylko do rozbiórki

Gmina dołożyła - MZK kursuje
Gmina Nieborów

dofinansowała

skierniewickie MZK na linii do

Dziesięcioma tysiącami złotych wspomogła gmina Nieborów skierniewickie MZK, ł;>y nie zrezygnowało z usług przewozowych prowadzonych dotychczas na terenie gminy.
Miejski Zakład wystąpił do nas o dofinansowanie w więk
szej kwocie, jednak udało nam się wynegocjować do poziomu 10 tysięcy. MZK motywowało swoje stanowisko nierentownością linii obsługujących naszą gminę - powiedział Nowemu Łowiczaninowi wójt gminy ,Nieborów Andrzej Werle.

HURTOWNIA PALIW PŁYNNYCH
I OLEJÓW SM.AROWYCH .

Bełchowa

Wart podkreślenia jest fakt, że mieszkańcy nieborowskiej
gminy bardzo licznie dojeżdżają do miejsc pracy i szkół
w Skierniewicach, korzystając z usług tego przewoźnika.
Aktualnie w ciągu dnia na trasie z Bełchowa do granicy
gminy odbywa się 9 kursów. Jak się dowiedzieliśmy, zadeklarowanie przez gminę wspomnianej kwoty było warunkiem utrzymania tych kursów. Stosowną umowę gmina
podpisze z MZK w najbliższym czasie.
(aj)

Łowicz,

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

-rno s.c.
Łowicż,

ul.

Małszyce

2d/2e

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

Poleca po atrakcyjnych cenach:

OLEJ OPJlłOWY
ZDOSTJIWJI .

glazurę, terakotę

_&_
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

•!•

LUB ODBIÓR NA MIEJSCU

•!• systemy kanalizacji PCV
Hurtownia czynna w godz. 7°0 -18° 0 , soboty 7°0 -14°0
R-78

NA TERENIE LOWICZA TRANSPORT GRATIS
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JAKA DOTACJA DLA NIEPUBLICZNYCH
Otwarta furtka do finansowania fundacji, klubów i
Rada Miejska na swym ostatnim po- zadań do realizacji i jednostki, które
siedzeniu, 24 lutego, przyjęła - 18 głosa zgłoszą chęć ich realizacji będą mogły
mi poparcia, przy 3 wstrzymujących się ubiegać się o dotację - powiedział nam
i I sprzeciwu - uchwałę dotyczącą try- burmistrz Ryszard Budzałek. Na pytabu postępowania o udzielenie dotacji nie czy uchwała ta przyczyni się np.
na cele publiczne związane z realizacją do rozwiązania problemów finansowych
zadań samorządu miejskiego, sposobu klubu sportowego „Zryw", szkolącego
jej rozliczania oraz kontroli sposobu wy- młodzież w judo, burmistrz odpowiedział,
konania zleconego zadania, jednostkom że: Jednoznaczna odpowiedź nie jest tutaj
nie zaliczanym do sektora finansów pu- możliwa. Będziemy się starali rozważyć
blicznych i niedziałających w celu osią prawnie taką koncepcję w ramach tej
gnięcia zysku.
uchwały, ale musimy mieć akceptację ReUchwala ta niewątpliwie otwiera moż gionalnej Izby Obrachunkowej~ tej spraliwość doto wania j ednostek pozabudże wie. Na razie „Zryw" wspomagany jest
towy ch. Nie moż emy zapominać o ogro- udostępnianiem za symboliczną kwotę sali
mie naszych potrzeb, z myślą o nich zo- na treningi przez OSiR.
stała ona opracowana. To my, jako saW tym roku już inaczej chyba nie bę
morząd, będz iemy opracowywali listę dzie, wykaz zadań przewidzianych

Zieleń

ponownie do przetargu

O ponownym uruchomieniu pełnej procedury przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych terenów zieleni miejskiej postanowili we wtorek, 29 lutego, członkowie
Zarządu Miasta Łowicza.
Pierwszy przetarg w tej sprawie został unieważniony z powodu zbyt małego
zainteresowania zamówieniem.
Obecna umowa z firmą „W domu i ogrodzie" wygasa z dniem 14 marca.
Do momentu podpisania nowej umowy z firmą, która wygra przetarg, zielenią
ma zaopiekować się łowicki Zakład Usług Komunalnych. Data przetargu jeszcze
nie została ustalona.
Warto zauważyć, że w nowej umowie z firmą, która zechce konserwować
miejską zieleń, teren jej powierzony będzie rozszerzony o około 8,5 hektara Błoni
w pobliżu Bzury. Do tej pory Błonia nie były objęte konserwacją zieleni przez
(mak)
firmę otrzymującą zlecenie.

Teren po SBW

Barbara i

Włodzimierz Łuczakowie

Więcei

dróg • ale kosztem szkól

tysięcy złotych zapisali w bustałych radnych. Wójt Andrzej Barylroku 2000 na budowę i moderni- ski tłumaczył, że trzeba budować drogi
zację gminnych dróg radni gminy Ło gminne, tym bardziej, że mogą być one
wicz. Niby to niemało , ale propozycji dofinansowywane także z funduszy zeremontów dróg było tyle, że kwota ta wnętrznych . Z ust jednego z członków
i tak jest niewystarczająca. Na sesji Rady komisji zdrowia, oświaty, kultuty i spraw
Gminy, 23 lutego, padły z ust radnych socjalnych padła inna propozycja: aby
propozycje budowy następujących dróg: 100 tys. zł, które były w projekcie buWygoda - Jamno, Ostrów - Świące, Dąb dżetu przeznaczon..e na remont Szkoły
kowice - Pilaszków, Guźnia - Dąbkowi Podstawowej w Dąbkowicach przenieść
ce, Zawady - Grudze. Każda z tych dróg na budowę dróg. Propozycja ta spotkajest dla właścicieli położonych w jej ła się ze znacznym sprzeciwem ze strony
pobliżu gospodarstw potrzebna. Podczas radnego Wiesława-Zwolińskiego, który
sesji radny Szczepan Kapuściński opo- wskazywał , że owa szkoła rzeczywiście
wiadał się np. za drogą Dąbkowice - Pi- wymaga remontu. Padła też propozycja
laszków, tłumacząc to faktem, iż dla ze strony radnego Ryszarda Tokarczyka,
większości mieszkańców jest to jedyna aby I OO lub 200 tys. zł z kwoty przeznadroga, którą dojeżdżają do swoich dzia- czonej na rozbudowę gimnazjum w Połek. Droga Wygoda - Jamno z kolei to powie przeznaczyć na budowę dróg asjedna z większych dróg gruntowych w faltowych, gdyż kwota 465 tys. zł przeokolicy, łączy ona te wsie z trasą łódzką znaczona na tę inwestycję w tym roku
- argumentował radny Władysław i tak nie zostanie w całości spożytko
Skwarna. Wszystkie te argumenty są nie wana. Wynikiem głosowania były nastę
do zakwestionowania, praktycznie za pujące ustalenia: w pierwszej kolejności
każdą drogą coś przemawia, dlatego Wła będzie budowana droga Guźnia - Dąb
dysław Skwarna zaproponował, aby pie- kowice, natomiast w dalszej kolejności
niądze, które planowano na budowę no- drogi Świące - Ostrów i Wygoda - Jamwych dróg przeznaczyć na remont na- no. Suma przeznaczona dla Szkoły
wierzchni dróg już istniejących, które są w Dąbkowicach została przeniesiona
w opłakanym stanie.
na budowę dróg, z pieniędzy dla gimnaPropozycja ta spotkała się jednak zjum w Popowie I OO tys. zł zostało przez dużym sprzeciwem ze strony pozo- sunięte również na budowę dróg. (ech)

Przygotowania do budowy
parkingu przed basenem
Aneks do umowy w sprawie użyczenia miastu obiektu
Miejskiej przy ulicy Kaliskiej został zaakceptowany
na ostatnim posiedzeniu Zarządu Miasta Łowicz, które odbyło się we wtorek, 29 lutego.
Przypomnijmy, że nieruchomość ta nie jest miejska i należy do będącego już od kilku lat w stanie likwidacji Centralnego Związku Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Użyczenie
nieruchomości ma obowiązywać zgodnie z umową do 30
kwietnia 2022 roku.
Aneks związany jest z propozycją zmiany plany sytuacyjnego najbliższych okolic nieruchomości w związku
z planowaniem zorganizowaniem parkingu w pobliżu budyPływalni

*BIURO SKLEP, ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11,
tel./fax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71
* HURTOWNIA: Łowicz, ul. Seminaryjna 6, tel./fax
(046) 837-60-14
*SKLEP Nr 1, Sk-ce, ul. Kopernika 5,
tel. (046) 832-52-07
*ZAKŁAD PRODUKCYJNY: Ostrów 6
tel. (046) 838-98-41

My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

spróbuj i Ty !!!

Okna-, drzvvi
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
Łowicz,

·nku basenu. Przy łowickiej Pływalni Miejskiej mają powstać
dwa szerokie pasy parkingowe po 54 miejsca dla pojazdów każdY.. Przy ulicy Kaliskiej ma natomiast powstać parkin!!) na 7S miejsc parkingowych. Zdaniem łowickiego
Zarządu Miasta powinno to rozwiązać wszelkie problemy
związane z bezpiecznym parkowaniem samochodów w tej
części miasta.
Nawierzchnię parkingu mają stanowić betonowe płyty, które
można łatwo i szybko zdemontować i np. przenieść w inne miejsce. Miasto nie chce bowiem inwestować w nie swoje nieruchomości..

(mak)

,,REM„BUD'' Sp, z o.o,
Producent
•
•
•
•
•
•
•
•

*OKNA· PRODUKCJA WŁASNA
*PANELE BOAZERYJNE I PODŁOGOWE
*TAPETY
* SIDING - PCV
* PŁYTY WJÓROWE • LAMINOWANE
*KLINKIER
BOGATY ASORTYMENT
* MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE,
CENY PRODUCENTA
URSA, GULLFIBER
* POKRYCIA DACHOWE
ZAWSZE TANIIJ
.*MONOTUB
NIŻ GDZII INDZIEJ
* MIESZALNIK FARB NOBILES

99-400

Gmina Łowicz

600

do zlecenia zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
na tablicy ogłoszeń w terminie umożli
wiającym złożenie ofert. Oferty można
składać do 30 września roku poprzedzającego wykonanie zadania - a więc na ten
rok zgodnie z tą uchwałą nie będzie już
można nikogo dotować - „Zrywu" też nie.
Wysokość dotacji określa Zarząd
Miasta po zasięgnięciu opinii merytorycznych komisji. Rozliczenia dotacji
dokonują wyznaczeni pracownicy Urzę
du Miejskiego w Łowiczu i podlega ono
ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń . Wykonanie przyznanych
dotacji ma inny cel niż określony w umowie powoduje, zgodnie z uchwałą - konieczność zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z urnową wraz z odsetkami, wyklucza również prawo do ubiegania się o dotację przez kolejne 3 lata.
Zarząd Miasta Łowicza będzie dokonywał nie rzadziej niż raz na kwartał
kontroli realizacji zleconych zadań,
na które została przyznana dotacja oraz
(zgodnie ze zgłoszoną przez radnego Sła
womira Jagodzińskiego poprawką
do uchwały) przedstawiał wnioski z wykonanych kontroli Radzie Miejskiej.
(aj)

Jeszcze w tym roku, jak powiedział nam wójt Gminy Zduny Jarosław Kwiatkowski, gminie powinno udać się wystawić na sprzedaż teren zajmowany przez
niegdysiejszą Spółdzielnię Budownictwa Wiejskiego, znajdujący się w Zdunach
niedalego budynku Urzędu Gminy.Od kilku lat teren ten nie jest już wykorzystywany, znajdujące się na nim budynki powoli niszczeją. W roku ubiegłym gmina
starała się teren po spółdzielni sprzedać po atrakcyjnej cenie, jednak okazało
się, że nie może ogłosić przetargu, ponieważ istnieje konieczność dokonania
regulacji prawnej stanu własności kilku działek, na jakie składa się teren spół
dzielni. Aktualnie, jak powiedział NŁ wójt, sprawa wyszła już z sądu i trafiła
(tb)
do wojewody w celu dokonania ponownej komunalizacji działek.

(Milgdanna)

ŁOWICZANIN

dżecie

bliżej sprzedaży

Centrum Targowo-Budowlane

stowarzyszeń

nowy

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

Wyroby posiadaj4 certyfil<at
na znal< bezpieczeństwa
99-400

Łowicz,

ul. Katarzynów 48

.tel. 046/837-57-58, fax. 046/837-50-35

•
•
•
•

• lodówki, zamrażarki
pralki automatyczne i wirnikowe - wszystkie typy
• ogrzewacze przepływowe
termy elektryczne Mysłowice - Inowrocław
• zbiorniki na mleko
odkurzacze
sprzęt drobny AGD - czajniki bezprzewodowe MPM+Libella

Janusz Trzos
Łowicz,

ul. 3 Maja 3 (w podwórzu)
tel.(046) 837-35-94 (całą dobę)

•
•
•
•
•

R-262

Na naprawy i na podzespoły udzielam gwarancji.
Za gotówkę i na raty.
Dealer schładzalników.
Serwis gwarancyjny i odpłatny schładzalników.
Krótkie terminy realizacji.

WedJaolms

schładzalniki

r.u

_j, -

-

mleka

7

9.03.2000 r.

Którą szkołę wybrać (Ili)

•

•

W prezencie

,

BLICH • AZ 9 MOZLIW.OSCI
•

W sumie 270 miejsc w klasach pierwszych ma do zaoferowania kandydatom do szkół średnich Zespół Szkół
Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego na Blichu w nadchodzą
cym nowym roku szkolnym 2000/200 I.
Uczniowie mają do wyboru w tej placówce 9 różnych kierunków nauczania.
Większość z nich to kierunki zawodowe, związane z rolnictwem i pokrewnymi dziedzinami życia. Cztery propozycje to klasy technikum i liceum na
podbudowie szkoły podstawowej.
Jest tu możliwość zdobycia zawodu technika mechanizacji rolnictwa, technika ży
wienia i gospodarstwa domowego oraz
technika.technologii żywności - a także
możliwość kształcenia się w liceum profilowanym agrobiznesu.
Blichowski zespół szkół oferuje
także klasy w trybie nauczania zaocznego na podbudowie szkoły zawodowej
trzyletniej. Będzie to liceum ogólnokształcące (w tej szkole nowość) oraz
technikum technologii żywności, a także w normalnym trybie nauczania (niezaoczne) technikum mechanizacji rolnictwa. Egzaminy do tych klas odbę
dą się w szkole, z zakresu języka polskiego i matematyki, w dniach 26 i 27
czerwca.
Szkoła oferuje także naukę w dwu
klasach szkoły zasadniczej na podbudowie szkoły podstawowej, są to klasy kształ-cące w zawodach : mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz operator maszyn i urzą

świadec~o ukończenia szkoły podstawowej, 2 zdjęcia, zaświadczenie
lekarskie o ·zdolności do kierowania
pojazdami silnikowymi i książeczka
zdrowia. Wszystko ma wpłynąć do
szkoły do 15 maja 2000 roku. Więcej
informacji otrzymać można pod numerem telefonu 837 37 05 .
W szkole aktualnie uczy się
570 uczniów, korzystają oni z sali
komputerowej, w której znajduje się
l 6 stanowisk komputerowych. W nowym roku szkolnym dyrekcja zamierza zakupić nowoczesny sprzęt komputerowy w sumie na około 20 stanowisk. Zastąpi on przestarzały już
sprzęt znajdujący się na wyposażeniu
pracowni.
Na miejscu jest także internat na kilkadziesiąt miejsc, który zapęwnia dach
nad głową nie tylko uczniom szkoły, ale
i osobom uczącym się w innych placówkach. Znajduje się tam także obszerna stołówka, gdzie można otrzymać pełne dzienne wyżywienie.
Szkoła może się poszczycić salą kinową i dwoma salami gimnastycznymi,
siłownią oraz dobrze utrzymanym boiskiem i bieżniami. Oprócz tego dzięki
współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstw a Wiejskiego w Warszawie
w szkole znajduje się aktualnie najlepiej
w Łowiczu wyposażona pracownia chemiczna oraz dobrze wyposażona pra~
cownia biologiczna.
Grono nauczycielskie w ZSR na Blichu to około 50 nauczycieli, w 90 pro-

dzeń przemysłu r'blno-spożywczego

wykształcenie wyższe. Wszyscy praktycznie cały czas starają się podnosić swoje
kwalifikacje na kursach czy studiach po·
dyplomowych.
Dla uczniów klas zawodowych
szkoła zapewnia praktyki w gospodarstwie przyszkolnym, w gospodarstwach specjalistycznych, instytucjach f zakładach produkcyjnych.
Uczniowie mają także możliwość

- co jest w szkole drugą nowością
w porównaniu z latami poprzednimi.
Klasa ta została przeniesiona z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. W przypadku tych dwu klas podstawą kwalifikacji będzie konkurs świadectw, do klas
tych dostaną się osoby o najlepszych
wynikach.
Wymagane dokumenty, jakie należy dostarczyć do szkoły, to: podanie,

centach

są

to osoby

posiadające

Wszystkie dzieci z klas I i V naszych
wkrótce prezenty od firmy Procter&Gamble w ramach przeprowadzanej przez ten koncern akcji profilaktycznej . Do wszystkich pierwszaków adresowany jest program „Twój
piękny uśmiech", w ramach tego programu dzieci dostaną pastę do zębów
i dzienniczek szczotkowania zębów. W
dzienniczku tym są rubryki dla poszczególnych dni, a w każdej narysowane są
po 2 Zęby, które dziecko koloruje, jeśli
oczywiście umyje zęby. Rodzice potwierdzają swoim podpisem mycie zę
bów przez dziecko - w ten sposób moż
na zostać członkiem „Klubu Przyjaciół
Zuzi". Oprócz prezentów dla każdego
szkół dostaną

prawo jazdy. Inną bardzo wajest możliwość wyjazdów najlepszych uczniów na praktyki zagraniczne do gospodarstw rolnych w Niemczech czy Austrii.
Wśród zajęć pozalekcyjnych warto
zwrócić uwagę na to, co proponuje
Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy",
działający w szkole od kilkudziesięciu
lat - i również często koncertujący
zdobyć

żną zaletą szkoły

zagranicą.

(tb)
,..._ _ _ _ __

I

Przedstawiciel firmy Procter&Gamble przygotowuje prezenty dla uczniów SP 6

Ile na walkę z alkoholizmem?

Nieborowscy radni na ostatniej sesji (28 lutego) jednogło
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W 2000 roku gmina przewiduje
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości
75.529 zł.
Na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, m.in.
przez finansowanie punktu konsultacyjnego oraz współpra
cę z członkami rodzin osób uzależnionych, przewidziano 1.000
zł. Na udzielanie pomocy rodzinom, w których występują zjawiska przemocy spowodowane nadużywaniem alkoholu (interwencje prawno-administracyjne, uruchomienie telefonu
śnie przyjęli

zaufania i wspieranie stowarzyszeń) - 6.000 zł. Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjów poprzez realizację półkolonii ,.Zielona Szkoła" - 48.020 zł. Szkolenie sprzedawców - 700 zł. Konkursy dla uczniów - 10.000 zł. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych zajmujących
się rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 500 zł. Na
szkolenie członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym przewidziano - 1.000 zł.
Ogółem na walkę z alkoholizmem gmina zamierza prze(aj)
znaczyć 73.900 zł.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

AUTORYZOWANY PARTNER

'li~Q~2S®
ADAX ;.st ltlSfrnianym znołitm ~ firmy m «<nputw SA.
Logo Inte/, Init/ lnsitll, 1'tnlivm, (J.ron sq rłirotionyml lllllkami ~firmy Init/.

CO POD

MASKĄ:

płyta główna MB GB iBlO flexATX, procesor INTEL Celeron 533MHz, SVGA INTEL 752,
zintegrowana, pamięt przydzielana dynamianie z RAM, karta muzyanll"AC'97 Audio Cadec
+ aprogramowunie, pamięl 64MB SDRAM, dysk twardy 8,4 GB zamontowany na stale,
system operacyjny Windows 98 + dakumenlatja, napęd CD ROM 40x, nppęd FDD 3.S",

klawiatura, mysz z podkludkq, głośniki, Óbudawa Aex ATX, srebrno - niebieska, modem 56kB,
·
Anh'VirenKit, Neverhaod.
Szaeg61y majdziesz na naszej stronie firmowej - http://www.smelcom.lowia.pl

ul. Bolimowska 14/18b. VII, tel./fax 0-46 837 48 93

* Sklep Firmowy: ul. Podrzeczna 24a, tel./fax 0-46 837 69 20

O GLAZURY

oferuje „KOPER" s.c.

OFERUJE:
·części do samochodów
zachodnich i Japońskich
·sprzedaż filtrów i oleju

Tel. (046) 837-13-58,
(042) 633-20-84

Wymiana gratis!

GWARANTUJEMY:
./jakość

../

./

fachowość

bezpieczeństwo

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

dziecka firma daje przewodnik dla nauczyciela, pomocny w realizowaniu programu profilaktycznego oraz kasetę VHS
z bajką i piosenkami o myciu zębów
i higienie.
Dla uczniów klas V jest przeznaczony program „Czas przemian''. Firma
przygotowała broszury o dojrzewaniu,
specjalne dla chłopców, dziewcząt i rodziców. Przedstawiciel firmy rozwoził
do poszczególnych szkół materiały do
realizacji programu w środę, I marca.
Programy tego typu są realizowane od
kilku lat, ale co roku firmy starają się
wprowadzić w program coś nowego
i ciekawego.
(m wk)

Dyrektor Maciej Mońka zaprasza:
ma co zaoferować.

Sugerowana cena netto: 3.399 PLN

Łowicz,

Dzieci obdarowane pastą do zębów

szkoła

ADAX BRAVO 533CL Flex

Biuro Handlowe i Serwis: 99-400

od kosmetycznego giganta

o
o

Terakota
Panele
• ścienne •

O Ka~etony

o Parapety

o
o

Naprawa wszystkich typów
samochodów.
·montaż blokad, skrzyni biegów

ul. Poznańska 128
Tel. (046) 837-36-92

Łowicz,

R-299

OLEJ
Podłoe·owe

"'

.Ae~~e

. ;'~~

io'1j)0J#'~~
SIDING
DRZWI ~,..e ~~"-1°
o OKNA . · "'~ .,.~
o Kleje. fu2i. listwy

o

EKOTERM PLUS
Z .KONCERNU
Łowicz,

PŁOCK

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

CENY KONKURENCYJNE
oraz transport:

Elektronarzędzia

Bosch
Kupisz w Hurtowni
,, GLAZPANEL''
Łowicz, ul. Klickiego 18

OPAŁOWY

•piachu
fi?
Q'.

•żwiru

KAMAZ 12 ton

.

R-284

8

.
BADANIE, KTORE MOZE POMOC
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W przedszkolach i klasach zerowych prowadzane są
badania dojrzałości szkolnej
We wtorek, 23 lutego dzieci z klas „O"
w SP 4 w Łowiczu zostały poddane
badaniom dojrzałości szkolnej, w najbliż
szym czasie będą one prowadzone
w pozostałych łowickich szkołach . Są
to badania przeprowadzone co roku
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu w celu wyłonienia
dzieci, które mają podejrzenie niedojrzałości szkolnej, czyli występuje u nich
zaburzenie funkcji czytania, pisania,
wymowy itp. Objęte są nimi dzieci
z grup sześciolatków w przedszkolach
oraz klasy „O". Pierwszym etapem jest
obserwacja dzieci, następnie analiza ich
prac, po czym wyniki konsultowane są
z nauczycielem prowadzącym badaną
grupę. Przeprowadzane są badania percepcyjno-motoryczne, badany jest poziom inteligencji oraz dojrzałość społecz
no-emocjonalna. Ważne jest, by w miarę
wcześniej wykryć nieprawidłowość, ponieważ daje to najefektywniejszą możli
wość wyrównania ich do czasu, gdy
dziecko rozpocznie naukę, ewentualnie
zalecić odpowiednią pracę w zespołach
i.ryrównawczych już w klasie! lub -jeże
li zaistnieje taka konieczność - skierować na zajęcia w zespole korekcyjnokompensacyjnym - mówi prowadząca
badania psycholog Irena Turczyn.
Możliwość uczestniczenia w zaję
ciach prowadzonych przez poradnię
mają wyłącznie ci, dla których cykl prowadzonych tam zajęć i ćwiczeń jest
opracowany już z początkiem wrześ
nia, tak więc, jeżeli jakieś dziecko nie
podda się badaniom, a zaburzenia jego
dojrzałości szkolnej zostaną wykryte
dopiero w toku nauki w klasie pierwszej, specjalistyczne z~jęcia kompensacyjno-korekcyjne będzie mogło rozpocząć dopiero od następnego roku szkolnego. Najpierw badania prowadzone są

w grupach przedszkolnych, ponieważ
tam wychowawczynie najczęściej znają
już wcześniej dzieci, natomiast w przypadku „zerówek" w szkołach, które
two- rzą uczniowie pierwszy rok uczę
szczający do danej placówki, należy dać
nauczycielowi czas na poznanie ich
umiejętności i możliwości. Ilość dzieci, u których stwierdzono zaburzenia
w dojrzałości szkolnej w łowickich
przedszkolach waha się od 6 do 11,
w szkołach podstawowych ta liczba jest
większa.

Trzeba zaakcentować fakt, że na
przestrzeni ostatnich lat wzrosło zainteresowanie rodziców rozwojem ich
dzieci. Kiedyś nauczyciele właściwie
jako jedyni zgłaszali dziecko do poradni, dziś świadomość rodziców jest
znacznie i.ryższa, niejednokrotnie sami
zgłaszają się do nas, by spr.awdzić, czy
dziecko prawidłowo się rozwija, często
zgłaszają się również, gdy dziecko przeżywa bardzo emocjonalnie swoje pierwsze dni w szkole czy w przedszkolu, gdy
dziecko i.rym aga opieki poradni, nie lekceważą sobie terminów - mówi Irena
Turczyn.

l

Jak często podkreśla pani psycholog,
ze Szkołą Podstawową nr 4 poradnia już
od wielu lat prowadzi współpracę, której koordynatorem jest pedagog szkolny Renata Szczepanik. Zarówno my, nauczyciele, jak i rodzice naszych uczniów
szczególnie sobie cenimy współpracę
z poradnią, o czym świadczą liczne obecności, często nawet obojga rodziców, na
prowadzonych przez panią psycholog
badaniach oraz zainteresowanie i.rygła
szanymi przez nią pogadankami - mówi
Renata Szczepanik. Zachowania takie,
że rodzice nie wyrażają zgody na to, by
poddać dziecko badaniom w poradni, są
sporadyczne. Jedna z matek niedawno
nie i.ryraziła takiej zgody, mówiąc:„ (..)
Nikt z mojego dziecka głupka robić nie
będzie". Taka postawa i.rynika z niskiej
świadomości tej osoby, ponieważ nie są
to badania dla dzieci upośledzonych, których w tych klasach nie ma. Są to badania mające na celu wykrycie zaburzeń
pewnych funkcji m.in. czytania lub pisania. Dzieci z tego typu zaburzeniami jest
bardzo dużo, a ich wczesne wykrycie
może je całkowicie i.ryeliminować.
(aj)

-

...•
,.,..

Pusto, brudno, marnujące się przestrzeni;!, które trzeba
raz trzeba remontować

- a te-

Ile trzeba będzie zrobić
na Podrzecznei?

parterze mieści się w nim oddział Biblioteki Publicznej w Łowiczu, a na pię
trze trzy mieszkania zajmują lokatorzy.
Dokumentacja ma zawierać inwentarycację całego objektu wraz ze wszystkimi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, ocenę stanu technicznego
elementów budowli w tym fundamentów, stropów i każdego pomieszczenia.
Miasto wskazuje tu konieczność wykonania specjalistycznych ekspertyz
budowlanych pomieszczeń, zwłaszcza
od ulicy Podrzecznej.
Wykonawca zlecenia ma przedstawić
jednoznaczną ocenę stanu budynku,
kosztorys niezbędnych prac i ich plan.
Unieważniony został przetarg na konwojowanie wartości pieniężnych z kasy
dokumentacji powinien
Wykonawca
przetargu
Urzędu Miejskiego w Łowiczu do banku. Powodem unieważnienia
także ustsunkować się do wykonania
były zbyt wysokie stawki za usługę zaproponowane przez dwie firmy ochrowymiany stropów na podstawie dokoniarskie, które do przetargu przystąpiły. Były one kilkukrotnie wyższe od obowiąnanych wcześniej ~kspertyz.
zujących dotychczas, a te wynos.iły około 800 złotych miesięcznie.
Zarząd Miasta zamierza w związku z tym zaproponować Komendzie PowiaNa podstawie tego dokumentu miatowej Policji w Łowiczu zajęcie się konwojowaniem miejskich pieniędzy w zasto będzie decydowało o podejmowamian za zwiększenie dotacji z kasy miejskiej dla policji. Rozmowy w tej sprawie
niu konkretnych prac remontowych,
mają być przeprowadzone jeszcze w tym tygodniu z tego względu, że dotychktóre są zaplanowana na ten rok.
(mak)
czasowa umowa z firmą wygasa już w przyszłym tygodniu.
(tb)
'----------------------------~ nie wykorzystywany. W tej chwili na

Najlepszą eskortą

jednak policjant

----"'I

od poniedziałku, 14 luteInwestycji i Remontów
Urzędu Miejskiego wydaje specyfikacje na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na wykonanie remontu budynku po byłym Miejskim
Domu Kultury przy ulicy Podrzecznej
20. Już tego dnia do wydziału zgłosiły
się dwie łowickie finny zainteresowane
tematem. Wyłonienie wykonawcy dokumentacji w drodze przetargu przewidziane jest na 3 marca. Tennin jej wykonania,
jak napisano w specyfikacji,_ pożądany
jest do 5 czerwca. Ogłoszenie przez Zarząd Miasta przetargu jest pierwszym
krokiem do tego, by Łowicki Ośrodek
Kultury mieszczący się aktualnie w budynku kina Bzura przeniósł się do pomieszczeń przy Podrzecznej. To, zdaniem dyrektora LOK Macieja Malangiewicza, pozwoli na znaczne prężniejsze
działania kulturalne niż dotychczas.
Budynek przy Podrzecznej od 1995
roku w większości swej powierzchni jest
Począwszy

go,

Wydział

P.P.H.U. ,, TRANS-KOM"

HURTOWNIA CIASTEK
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SZEROKI ASORTYMENT
NAWOZÓW PO ATRAKCYJNYCH
CENACH!

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

KUCHNIE

było utrzymać

na ·T~oją adarę

OKAZJA/!!

•cukierki czekoladowe, owocowe

Uwaga tylko do końca lutego
nowy cement po starych cenach!

CEMENT ,,350'' - 210 zł/t
Posiadamy również w sprzedaży wysokokaloryczny wę
giel kamienny i koks.

KONKURENCYJNE CENY!
KOKS
WĘGIEL

KOSTKA

WĘGIEL

ORZECH

MIAŁ

• 400 zł/t
· 370 zł/t
• 340 zł/t
• 220

Dostawa do klienta!
Sprzedaż na raty!
Punkt
*Łowicz,

sprzedaży:

•:• Zapewniamy sprzęt do zabudowy wraz zmontaiem

zł/t

Transport gratis
Łowicz,

ul. Mostowa 20
Tel.(046) 837-69-85

UBOJNIA ŁYSZKOWICE
Ryszard Szymajda
•
PROWADZI SPRZEDAZ
PÓtTUSZ
WIEPRZOWYCH
W CENACH HURTOWYCH
I DETALICZNYCH
ATRAKCYJNE CENY !!I
ul. Targowa 1
Tel. 0-601-345-710

Łyszkowice,

ul. 1-go Maja

tel. (046) 83!-96-10

•!• Wykonujeniy
•!• Projektujemy
•!• Montujemy

oferuje po najniższych cenach
•ciastka na wagę, paczkowane

- SZYllY
111.\.l{I

i.\.IJ'ł,łł

Ilf)IAf)l\TNił~ZI~

Wszystkie Typy
1700 - 1900
Tel. 0-604-518- 794
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DLA WIELCA,DLA· ~OLKLORU
Udany benefis w sali „Bzury" w 20-lecie prowadzenia „Blichowiaków"
Ponad 400 osób, w tym wieloletni przyjaciele
i dalsi, zapełnili salę kina Bzura w miniony
czwartek, 2 marca, na benifisie znanego propagatora kultury łowickiej i wieloletniego nauczyciela
szkoły na Blichu, Stanisława Wielca. Okazją do
jego zorganizowania były trzy rocznice: 20-lecie
prowadzenia zespołu folklorystycznego Blichowiacy, 40-lecie pracy zawodowej oraz 60. rocznica
urodzin. Benefis nie trwał - jak planowano - dwie
godziny, lecz prawie trzy i pół.
Prowadzący spotkanie Halina Pietrzak i Artur
Michalak usadzili beneficjenta na specjalnie na tę
okazję przygotowanym tronie kilka minut po 17.
Spotkanie z nim rozpoczęli od wyświetlenia 9 slajdów wykonanych z fotografii prywatnych Stanisława Wielca. Znalazły się wśród nich fotografie
jego rodziców: Katarzyny i Franciszka Wielców
sprzed 70 lat, ubranych w strój łowicki oraz zdję
cia przedstawiające samego jubilata w wieku 5, 7,
21 lat (gdy składał egzamin do Studium Nauczycielskiego w Piotrkowie Tryblinalskim), 31 lat (gdy
jeszcze rok brakowało mu do uzyskania tytułu mgr.
fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu).
Po zdjęciach zebranym na widowni gościom przedstawiono kilka ujęć z kamery video ilustrujących
wyjazdy zespołu 81 ichowiacy za granicę do USA.
Francji i Niemiec.
bliżsi

Wielec otrzymał też od gazety sa„Pismo Miasta - Łowicz" przyznany
mu przez nią tytuł „Łowiczaka roku".
Po tym rozpoczęła się wzruszająca dla wielu,
a zwłaszcza dla beneficjenta, część spotkania,
w której przedstawiano przyjaciół Stanisława Wielca. Pierwszą osobą wywołaną przed widownię była
pani Hanna Fortuniak, jego koleżanka ze Szkoły
Podstawowej w Strugienicach. Pokrzywą mnie poparzył, nogę mi podstawił... - wspominała z rozrzewnieniem przyjaźń z beneficjentem. Z dziecinnych lat najmocniej zapamiętała go z tego dnia, gdy
wspólnie biegli przez 14 km nad Bzurą do Łowi
cza, by zobaczyć kolarski Wyścig Pokoju. Jechał
wtedy niezapomniany Stas::.ek Królak. .. Z okresu
dziecięcej przyjaźni ze Stanisławem Wielcem zapamiętali wspólnie jeden utwór „Czerwone jabłusz
ko". Wykonała je kapela Janusza Szymańskiego.
Wzruszające dla jubilata było pojawienie się na
scenie jego kolegi z czasów nauki w Liceum Pedagogicznym Tadeusza Chudzyńskiego oraz profesora fizyki Gustawa Gębury. W szkole mówiono
o nim (o Wielcu - przyp. red.)jako o pracusiu do
potęgi 11-tej - wspominał Gębura.
Na scenę wychodziły też kapele: najpierw Janusza Szymańskiego, potem Stefana Winnickiego.
Trzy utwory wykonane przez tę ostatnią były
nu.

Stanisław

morządowej

9świadczyny były w ekspresowym tempie, bo jak wspomina - obawiał się, by mu ktoś nie „sprząt
nął" sprzed nosa tak ładnej dziewczyny. Ślub odbył się 16 kwietnia 1966 roku. Umie zawsze znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, jednocześnie
jest okropnym bałaganiarzem - opisywała żona
męża zgromadzonym na sali. Przed publicznością
pokazali się potem pozostali członkowie rodziny:
córka Edyta, która jest nauczycielem w szkole na
Blichu, syn Marcin, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, zięć Marek z wykształcenia
technolog przetwórstwa drewna i aktualnie prezes
zarządu firmy drzewnej oraz Artur - przedszkolak. Po tym wystąpiły Koderki, tym razem akurat
nie w ludowym repertuarze, lecz w układzie tanecznym do charlestona. Po nich na scenie zaprezentowały się „Wycinanki" Stanisława Balika.
Z wolna zbliżaliśmy się, my wszyscy obecni na
sali, do blichowskiego zaangażowania jubilata. Zaczęło się ono w roku 1976, gdy po 14 latach ·pracy
w Technikum Mechanicznym na Podrzecznej zo-

Na razie sześćdziesiąt, oby do stu ...
Czy z kimkolwiek jeszcze mógłby Stanisław Wie/ee
wiaków" Katarzyną Polak?

chętniej zatańc::yć niż z

choreografem „Blicho-

stał Wielec przyjęty do ZSR na Blichu, po propo- kanie, niestety ze względu na stan zdrowia w zazycji, jaką złożył mu ówczesny dyrektor Zygmunt stępstwie przybyć mógł jedynie jej syn, Dariusz
W części oficjalm:j benefisu listy gratulacyjne wprowadzeniem do części spotkania, w której za- Kaba. Dwa lata później przekazano mu do prowa- Nawrocki, dyrektor artystyczny zespołu folklowręczyli jubilatowi przedstawiciele władz miasta· prezentowana została rodzina beneficjenta. Roz- dzenia zespół folklorystyczny Blichowiacy, wte- rystycznego Poltex z Łodzi. Dzięki niemu udało
oraz powiatu, a także Sejmiku Wojewódzkiego poczęła się ona oczywiście od żony, którą Stani- dy rozpoczął się noWy okres w życiu Stanisława mi się obcować z folklorem, dzięki temu zrozumiaw osobie przewodniczącego Andrzeja Charzew- sław W ielec poznał - pamięta to z dokładnością do Wielca. W 1978 roku kierownikiem muzycznym łem, co to są „korzenie" - wspominał w „Bzurze".
ski ego. Wszyscy podkreślali jego ogromny wkład godziny- o godz. 17.00, 25 października 1965 roku zespołu był Marian Moskwa, a choreografem Da- Zaprezentowali się także dawni uczniowie Staniw kultywowanie tradycji ludowych naszego regio- w pracowni chemicznej w Liceum Pedagogicznym. niela Nawrocka. Została ona zaproszona na spot- sława Wielca, Daniel Boczek oraz pianista Wojciech Mścisłowski, którzy specjalnie dla niego zagrali. Potem przed beneficjentem i gośćmi na scenie pojawił się zespół Rawianie z Rawy Mazowieckiej z przyjacielem zespołu Blichowiacy i samego jubilata Henrykiem Jagłą.
Nie zabrakło także znanego przewodnika turystycznego i znanego z prezentacj1 folklorystyczS.C.
li"
P.P.H.lf.
nych na łowickiej muszli konferansjera Eligiusza
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Pietruchy. To wspaniały człowiek~ mówił pan EliODDZIAŁ WŁOWICZU; UL. KALISKA 26
giusz. Współpracujemy od lat i jctk pamiętam zaTEL/FAX 046-837-33-24
wsze się śpieszy, zawsze znajdzie argumenty na
wszystko i zawsze chce być pierwszy.
Benefis zakończył się wspaniałym występem
WYROBY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RENOMOWANYCH FIRM GWARANCJĄ UDANEJ INWESTYCJI!
„Blichowiaków". Od kierownictwa zespołu: choKLEJE
reografa Katarzyny Polak i kierownika muzyczneOPOCZ
I ZAPRAWY,
go Andrzeja Matuli usłyszał Wielec wiele szczeOkNA DO P()OQĄSZY
SYSTEMY
GLAZURA,
rych życzeń, gratulacjr i podziękowań. Katarzyna
SYSTEMY GIPSOWE
SZPACHLE
DOCIEPLEŃ
OKNA
OKNA I DRZWI
TERAKOTA
Polak przez łzy mówiła, że dzięki niemu poznała,
GŁADZIE GIPSOWE
DACHOWE
DREWNIANE
co to folklor, w którym się zakochała i przez który ostatecznie związała się ze szkołą na Blichu,
gdzie do tej pory uczy.
CtłtIDłltrą
• _l.OPE
Chyba najbardziej szczęśliwy Stanisław Wielec
llZOLBETt
się poczuć, gdy dziewczęta z zespołu pomógł
WIENER BERGER
WEŁNY MINERALNE
CEGŁY I KSZTAŁTKI
MASY IZOLAZCYJNE
rwały go w tany przed sceną kina. Po nich kwiaty
BLACHODACHÓWKA
OTULINY
KLINKIEROWE
CERAMIKA BUDOWLANA
i okolicznościowe prezenty wręczali mu dyrektoBLACHY TRAPEZOWE
STYROPIAN
NOWEJ GENERACJI
rzy łowickich i okolicznych szkół średnich, a także kierownicy łowickich zespołów folklorystycznych. Był także i tort ze świecami, które benefiFARGE
KMI POLAND.i
musiał zdmuchnąć.
cjent
GIPS
FABRYKA ~WI
Po spotkaniu goście zgromadzili się w kawiarni
SYTE MY
DRZWI
Dziupla, by skosztować tłustoczwartkowych ła
NOWOCZESNE
BRAMY UCHYLNE
SYSTEMY
GIPSOWE
GAZOBETON
WNĘKOWE
koci, jakie przygotowała na tę okazję żona StaniSTROPY LEKKIE
I PRZESUWANE
RYNNOWE
sława Wielca - Lidia. Przy winie, przez dalszą godzinę toczyły się tam jeszcze rozmowy i dyskusje
Dokładnych informacji dotyczących promocyjnych kredytów na zakup materiałów budowlanych
o twórczości jubilata.
udzielamy w siedzibie firmy: Łowicz, ul. Kaliska 26 w godz. 7.00 do 17.00, soboty 7.00 do 13.00
Benefis obserwował Tomasz Bartos

NA MATEBIAtY BUDOWLANE OD FIMAMENTU PO DACII
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Karnawałowe
Miniona sobota była ostatnią sobotą
bale, które właśnie wtedy miały miejsce były wyjątkowo huczne„. i udane. Myśliwi z koła łowieckie
go „Gospodarz" byli organizatorami balu
w sali RSP w Sobocie, gdzie zabawa była
wyśmienita i wyjątkowa: uroku i splendoru dodawały bowiem imprezie oprócz przepięknych kreacji pań - myśliwskie stroje panów oraz trofea myśliwskie, które można było wygrać
w loterii fantowej. Jednym z nich był
cały dzik.
Również w minioną sobotę w pięknej
scenerii kiernozkiego pałacu Łączyń
skich żegnali karnawał radni powiatu
łowickiego oraz pracownicy starostwa.
Zabawa była wspaniała i trwała, jak
przystało na prawdziwy bal, „do białe
go rana".
Na balu odbyła się aukcja, z której
dochód środowisko powiatu przekazało na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kiernozi. Na aukcję przeznaczono l O prac autorstwa dzieci
i młodzieży, które wybrano z puli zgło
szonych na konkurs plastyczny, organizowany przez starostwo z okazji 150.
rocznicy urodzin Józefa Chehnońskiego.
karnawału, toteż

Ekspresyjnie, z tupetem,
towałaby się zachowując

półprofesjonalnie· - choć

swój

d::,iecięcy wdzięk niż

trudno oprzeć się wrażeniu,
w roą Celine J?ion.

że

ta dziewczynka jeszcze lepiej prezen-

SYLWIA JAK CELINE DION
14 zespołów i solistów zgroma- tego zauroczyła jury i widownię przekonkurs zorganizowany przez Sa- myślanymi ruchami, naśladującymi wielmorząd Uczniowski w Szkole Podsta- ką gwiazdę. Drugie miejsce zajęła grupa
wowej nr 1 pod tytułem Mini Play Back Aniołki Charliego złożona z klas
Show. Dzieci z klas IV i VI prezentowa- uczniów lVd. W jej skład weszli: Mał
ły utwory gwiazd muzyki pod dżwięki gosia Kalicka, Edyta Janicka, Ewa Sitkowska i Monika Sobieszek. Trzecie
odtwarzane z taśmy magnetofonowej.
Sebastian Cicha! z klasy Vb zaprezen- miejsce otrzymała grupa 2 Un limited w
tował popisy akrobatyczne (m. in. szpa- składzie: Daria Kasztalska, Sylwia Jancik - obie z klasy !Va. W kategorii klas
gaty). Za to otrzymał on wyróżnienie.
Najlepiej zaprezentowała się Sylwia starszych pierwsze miejsce zajęła gruOwczarczyk z klasy IVf, która wcieliła pa Crazy Girls z klasy Vc w składzie:
się w Celine Dion. Sylwia jako jedyna Paulina Guzek, Bogusia Wieteska, Iza
zadbała o pełną charekteryzację. Oprócz Kembrowska oraz Kasia i Sylwia WiAż

dził

ostatki

Najwięcej, bo 690 zł za obrazek pt.
„Pieczenie ziemniaków" zapłacili w licytacji Renata i Andrzej Florczakowie.
Chętnych do wzięcia udziału w licytacji
było więcej niż przygotowanych obrazków, więc gospodarz zabawy wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu i zdejmując ze
ściany obraz, przedstawiający jesienny
pejzaż w złotej ramie, przeznaczył go
na licytację. Decyzja okazała się słusz
na, ponieważ firma Mini Salon RTV
Bogdana Malki ofiarowała za niego nowoczesny telewizor i zestaw satelitarny, który wraz ze sprzętem sportowym
zakupionym z licytacji, gdzie uzyskano
ponad 3 tys. zł, zasili kiernozki ośrodek.
Nieco wcześniej, 26 lutego na dorocznym balu charytatywnym organizowanym przez Resursę Obywatelską w restauracji Zacisze bawiło się 30 par.
Z licytacji złotych serduszek wykonanych przez Zygmunta Szefera oraz prac
plastycznych dzieci ze szkół pijarskich
zebrano ponad l O tys. zł.
Warto zaznaczyć, że na pomoc dzieciom w sześcioletniej historii swych
balów łowicka Resursa przekazała już
ponad l OO tys. zł.

śniewskie.

Na drugim miejscu uplasowagrupa Six Stars złożona z uczennic
z klasy Vc: Agaty Cichal, Magdy Wajgt,
Magdy Łęzackiej, Małgosi Majtczak,
Moniki Duranowskiej i Olgi Kosiorek.
Trzecie miejsce zajęły dziewczęta z grupy Loona: Anna Antosik, Ola Wożniak,
Anna Siewierska i Sylwia Żyta. Wszystkie wyróżnione grupy otrzymały nagrody w postaci toreb wypełnionych słody
czami. Zakupił je Samorząd Uczniowski za pieniądze zebrane przy rozprowadzaniu Gazetki Walentynkowej.
(tb)

ła się

ZHP nadal bez siedziby
zbliża się okres wakacyjny i będzie trzeba załatwiać wiele formalności związanych z obozem - uważa komendant. Pomieszczenie powinno posiadać telefon i tyle miejsca, by pomieścić
dotychczasowe dokumenty- a jest ich tak dużo, że członkowie
komendy nie mająjuż miejsca w domach na ich przechowywanie. Hufiec zrezygnował już z własnych pomieszczeń na zbiórki,
ponieważ doszedł do wniosku, że będzie starał się zaintereso-

Nasze starania o uzyskanie jakiegokolwiek lokalu spełzają
na niczym. Odbyliśmy wiele spotkań z osobami, które takowe
chciały wynająć, ale jak na razie bez powodzenia - powiedział

nam podharcmistrz Jarosław Urbański, komendant hufca ZHP
w Łowiczu. Hufiec od momentu, gdy ponad dwa lata temu musiał
opuścić pomieszczenia budynku przy ulicy Starościńskiej nie
może znależć pomieszczenia na biuro. Nie liczy już na lokal duży
i mogący pomieścić zastęp czy drużynę na zbiórce.

wać współpracą łowickie szkoły,

Potrzebujemy pomieszczenia, gdzie można by prowadzić
sprawy bfurowe, jest to dla nas szczególnie ważne teraz, gdy

by te udostępniały lokal na ta-

kie cele.
(tb)

~

W TWOIM DOMU
Firma ELEICIROINWEST zaprasza do odwiedzania
HURTOWNI MATERIAŁOW ELEKTRYCZNYCH
mieszczącej się w Łowiczu, przy ul. Dworcowej 7, tel. (046) 830-93-47
i wzięcia udziału w promocji aparatury modułowej firmy F&G
·~•,...._,:.....,:~~1~~~" 0
skiernie13
pod hasłem ELEKTROINWESTUJ Z NAMI

o wartości 900 - 9.000 zł
na asortyment meblowy

ELEKTROINWEST

9 rat

• załą<2B energetyczne wg wymogów ZE
• wyłączniki różnicowa-prądowe i nadmiarowe
• kable i przewody
• osprzęt elektroinstalacyjny
• oprawy oświetleniowe i fródła światła

kosztów manipulacyjnych

bez

oprocentowania

ez

pierwszej

wpłaty

Naprawa I sprzedał
;Ił pllotów
ws
TV· V(R· Slff

ŁoWTcz, Nowy Rynek 19.

Promocja 9.02 - 9:03
Sklep meblowy DOMARU
Głowno

_ul. Piłsudskie_9o4/6

pn .-pt. 9.00 - 17.00
Nie obowiązuje Karta Stałego Klienta

OKAZJA NA TANIĄ

INSTALACJ,ELEKTRYCZNĄ

podejmować szybką decyzję

~ KREDYT
bez

JEDYNA

Lubię

12 87
tel.719
--sob. 9.00 - 14.00

tef0-e01.:'303=859

SALONODZIEZI
ŻALOBllJ I mm>BI
Łowicz,

ul. Browarna 10a (dom rzemieślnika)
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codziennie od B.oo
niedziela od 9.00
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TANIEJ WYWIEŹĆ DO· PSZCZONOWA
Punkt przyjmowania padłych zwierząt, który do tej pory działał przy schrÓnisku dla psów
w Lasku Miejskim w Łowiczu, -już niedługo przestanie istnieć
Na jednym z pierwszych tegorocznych posiedzeń Zarządu Miasta dyrekcja łowickiego Zakładu Usług Komunalnych (któremu to zlecono opiekę
nad punktem) przedstawiła informację
o działaniu tego punktu. Po przeprowadzeniu analiz i podsumowaniu statystyk
dotyczących punktu okazało się, że prowadzenie rakami przez miasto jest nieopłacalne i mija się z celem. P~zez cały
ubiegły rok do punktu przyjmowania
padliny trafiły dwie padłe krowy i dwie
świnie oraz siedem worków padłych
gęsi. Wszystkie te padłe zwierzęta zostały jednak pod punkt podrzucone.
Padłe gęsi w workach znalazły się pod
bramą punktu w Wielki Czwartek ubiegłego roku. Nie udało ustalić się, kto je
tam podrzucił. Jeszcze tego samego dnia
zostały wywiezione samochodem należącym do łowickiego Zakładu Usług
Komunalnych do Zakładu Utylizacji
w Pszczonowie niedaleko Łyszkowic.
W 1998 roku do punktu w lesie podrzuconych zostało kilka sztuk gęsi, trzy
padłe krowy oraz cztery padłe świnie,
jeszcze rok wcześniej ( 1997 rok) około
20 kur i I O sztuk większej zwierzyny
(krowy, świnie i koń). Tle zwierząt pochodziło z terenu miasta nie można było
ustalić. Prawdopodobnie była to jednak
zdecydowana mniejszość. Z punktu widzenia władz miasta nie ma sensu prowadzenie takiego punktu.
Za przyjmowanie padłych zwierząt
do punktu nie są pobierane żadne opła
ty. Tym bardziej dziwi więc fakt podrzucania padłych zwierząt pod bramę.
Przed 1997 rokiem za oddanie do rakami padłej zwierzyny rolnik otrzymywał odszkodowanie z zakładu ubezpieczeniowego i niewielką opłatę od zakła
du zajmującego się utylizacją. Potem jednak zadania z'Wiązane z przyjmowaniem
i doprowadzeniem do utylizacji padłych
zwierząt powierzone zostały samorzą
dom lokalnym i wpisane do ich obowiąz
ków. Ustawa jednak nie określa do koń-

~f~

ca, w jakiej formie

samorządy mają za-

oddania padłego
zwierzęcia. Wynika z tego, że wcale nie
musi to być punkt przyjmowania padliny. Padłą zwierzynę można przecież
od razu odwieźć do zakładu zajmujące
go się utylizacją.
W 1999 roku ponownie zmieniły się
przepisy dotyczące prowadzenia tego
typu punktów. Znacznemu zaostrzeniu
uległy przepisy sanitarne dotyczące rakami. Znajdujący się w łowickim lesie
punkt nie spełnia żadnych norm wyznaczonych w przepisach dotyczących tego
typu działalności. Zgodnie z nimi
w punkcie przyjmowania padliny musi
być założona terakota, specjalnie pomalowane ściany, doprowadzona bieżąca
woda, odległość od najbliższych innych
obiektów powinna wynosić co najmniej
150 metrów (ze względu na smród).
Tymczasem punktem przyjmowania padliny w Łowiczu jest budynek z czerwonej cegły stojący tuż przy schronisku dla psów. Jest on w opłakanym stanie i nie nadaje się do remontu. Żeby
spełnić wszystkie normy wymagane

pewnić możliwość

DAEWOO

przez przepisy z ubiegłego roku miasto
musiałoby pobudować budynek w nowej lokalizacji i odpowiednio go wyposażyć, doprowadzić energię, wodę itp.
Ze względu na minimalne ilości padłych
zwierząt oddawanych do punktu jest to
nieopłacalne i inwestowanie w nowy
budynek mija się z celem. Miasto nie
jest więc zainteresowanie utrzymywaniem punktu przyjmowania padliny.

Opomiarują

Utrzymywaniem takiego punktu nie są
zainteresowane również okoliczne gminy powiatu łowickiego. W żadnej z gmin
nie działa rakamia z prawdziwego zdarzenia. Koszty działalności takiego punktu w całości musiałby pokrywać samorząd lokalny. Zgodnie z nowymi przepisami sanitarnymi budynek musiałby mieć
odpowiednie zabezpieczenia i dostęp
do bieżącej wody, kanalizacji itp. Pobudowanie i co za tym by dalej szło utrzymanie rakami byłoby więc kosztowne.
Rolnicy, przyzwyczaili się sprawę padłych zwierząt gospodarskich załatwiać
w inny sposób. Są one po prostu zakopywane gdzieś na tyłach gospodarstw.
Po co mam gdzieś z kurami czy świnią
jechać, jak i tak nic za to nie dostanę?
Syn pójdzie i wykopie dól za stodołą
i wyjdzie na to samo - powiedział nam
rolnik z Kocierzewa .
Miasto również nie jest skore
do utrzymywania rakami . Znacznie taniej jest padle zwierzę załadować do samochodu i od razu wywieźć do Pszczonowa niż wykonywać kosztowne remonty w budynku. To byłoby popadanie
w wysokie koszty - powiedział nam wicedyrektor łowickiego Zakładu Usług
Komunalnych Tadeusz Dutkiewicz.
(mak)

ostatni blok

W poniedziałek, 6 marca bieżącego roku, odbędzie się przetarg ofertowy
na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ulicy Stary Rynek 9/10 w Łowiczu. Przypomnijmy, że administratorem
budynku jest Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. W budynku znajduje się między
innymi największa w naszym mieście księgarnia oraz kilkanaście mieszkań
na piętrach. Do tej pory jest to. jedyny nieopomiarowany budynek w zasobach
tej spółdzielni. We wszystkich pozostałych mieszkaniach spółdzielni na kaloryferach zamontowane są tzw. podzielniki kosztów i ciepłomierze r;ia węzłach
cieplnych. Umożliwia to dokładniejsze rozliczanie się lokatorów za energię cieplną.
Podzielniki nie były do tej pory-zamontowane właśnie ze względu na wyjątko
wo zły stan instalacji centralnego ogrzewania i niemożność opomiarowania jej
przed generalnym remontem. Po remoncie sieci CO następną inwestycją w tym
budynku będzie opomiarowanie poszczególnych mieszkań elektronicznymi po(mak)
dzielnikami kosztów.
L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

Do podnaięcia
dla „niepublicznych"
Dwa nowe gabinety lekarskie, dziaw ramach niepublicznych ośrod
ków zdrowia, znajdą swoją siedzibę w
przychodni przy ulicy Kaliskiej 6.
Łowicki Zespół Opieki Zdrowotnej
wnioskował do miasta (które jest wła
$cicielem budynku) o możliwość oddania w najem osobom trzecim dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 72 m 2
na II piętrze. Mają powstać tam: gabinet endokrynologiczny oraz poradnia
ogólna działająca na zasadach ośrodka
niepublicznego.
Zarząd Miasta przychylił się do wniosku pod warunkiem, że wpływy za wynajem pomieszczeń ZOZ będzie przeznaczał na roboty remontowe w tym
budynku.
(mak)

łające

Rodzice spotkali się
z policiantami
Tematem spotkania policjantów z
dis Nieletnich KPP w Łowi
czu z rodzicami uczniów klas ósmych
SP 6, zorganizowanego 2 marca, była
„Odpowiedzialność rodziców za dziecko w kategoriach prawa" oraz „lhależ
nienia wśród młodzieży (narkotyki, alkohol, nikotyna) - rozpoznanie i zapobieganie". Prowadzili je starszy posterunkowy - Janusz Grzegory i młodszy
aspirant - Dariusz Rełek. Podobne spotkanie z uczniami klas ósmych miało
miejsce w październiku .
(mwk)
Wydziału

Biała

sobota
w „Beter · Med"
W najbliższą sobotę 11 marca do łysz
kowickiego NZOZ-u przyjedzie z Kliniki Urologicznej im. Mikołaja Kopernika w Lodzi dwóch lekarzy urologów
w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych. Specjalisci przyjadą z wlanym aparatem do badań USG, ponieważ
planowane dla około 30 osób badanie
diagnostyczne w zakresie chorób gruczołu krokowego wymaga specjalnej
głowicy. Pacjentów skarżących się na •
dolegliwości ze strony gruczołu krokowego skierowali lekarze tutejszego
(mwk)
NZOZ.

MOTOR POLSKA

•Sprzedaż kotłów olejowych, gazowych Buderus, Lum o, Ferro
• PalnikówSeheer, Mann, Herrmann

METALOWIEC

ZAPEWNIAMY, ŻE NIEMIECKI

W akcji „ZŁOMOWANIA"
upusty do 61 OO zł

BUOERUS TO KOCIOŁ NR 1 NA ŚWIECIE
°" Prowadzimy sprzedaż promocyjną kotłów olejowych Buderus po najniższych cenych
°" Charakteryzuje się ekonomiczną oszczędną pracą oraz wysoką sprawnością i estetyką wykonania.
°"Wykonujemy montaż. kotłowni olejowych wg. najnowszych technologii oraz komputerowe ustawianie
palnikÓN

Pełne ubezpieczenie - 2,4%

°"Firma posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacji
centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej upoważniające do projektowania, nadzorowania

Nowy tydzień - nowa PROMOCJA!!!
Sochaczew1 ul. Kusocińskiego 1
tel. (0-46) 862-39-72, 862-26-75; tel/fax 862-26-71

ROWERY:
- górskie od 320 zł
-turystyczne
Godziny otwarcia: od aaa do 2oaa
Hurtownia Bratoszewice, ul.
Tel. 0421719-64-04

Łódzka

21a

"'
~
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- trekini!owe
-dziecinne

i kontrolowania budowy.

PROMOCJA BUDERUS ZAPaAszAMy:
• kotły olejowe • gazowe • węglowe • miałowe • wanny •. zlewy • miski sedesowe
R• umywa,lki • baterie łazienkowe • grzejniki • rury • wkłady kominowe i tp.
307

DOMITECH - Firma Projektowo Wykonawcza
Rok założenia 1992

wykonuje

INSTALACJE C.O.

-< komputerowy dobór wielkości grzejników
-< montaż kotłów c.o. na olej i gaz
-<montaż instalacji c.o. i wody z rur miedzianych i wielowarstwowych KISAN (Kitec)
•
-< kompurerowe ustawianie palników olejowych
-< serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
-< dostawy oleju opalowego

W sklepie firmowym oferujemy tanie:
kotły olejowe, gazowe, nadmuchowe, węglowe, miałowe, 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
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NZOZ w Bielawach

SP7

Sluiy 5 tysiącom pacientów

Planowane zakupy
z dochodowych.imprez

Plonem wprowadzonej w ubiegłym
roku refomy zdrowia jest m.in. funkcjonowanie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotn~j w Bielawach. Kierownictwo placówki objął dr Mariusz Pawłow
ski.
Placówka dostępna jest dla pacjentów
codziennie w godz. 8.00-18.00 (poprzedni ZOZ był dostępny wyłącznie
do godziny 14.00). Lekarze przyjmują
także w soboty (poprzednio tylko
w jedną sobotę w miesiącu). NZOZ
w Bielawach pracuje również w każdą
niedzielę w godz. od 8.00 do 12.00.
W ramach bielawskiego NZOZ usługi
medyczne świadczy 5 lekarzy oraz 3
pielęgf1iarki . Dwóch lekarzy rodzinnych
pracuje tu na pełen etat, (dr Mieczysław Walczak oraz dr Mariusz Pawłow
ski) . Ponadto dwa razy w tygodniu
przyjmuje pediatra dr Anna UrbanekGrochala oraz dwóch specjalistów dr
KrzysztofBiemacki (ginekolog), przyjmujacy pacjentów raz w tygodniu oraz

dr Mirosława Pawłowska (stomatolog).
Bielawski NZOZ cierpi na niedobór
sprzętu specjalistycznego. Jest on systematycznie uzupełniany.
W ciągu ostatniego roku placówka
zakupiła najniezbędniejszy sprzęt specjalistyczny: wyjaławiacz parowy
(do sterylizacji sprzętu medycznego),
aparat EKG oraz ultrasonograf, który
został podłączony do komputera. Koszt
tego ostatniego zakupu to 7 tys.zł . Planowane zakupy dotyczą aparatu rentgenowskiego wraz z osprzętem do wywoływania zdjęć RTG. Planowany jest
również zakup używanej karetki pogotowia. Na razie do pacjentów wyjeżdża
Fiat 126 p. Nowy zakup jest konieczny, ale pociągnie za sobą IO tys. zł.
·Aktualnie bielawskie NZOZ świad
czy usługi dla 5 tys. pacjentów.
Zarobki bielawskich lekarzy wahają
się w granicach I .OOO - 1.300 zł i utrzymują się raczej na stałym poziomie.
(ea)

Wypracowany na rzecz szkoły dochód z organizowania balu sylwestrowego i „Balu w trampkach" zostanie
przeznaczony przede wszystkim na zakup sprzętu na boisko szkolne. Ostateczną decyzję podejmie dyrektorka
szkoły Maria Wojtylak po przeanalizowaniu ofert firm zajmujących się urzą
dzaniej placów zabaw. Jedną ofertę już
posiada. Planowany jest zakup urządzeń
takich jak huśtawki czy zjeżdżalnie, z
których mogłyby korzystać dzieci klas
młodszych. Mamy duże boisko szkole i
chcielibyśmy je ładnie zagospodarować,
kupić dobry i bezpieczny sprzęt - mówi
Maria Wojtylak. Wypracowany dochód
to ponad 5 tys. zł. Oprócz sprzętu do
zabawy planowane są inne zakupy: odkurzacz i gabloty do izby patrona.
(mwk)

Konkurs
na dyrektora liceum

Spotkanie

przed podięciem decyzii
Po raz siedemnasty i już ostatni odw SP 6 spotkanie uczniów
i rodziców z przedstawicielami szkół
średnich z Łowicza. Spotkanie takie jest
zapisane w programie wychowawczym
szkoły, przy organizowaniu go czynny
udział bierze pedagog szkolny Teresa
Ciesielska. W związku z reformą oświa
ty i przekształcaniem SP 6 w gimnazjum
spotkanie klas ósmych odbyło się po
raz ostatni. Za rok o tej porze nikt
o wyborze szkoły średniej nie będzie
myślał, ponieważ w roku szkolnym
2001 /2002 nie będzie w ogóle naboru
do tych szkół. 24 lutego uczestnicy spotkania w Al. Sienkiewicza zapoznali się
z profilami szkół średnich w Łowiczu,

DO WIADOMOSCI DNIA
Codzienna gazeta podłódzkiej prowincji
zostanie zastąpiona przez coś innego,
o jeszcze nieznanej nazwie
Wychodzący na całym obszarze nowego województwa łódzkiego dziennik
Wiadomości Dnia, sprzedawany także
i w łowickich kioskach, zostanie w najbliższych miesiącach połączony z mającym dużo dłuższą tradycję Dziennikiem Łódzkim. Fuzja stała się bezproblemowa po tym, jak z początkiem
stycznia właścicielem Wiadomości Dnia
stała się spółka Polskapresse, wydająca
już na terenie Łodzi Dziennik Łódzki
i Ekspres Ilustrowany. Polskapresse należy do niemieckiego koncernu Verlagsgruppe Passau, ale spółka Edytor, wydająca do końca ubiegłego roku Wiadomości Dnia, także była niemiecka, przyznawał się do niej publicznie Franz Xavier Hirtreiter, twórca potęgi Polskapresse - więc faktycznie wszystkie łódzkie
gazety miały już od dawna niemieckich,
powiązanych ze sobą właścicieli.
Kupno Wiadomości Dnia było więc
łatwe, co jednak stoi za decyzją o połą
czeniu Dziennika Łódzkiego z Wiadomościami Dnia? Jak twierdzi dziennik
Puls Biznesu, przyczyną są prawdopodobnie słabe wyniki finansowe Wiadomości. „ Wiadomości Dnia" są jednak
gazetą obejmującą zasięgiem rejony poza

Łodzią,

dlatego była w trudniejszej finansowo sytuacji, niż typowo miejski
„Dziennik Łódzki" - cytuje Macieja Jankowskiego, prezesa łódzkiego odc!ziału
Polskapresse wspomniany Puls Biznesu. Dziennik Łódzki, lepiej stojący finansowo, miał jednak dla Polskapresse
jedną zasadniczą wadę: sprzedawał blisko 90% swego nakładu w samej Łodzi.
Wiadomości, mocniejsze z kolei na prowincji, dodadzą tworzonej przez połą
czenie obu tytułów gazecie ten właśnie
prowincjonalny rynek, z przyzwyczajonym do tytułu odbiorcą.
Przygotowania do połączenia już się
rozpoczęły, obie gazety mająjuż wspólnego redaktora naczelnego i zastępcę.
Prawdopodobnie gazeta, która powstanie, będzie miała kilka swych lokalnych
mutacji. Dla czytelnika w Łowiczu fuzja może oznaczać to, że w gazecie, którą kupi na miejsce Wiadomości -o ile od
czasu do czasu Wiadomości Dnia czytał, znajdzie więcej informacji o samej
Łodzi. Tytuł nowej gazety nie jest znany i z całą pewnościąjest przedmiotem
poważnych studiów. Może Dziennik-

W związku z upływem kadencji obecnej dyrektor Liceum Ogólnokształcące
go w Głownie, Teresy Golczyk, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Zgierskiego, jaka miała miejsce w miniony pią
tek 25 lutego, 31 głosami poparcia, przy
1O głosach sprzeciwu i jednym wstrzymującym, powiatowi samorządowcy
warunkami przyjęcia na rok szkolny ogłosili konkurs na stanowisko dyrek2000/2001, środkami dydaktycznymi„ tora wyżej wymienionej placówki.
Wiadomości?
(rp)
jakimi dysponuje szkoła oraz możliwo
(wal)
ściami kontynuowania nauki. W spotkaniu uczestniczyli: Henryk Zasępa - dyrektor LO im. Chełmońskiego, Stanisław ,...._ _ __
Grzelak - wicedyrektor ZSZ nr 1, Stanisław Olęcki - wicedyrektor ZSR CKU
Finał w Skierniewicach, wręczenie nagród w Łowiczu
na Blichu, Renata Pawlikowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSZ
47 finalistów międzypowiatowego konkursu na kompozycje kich uczestników organizatorzy ufundowali drobne upominnr 3, Teresa Wiatr- kierownik szkolenia papierowe „Ludowe kwiaty" spotkało się 25 lutego w Młodzie- ki. Od godziny 10.00 do 13.00 finaliści wykonywali kompozypraktycznego w ZSZ nr 2, Leszek Wie- żowym Domu Kultury w Skierniewicach. Grupę finalistów wy- cje kwiatowe z papieru. Komisja wyłoni najlepsze, zostaną
lemborek --nauczyciel ZSZ nr 4. Po ogól- /oni/a na podstawie nadesłanych prac komisja konkursowa, one nagrodzone w najbliższy piątek, 10 marca. Uroczystość
nym wprowadzeniu uczniowie i na- której przewodniczyła Elżbieta Miszczyńska - kierownik działu wręczenia nagród zakupionych przez łowickie i skiemiewicuczyciele indywidualnie mogli rozma- etnograficznego Muzeum w Łowiczu. W skład komisji weszły kie starostwo powiatowe oraz wójtów z Nieborowa, Bolimodyrektorki współorganizujących konkurs, ośrodków kultury: Iza- wa i Głuchowa odbędzie się w Muzeum w Łowiczu. Jej
wiać z przedstawicielami szkół.
(aj)
•
(mwk) bela Gać, Teresa Mechocka oraz Hanna Skrzydło. Dla wszyst- początek ~planowano na godz. 11.00.
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było się

NIEMCY NIE CHCĄ ,D·OKtADAC

„Llldowe kwiaty''

•

OKNA

OPONY:

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

WARSZAWA

8°/o RABAT PCV
DRZWI -

• ciężarowe
• osobowe
• maszyn rolniczych

STO LB UD

NAPRAWA OGUMIENIA I PLANDEK

Łowicz,

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

sosna, „dąb" fornierowane

WYSOKA JAKOŚĆ • NAJNIŻSZE CENY

R-245

PHU AUTOPOL, Łowicz, ul. Warszawska 85A
tel. (046) 830-30-39, 0602-389-702

~MEX PRODUCENT OKIEN I DRZWI
li.La~' · · ·, · ··
Z ALUMINIUM I PCV

OKHA[I

ŁOWICZ,
UL. POWSTAŃCÓW 10 G

DRZWI *-ik
;:< UIAf 15%/
*RATY I

CENY lllJRTOWE

MIKROWENTYLACJA GRATIS!

TEL/FAX 046 / 830-20-78

6U&OWF

mon też · tra n sport · serwis

*

HA STOLAIÓdi Pcv 1aw111H1u11 HA ZAllÓWIENIE'
TERMOMETR FIRMOWY. GRATIS

15% • na okna nietypowe PCV; rabat dotyczy stolarki zamówionej w marcu z terminem realizacji do
- typówka z terminem realizacji do końca marca

Cł-łJ.\lUPi'I łC~f'1VO
PRACE DLA 'NSZYS"fKICH
Gwarantujemy zbyt i zaopatrzenie
Materiały po otrzymaniu
znaczka za 6, 70
Zgłoszenia

do

końca

marca

„CENTER" Pocztowa 12/2f
66-500 Strzelce Kraj

końca

Maurzyce 48

ł. 1357

kwietnia
R. 335

UWAGA

ROLNICY
jeili macie nadmiar zboża
możecie wyll'lienić

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

R-342

Okna o nietypowych wymiarach bez

R-326

mD

te1. (0-46) 839-11-34, 838-76-44, 838-75-53
tel. kom. 0602· 111-878

i;~~ !!!~!!1~RNIA
Łovvicz

dopłat!

I Budownictwa w Łowiczu

••11

l~IAGI PRZEDSIĘBIORSTWO

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 38, fax 837 47 98
e-mail: SIB@winkhaus.com.pl;
internet: http://www.winkhaus.com.pl/sib R-4

USŁUGOWO-HANDLOWE

SERWIS ANDRZEJ LIPIŃSKI

OFERUJE PAŃSTWU:

• stropy teriva
•kręgi, przepusty
• kostkę brukową
• bloczki betonowe,
pustaki zasypowe
• galanterię betonową

(,.332

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

Sprzedaż, naprawa

i obsługa
legalizacyjna
wag wszystkich typów
R-261
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

Brygadier

ANTONI MICHOWSKI (1939 · 2000)

Pan Antoni Michowski urodził się władnych. Wprowadzał dla swoich praI czerwca 1939 roku w Chobaniu w by- cowników 'zasady, które miały im połym woj . kaliskim.
moc w pracy i w lepszym funkcjonoPo szkole podstawowej w 1957 roku waniu jednostki. Cieszyło go, gdy którozpoczął naukę w Szkole Oficerów Po- ryś z nich wykazywał zainteresowanie
żarnictwa w Warszawie, którą ukończył zawodem. Wtedy przynosił mu książ
w 1961 roku ze stopniem kapitana po- ki, starał się jak najlepiej wytłumaczyć
problem. Dzielił się swoimi refleksjami
żarnictwa .
Już w czasie trwania szkoły w latach i doświadczeniami ze współpracowni
1959 - 1961 pracował w PPRW - Na- kami. Można tak ich nazwać, bo tak byli
mysł~w, w Powiatowej Komendzie Stra- traktowani: mimo że stawiał wymagaży Pożarnej na stanowisku instruktora nia i pilnował dyscypliny? to nie stwaterenowego . Po skończeniu szkoły rzał dystansu między sobą a pracowniw 1961 roku pracował przez niecały rok kami. Praca opierała się bardziej na zdrow Tarchomińskich Zakładach Farmaceu- wo pojmowanym partnerstwie niż
tycznych w Warszawie jako dowódca zwierzchnictwie. Sam był bardzo suzmiany. W latach 1962-69 zasłużył się mienny i wymagał tego od pozostałych .
Znano go jako wroga alkoholu. Pomajako komendant Powiatowej Komendy
Straży Pożarnej w Warszawie, a od 1970 gał i starał się odzwyczajać od spoży
do 1972 roku służył w Łowiczu. Do Woj- wania go swoich pracowników. Nawią
skowych Zakładów Motoryzacyjmych zywał kontakty z rodzinami, w których
do Głowna trafił w 1973 roku, gdzie pojawiał się ten problem. Jak widać, jego
przydzielono go z Wojskowego Okręgu odpowiedzialność za pracowników nie
Pomorskiego z Bydgoszczy. 27 grudnia ograniczała się tylko do kilku godzin
rok później został mianowany na ko- w pracy. Chciał im służyć pomocą
mendanta Zakładowej Zawodowej Stra- w każdej sytuacji.
Dla byłego WZM, dziesiejszego
ży Pożarnej. Przepracował tu do 1990
roku, w którym to przeszedł do Woje- AMZ, a w szczególności dla straży zawódzkiej Komendy Straży Pożarnej. służył się jako konstruktor samochodu
Tutaj otrzymał stopień brygadiera, czyli strażackiego GBMSP Star 29, czyli Gadawniejszego majora. W rok potem prze- śniczy Beczkowóz Motopompa Środki
Gaśnicze i Proszek.
szedł na emeryturę.
Taki model samochodu strażackiego,
Najbardziej jednak zasłużył się w gło
który zawiera wszystkie środki gaśni
wieńskiej placówce.
Był wyśmienitym pracownikiem, fa- cze, używany jest jak na razie w pań
chowcem, doskonały przełożony, bardzo stwach zachodnich, w Polsce jest rzaddobry nauczyciel i przyjaciel- tak wspo- kością. Dlatego też pracownicy straży
mina swego przełożonego pan Ryszard na terenie obecnego AMZ moją się czym
Jacczyk, obecny komendant Zakładowej szczycić. A jest to zasługą Antoniego
Zawodowej Straży Pożarnej w AMZ. Michowskiego.
Były zastępca dyrektora do spraw
Antoni Michowski starał się o dobro
pracowników. Miał pod sobą 37 pod- ekonomicznych w 1983 roku wystawił

następującą opinię
o majorze Michowskim:

••••••„

Antoni Michowski jest wzorowym
oficerem i dowódcą straży pożarnej,

cieszącym się ogól-

ny m szacunkiem
i uznaniem. J1Yróż
nia się dbałością o stan dyscypliny i wyszkolenia swoich podwładnych. Znało:
żonych obo wiązków służbowych wywią

.JL
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ODESZLI OD NAS (25.02.2000 - 6.03.2000)

Różycki, 1.71, Łowicz; Franciszka Podrażka, 1.71, Chąśno;
Marianna Guzek, 1.73, Łowicz; 27 lutego: Aurelia Rubacha, I. 74, Głowno;
1 marca: Stefania Kwasek, 1.71, Łowicz; Ludwik Dałek, 1.72, Głowno; Alicja
Mrozowska, t 77, Łódź. 2 marca: Stefan Antosik, I. 90, Łowicz; Stanisław Edward
Chwedorzewski, 1.91, Głowno; Janina Sabanda, 1.69, Głowno. 3 marca: Franciszka Czapnik, 1.89, Sochaczew; 6 marca: Kazimiera Jagos, 1.79, Głowno.

25 lutego: Jan

Pani Dyrektor mgr inż. Eugenii Szpil,
Zawodowym, pracownikom PRID w Łowiczu,
sąsiadom, przyjaciołom oraz wszystkim znajomym,
którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej
Ojca i Teścia

Związkom

śp.

KAZIMIERZA ROStONKA
za współczucie i słowa otuchy serdecznie dziękują

zuje się należycie.
Za swoją działalność został kilkakrotR-371
nie wyróżniony medalami dla zasłużo
nych. 15 grudnia 1970 roku otrzymał
Srebrny Medal za zasługi dla pożarnic
Z głębokim smutkiem i
twa. 11 października 1988 roku z rąk
Szefa Wojskowego Rejonowego Zarzą
du Kwaterunkowo - Budowlanego w Ło
dzi otrzymał Zloty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa. Rok póżniej, 12 paździer
nika 1989 roku Uchwałą Samorządu Robotniczego został odznaczony złotą odznakąZasłużony dla WZM - 3 oraz z rąk
ministra otrzymał Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju przyznany
R-381
przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Zmarł 21 lutego tego roku. Na pogrzeb
przybyło wielu Judzi. Nie zabrakło delegacji zarówno z zawodowych jak
i z ochotniczych jednostek Straży Po250 indywidualnych zaproszeń wyżarnej z Kępna, Nieruszewa, Kalisza
stosowano do pań z terenu gminy Doi oczywiście przestawicieli byłego
maniewice na koncert z okazji Dnia KoWZM z Głowna. Strażacy, aby dać
biet. Ponieważ obchodzony niegdyś
wyraz szacunku dla zasług majora, przyz wielką pompą Dzień Kobiet przypadł
byli w mundurach strażackich, a konw tym roku w środę popielcową, orgadukt pogrzebowy prowadzon'y był
nizatorzy zdecydowali się na zrobienie
przez wóz strażacki, którego projektankoncertu dzień wcześniej - w ostatki.
tem był Antoni Michowski.
(dn)

Alina i Antoni Słoma

żalem żegnamy zmarłą

•

ś.p. GRAZYN~

BOROWIAK

Dzień

Gałczyńskim

Kobiet z

były

rozdawane poprzez
i inne instytucje. Koncert w wykonaniu Agencji Artystyczno
- Edukacyjnej z Łodzi pt.„Do góry uszy
bracie" trwał godzinę, a oparty był
w całości na utworach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego .
(mwk)

Zaproszenia

sołtysów, szkoły

Popar~ona

Ewa

MARIANNA KOBIERECKA<1901-2000> poiechala do Siemianowic
Mariąnna Kobierecka· była bardzo
Marianna Gajda, p{>żniej Kobierecka,
urodziła się 15 kwietnia 19Ó7 roku pracowita, zawsze wesoła, śpiewała piow miejscowości Olszyny. Rodzice jej senki ludowe, kościelne. Bardzo lubiła
byli rolnikami, ojciec Marianny kupił tańczyć. Córka Helena pamieta, że zwygospodarstwo w miejscowości Zosino kła mówić: Nawet gdyby na patyku za(obecnie należy do sołectwa Jeżewo) grali, już bym tańczyła. Lubiła też szyć,
za pieniądze zarobione w czasie kilku- ale nigdy nie miała maszyny, więc szyła
nastoletniego pobytu·w Ameryce. Wcze- ręcznie. Mówią, że gdyby ją miała,
śniej byli pracownikami dworskimi. wszystko chętnie sama by uszyła. CzaSwojego męża Jana Kobiereckiego po- sami przerabiała ubrania z dorosłych
znała na zabawie tanecznej. Ślub odbył na dzieci. Czasami szła do krawcowej
żeby jej skroiła mateńał, resztęjuź szysię pod koniec października 1924 roku.
Całe swoje życie związali ze wsią i rol- ła sama - wspomina córka. Mańanna Ko- ·
nictwem, dochowali się dziewięciorga bierecka bardzo lubiła wieś. Mówiła, że
dzieci, które mieszkają w różnych za- 'ciężko trzeba pracowć, ale wszystko na
kąt-kach Polski. Córka, Helena Więcek, wsi jest swoje - mleko, ser, mięso, owoce.
Do 1990 roku mieszkała wraz z synapodziwia rodziców za trud, jaki włożyli
w wychowanie licznej rodziny: Trzeba mi w Jeżewie (gmina Kiernozia), jeden
było mieć głowę na karku, ·aby temu z synów zajmował się uprawą warzyw wszystkiemu podołać. Czworo z nas miedzy innymi kapusty, kalafiorów. Matprzed wojną chodziło do szkoły. Pomi- ka chętnie pomagała mu w pracy, pomimo, że gospodarstwo było nieduże (5 ha), mo swojego wieku. Wolała iść na pole,
na wszystko wystarczało. Dlatego teraz niż zostać w domu i wykonywać prace
domowe. W wieku 83 lat pani Marianna
myślimy. że nasza mama była bohaterką.

Ł~WIGZAHIH
70 lat temu

pisał

DNI URZĘDOWE
P. WICE" - PROKURATORA
Pan wice - prokurator 16 Rejonu
na powiat Łowicki przyjmuje interesantów w kancelarii sędziego śledczego
w Łowiczu ul. Piłsudskiego 18 co drugi
piątek po 1-szym od godz. 1 Fl3.

wraz z córką w Łowiczu,
rok później w sierpniu złamała nogę.
Prawdopodobnie z powodu osteoporozy noga zrastała się bardzo wolno.
W szpitalu leżała do października.
Po zdjęciu gipsu przez okres 2 miesięcy
pani Marianna leżała, nie chodziła około
roku. Po pewnym czasie pojechała
do córki Lucyny do Łodzi i tam zaczęła
chodzić o lasce. Po dwóch latach
od pierwszego wypadku, w 1993 roku
ponownie łamie nogę. Od tego czasu już
nie wstała z łóżka. Opiekę nad nią sprawująjej dorosłe dzieci. Ponad osiem lat
leżała w łóżku. Nawet w ostatnich miesiącach życia, kiedy była bardzo obolała, starała się, aby jej rodzina jak najmniej odczuła jej chorobę. Ostatnie pół
roku życia spędziła u jednej z córek
w Gąbinie, tam też zmarła 22 stycznia
2000 roku. Pochowana została na cmentarzu w Kiernozi. Oprócz dzieci dochowała się 16 wnuków, 14 prawnuków
i 5 praprawnuków.
zamieszkała

ZMIANA

PRZETARG

W KOMENDZIE P.P.

Elektrownia Miejska ogłasza wolny
przetarg na transport węgla (miału) ze sta-

.
.
Z dm.em 25 stycznia r.b. przybył · cjiŁowiczdobudynkuelektrownizzała.
.
. .
do Łowicza nowo-mianowany komendowaruem 1 wyładowamem włączme.
K
F .ks Z hl
. .
yc er. od ant po I1cy1ny p. e11
mendant przybył do nas z Makowa,
DOROCZNE ZEBRANIE
gdzie przebył przez lat dziewięć, ciePOL. TOW. KRAJ.
sząc się powszechnym uznaniem.
W poniedziałek 17.03 o godz. 19.30
KOMUNIKAT KOLEJARZY w lokalu Resursy Obywatelskiej odbę•
Poczynając od 8 marca r.b. aż do od- dzie się doroczne Zebranie Ogólne Człon
wołania na podstawie polecenia Min. ków Oddziału P. T. Krajoznawczego.
Kom. wstrzymuje się bieg niektórych Obecność wszystkich konieczna.
7 marca 1930 r.
pociągów.

Zamieszczony w NŁ przed trzema
tygodniami apel o pomoc dla ciężko
poparzonej 16-letniej Ewy Kalickiej, jest
nadal aktualny. Wprawdzie Ewa w poniedziałek, 6 marca, wyjechała do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale leczenie będzie prawdopodobnie jeszcze długo trwało, a pieniądze będąjej potrzebne. Akcja zbierania pieniędzy organizowana przez isz
nr! przy ul. Podrzeczej, którego Ewa
jest uczennicą, jeszcze się nie zakończyła
i każda wpłata na konto Fundacji na
Rzecz Szpitala Łowickiego " ze wskazaniem, że jest to wpłata na rzecz Ewy
- pozostaje mile widziana.
Ewa pojechała do Siemianowic Ślą
skich karetką, podróż przebiegła bez
żadnych problemów, cały czas była pod
opieką chirurga z Łowicza - Bogdana Słu
żewskiego. Od momentu wypadku lekarze z Łowicza cały czas byli w kontakcie z Siemianowicami, w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja, że jest to wła
ściwy moment, aby rozpocząć korekcję
blizn pooperacyjnych.
Przypominamy, źe Ewa przebywała
na oddziale chirurgii łowickiego szpitala
od 17 września 1999 roku. W chwili obecnej majuż za sobą najgorszy okres choroby oparzeniowej - mówi ordynator
oddziału chirurgii, Adam Rogowski-Tylman. - Choroba ta dotyczy_ nie tylko samej skóry, a składa się z 2 podstawowych etapów. W pierwszym walczy się
o życie pacjenta: im oparzenia są bardziej rozlegle i głębsze, tym walka jest
trudniejsza. Przy rozległych poparzeniach dochodzi do ostrej niewydolności
nerek, niewydolności oddechowej,
wstrząsu. J1Yprowadzenie z tej ostrej

fazy chorobowej trwa do kilku dni i dłu
żej. Następnie choroba przechodzi wfazę
przewlekłą. W fazie tej dominują w or~
ganizmie procesy kataboliczne (rozpadu), przez uszkodzoną skórę wycieka
z organizmu osocze.
Leczenie w fazie przewlekłej polega
na stopniowym przeszczepianiu skóry,
ale zanim można to zrobić, usuwa się
z miejsca oparzonego martwicę i na specjalnej siatce umieszcza się skórę, przygotowaną do przeszczepu. W miejscach
poparzenia tworzą się blizny, a tkanka
łączna włóknista nadmiernie rozrasta się,
powoduje to przykurcze i ograniczenie
ruchowe stawów. W tym etapie choroby można rozpoczynać operacje plastyczne. Celem ich jest zmniejszenie
przykurczów i poprawa wyglądu. Ewa
Kalicka jest właśnie w tym momencie
leczenia, przed nią plastyka, później rehabilitacja.
Pacjent z rozległymi poparzeniami
potrzebuje również pomocy psychicznej, tym bardziej, że leczenie rozległych
poparzeń trwa niekiedy nawet kilka lat.
Adam Rogowski - Tylman mówi: Przewiezienie Ewy do Siemianowic nie koń
czy problemów, Ewa po powrocie do Ło
wicza będzie jeszcze długi czas potrzebo•
wała maści, wsparcia i rehabilitacji.
Przypominamy więc numer konta, na
które można wpłacić datki m.in . na
wspomniane bardzo drogie maście:
12401819-254979-2700-401112-0010000 Bank PEKAO S.A. II/O w Łowi
czu Towarzystwo Przyjaciół Szpitala
w Łowiczu z dopiskiem „Pomóżmy
Ewie". Do tej pory ofiarni ludzie zebrali już dla Ewy ok. 2000 zł.
(mwk)
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SAMOCHODOWE
Polonez Caro 1,6 GLI, 1995196 rok, alami, borodowy,
+gaz - sprzedam. Stachlew 39. Tel. 046/839-60-89.
Cinquecento 900, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-59-76, 0601-345-645.
Trabant, stan dobry oraz Trabant bez sihiika, a także
nowy wal oraz bardzo dużo części. Tel. 0603-753-973.
Ford Mondeo 1,8, 16V, 1993 rok, morski metalik,
klimatyzacja, elektryka, ABS, radio. Tel. 0604--044-969.
126p 650, 1986 rok, karoseria 1991 rok, czezwony, stan
dobry - sprzedam. Łyszkowice, ul. Skierniewicka 2.
Tel. 046/838-88-63.
Fiat 125p, rok produkcji 1988, stan bardzo dobry-pilnie
sprzedam. Tel. 024/285-51-45.
Fiat 126p, 1986 rok - sprzedam. Tel. 0421719-40-92.
BMW 318i, rok produkcji 1982 - sprzedam.
Tel. 046/837-21-38, 0606-674-051.
VW Polo, 1997 rok, szary metalik - sprzedam.
Tel. 046/837-51-02.
Volkswagen T4, ladowność 900 kg lub 9 osób, stan
idealny - sprzedam. Tel. 046/838-12-08.
Fiat Tipo 1,7 d, 1990 r. - sprzedam. Bobrowniki 164.
Jawa 350 sport (czezwona), 1988 r. - sprzedam.
Tel. 0602-733-809 po 16.00.
Renault B li 0.35, 1991 r. XI!, 3,5 t
Tel. 046/838-25-33.

ladowność.

Fiat 126 p, rok produkcji 1995, czezwony - sprzedam.
Tel. 0421719-70-24.

Fiat 126p, 1980 rok, cena 700 zł - sprzedam.
Nowy Rynek 16/8. Tel. 046/837-89-70.

Łowie'l,

Fiat Punto, 1999 rok - sprzedam. Tel. 0601-379-46S.

Fiat 126 p, rok 198S - sprzedam. Tel. 0461830-21-01.

Skoda 110 L, silnik 120 L, 1976 rok, sprawna technicznie, rejestrowana - sprzedam tanio. Łowicz,
ul.Armii Krajowej 430/6.

Polonez Caro, 1996 r„ metalik perla - sprzedam.
Tel. 046/86-l ll-8S.

Audi90Qualro, 1989/95 rok - sprzedam. Tel. 0604-510-899.

Łyszkowice,

Daihatsu Charade, 1992 rok, cena 12 tys.
- sprzedam. Tel. 046/831-83-01.

126p,1983 r. sprzedam lub zamienię. Tel. 0604-400-498.

Nissan Micra, 1989 rok, cena 6.500
Tel. 046/831-83-01.

zł

zł

Cinquecento 900, 1993 rok, cena 11.SOO zł - sprzedam.
Tel. 046/831-83-0 I.
Opel Omega combi 1,8, benzyna, cena 9.500
- sprzedam. Tel. 046/831-83-0 I.

zł

Star z

przyczepą

- sprzedam. Tel. 0461837-03-41.

Fiat 126p, 1986 rok oraz Ford Escort, 1981/91 rok sprzedam. Tel. 046/837-00-36.

126p, zarejestrowany, w calości lub na
- sprzedam. Wrzeczko 88.

I 26p ELX, 1998 rok, alarm, I właściciel, przebieg IS
tys. - pilnie sprzedam. Tel. 0421688-93-90 po 18.00.
War1burg 1,J, 1990 rok - sprzedam. Tel. 046/83 7-60-94.
Fiat 125p, 1986 rok, przebieg 4S tys. km, stan dobry sprzedam. Tel. 046/837-84-37.
126p, 1987 rok, stan bardzo dobry, oryginalny lakier pilnie sprzedam. Wygoda S6 po 14.00.

FordE'ikortTD, 1994 rok - sprzedam. Tel. 046/837-33-08.

125p, 1988189 rok, kość sloniowa po kapitalnym remoncie, nowa instalacja gazowa, skrzynia S - sprzedam
lub zamienię na I26p w dobrym stanie. Surma Czeslaw,
Bąków Górny I07, 99-440 l.duny, (za torami).

Ford Fiesta 1,1, 1989 rok, czezwony.
Tel. 046/830-30-84.

125p combi, 1991 rok, bialy, 90.000 km, 3.300 zł.
ul. Magazynowa S. Tel. 046/83.7-ó2-23.

Łowicz,

HundayPooy,1991 rok- sprzedam. Tel. 046/837-71-54.
Polonez Caro GLI, listopad 1996 rok, gaz- sprzedam.
Tel. 046/837-76-79.
Polonez Caro 1,6, 1992 rok, zielony metalik
- sprzedam. Wiskienica Dolna 39. Tel. 046/838-72-ó6.
Fiat 126p, 1986 rok, 8S.OOO km - sprzedam.
Tel. 046/837-S8-0 I, 0604-483-9SS.
Polonez Caro 1,6, 1992/93 rok - sprzedam.
Tel. 046/839-ó2-S I po 16.00.

Volkswagen Passat 1,8, 1996 rok, garaiDwany,
bezypadkowy, I wlaściciel, przebieg 4Stys. km,
cena 43.000 zł - sprzedam. Tel. 060S-9 I6-ó72.
żuk A-11, 1994 rok, skrzyniowy z plandeką, stan
zł

- sprzedam. Tel. 060S-916-ó71.

Maades207, I98S rok -sprzedam. Tel. 0601-297-769.

Peugeot 305, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-77-26.

Trabant 1,1 polo, 1991 rok, bialy, stan dobry - sprze.can. Tel. 046/837-76-17, 046/83Hi9-73, 0501-243-190.

Żl.ikA-13, 1972 rok po remoncie-sprzedam.

Tel. OSOl-8S l-747.

Fiat lipo 1,4, I99S rok, zielony metalik, garażowany,
piezwszy właściciel, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0461837-l l-S4 po 16.00.
Polonez, 1993 rok - sprzedam. Tel. 0461837-29-SI.
ŻUk A 11 B, 1988 rok, skrzynia po remoncie - sprzedam.
. Tel. 046/837-1 S-30.

Ford Escort, 1991 rok, stan idealny, bogate wyposaże
nie - sprzedam. Tel. 0461837-03-70, OSOl-442-493.

ŻUk skrzyniowy, 1977 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-62-04, 0602-ó88-264.

Fiat 126 el, 1994 rok - sprzedam. Tel. 0602-8S8-0S2,
046/838-28-18.

Peugeot 309, 1,9 D, 1987 rok - sprzedam.
Tel. OSOl-331-493.

Skoda 105, I wlaścK:iel - sprzedam. Albinów 47.

Daewoo Espero, rok produkcji 1996, poj. 1800 cm,
calkowite wyposażenie, sterowany pilotem - sprzedam.
Tel. 046/837-19-S3.

Mercedes 124 200D, rocznik 1986 - sprzedam.
Tel. 0604-266-811.

Volkswagen Passat combi 1,9 D, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-41-34 do 18.00.

Renault Megane 14 eco, i 996 rok, stan bardzo dobry,
pp, metalik, mobili=, centralny zamek Tel. 060S-283-883.

ŻUk- sprzedam. Tel. 0421719-S9-43.

Toyollł

Corolla 21.., diesel, 1993 rok, 21 tys.
Tel. 0602-192-463.

Szukam garażu do wynajęcia w pobliżu
ul. Podrzecznej . Tel. 046/837-43-70 po IS.OO.

126p, 1991 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Bednary 14. Tel. 046/838-39-02.

Uda2107,ISOO, 1991 rok- sprzedam. Tel. 0461838-87-82.
Wartburg, nadaje się do eksploatacji, ważny· dowód
rejestracyjny - tanio sprzedam. Tel. 046/837-38-ó2.
Tico, 199S rok - sprzedam. Tel. 0602-SIS-ó76.

ETZ-250, 1983 rok, stan bardzo dobry, cena 800 zł, nie
wymaga wkladu finansowego - sprzedam.
Tel. 0606-31 l-ól2.
Fiat 126p, wrzesień 1986 rok, stan dobry
- tanio sprzedam. Tel. 024/277-9S-8S .
Toyota Hiace, 1990 rok, przebieg 280 tys. oraz dwa
rowery górskie - sprzedam. Tel. 046/837-71-8S,
0604-349-401.
samochody używane i powypadkowe:
Polonez, Cinquecento, 126p i inne.

Toyota Corolla, 1992196, 3.<Jrzwiowy,
lik - sprzedam. Tel. 0601-290-278.

meta-

VW Golf GT TOI, 1997 rok, przebieg 30 tys. km, klimatyzacja 2 x pp, pełna elktryka, alufelgi, srebrny metalik, cena 38.500 zl. Tel. 090/228-972, 046/863-31-74.
ŻUka A li B, 1982 r„ mało używany, w dobrym stanie

sprzedam.SkowrodaPoludniowa 17.Tel. 046/838-11-91.
żuka - sprzedam. Tel. 0461837-14-11.

rejestrowaną.

budowlane w

Bełchowie.

Sprzedam M-4. Tel. 046/837-76-33.

wieczorem.
Sprzedam dom piętrowy z budynkami gospodarczymi
na clziłce 30 ar w miejscowości Mastki.
Tel. 046/838-13-88.
Sprzedam dzialki budowlane w centrum Glowna.
Tel. 042/719-3S-79.
Sprzedam gospodarstwo rolne o pow. S ha wraz z budynkami gospodarczymi, młocarnię szerokomłotną ora
piec c.o I,S m'. Tel. 046/838-16-21.
Sprzedam tanio ziemię z łąkami w Złakowie
nym. Wiad_omość: Lisiewice Malo 26.
Tel. 046/837-08-S4 po 18.00.

Kościel

Sprzedam lub zamienię na mieszkanie w Łowiczu zabudowane gospodarstwo w Łyszkowicach, możliwość
doplaty. Tel. 0602-ó23-l IS.
Sprzedam dom os. Górki. Tel.046/837-12-14,odgodz.17:00.

- wodne WAP. Tel. 0461837-28-88.

Sprzedam felgi aluminiowe, rozmiar 7J x 16 H z ET 4S,
dwa rozruszniki do poloneza. Tel. 0461861-17-43.
Sprzedam opony 7SO x 20, IOOO x 20 nowe.
Tel. 0604-287-66S.

Sprzedam lub zamienię mieszkanie 67,20 m2 na mniejsze. Tel. 0461837-86-18.
M-3 49 m' na Bratkowicach, po remoncie sprzedam.
Tel. 046/837-79-18.
Sprzedam lub zarnienil1 na bloki (M-3), domek parterowy murowany w Łowiczu. Tel. 0461837-92-77.

126p, 1989 rok - sprzedam. Tel. 0461838-ó6-71.

Sprzedam silnik do Cinquecento 700, 1993 rok, Ford
Escort 1,1, 1992 rok, Uno 1,1, 1993 rok, Ford Transit ' Sprzedam domek do remontu + garaże + dzialka I .500
Diesel benzyna, 1993 rok. Wszystkie z dokumentami. m', kor~iec ul. Armii Krajowej. Tel. 046/837-9S-33.
Tel. 0604-287-66S .
Sprzedam działki 1.800 m' i 2.400 m' w Łowiczu.
Powypadkowe - skup samochodów powypadkowych, Tel. 046/837-90-39, 046/837-74-70 po 18.00.
zniszczonych, pełnosprawnych, szybka realiz.acja zgło
Sprzedam dzialkl1 w Popowie przy trasie Warszawa szeń. Uwaga! Najkorzystniejsze ceny, Łowicz.
Poznań. Wiadomość: Jastrzębia 43.
Tel. 0606-854-4S2.
Sprzedam działkę I .OOO m2 z domem drewnianym
Każdy powypadkowy. Tel. 0606-8S4-4S2.
w Bobrownikach 18. Tel. 046/837-00-27.

Punto 55 SX, paż.dziemik 1997 rok, szary metalik sprzedam. Tel. 046/837-ó4-83 po 16.00.

Sprzedam przyczepkl1 samochodową z
Tel. 0421719-42-85 po 17.00.

plandeką.

Sprzedam dzialkl1 budowlaną na Otolicach przy trasie
na Bielawy. Tel. 0461837-IS-54.

OKNA PCV • o 34 JUŻ OD 699 ZL BRU'ITO

ŻALUZJE PIONOWE I POZIOME
śliwka

działki

Sprzedam dom IOOO m', garaże 70 m' na dzialce 2 IOO m'
k/Sochaczewa. Tel. 046/861-13-71.

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

ROLETY ALUMINIOWE· już od 199 złlm 2 brutto

Fiat 126p, 1989 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0606-4S4-997.

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

Sprzedam M-S, Bratkowice. Tel. 046/837-77-60

126p, 1992/93 rok, kolor czezwony, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 046/837-90-98 po 17.00.

gorąco

na Bratkowicach.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAŻ

Ford Escort, 1988 rok - sprzedam. Tel. 046/838-86-42.

ROLETY PCV • 95 złlm 2 brutto

zł.

Tel. 0461837-41-9S po 18.00.
ul. Mostowa. Tel. 0461837-34-16.

Suzuki Alto 0,8, I98S rok, czezwony, stan bardzo
dobry, ok. 4.000 zł - sprzedam. Tel. 0606-37S-463.

Myjnie

Opel Corsa 1,4, listopad 1996 rok, zielony- sprzedam.
Tel. 046/837-73-62.

wynajęcia,

wynajęcia

126p, 1990/91, w dobrym stanie - sprzedam.
Tel. 046/837-97-30, 046/837-03-66.

Rob ur, kosiań<ę rotacyjną, czeską, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/838-20-29.

do

Poszukujl1 garażu do
Tel. 046/837-77-99.

Sprzedam przyczepkl1 samochodową,
Tel. 0461838-S9-76,_0601-34S-64S.

Skoda 1201.., 1989 rok, S-biegowa-sprzedam.
Tel. 046/837-72-09 po IS.00.

blaszany. Tel. 046/837-46-87.

Mmnlos2a!D, 1992 rok- sprzedam. Tel. 046/838-65-~5.

Kupię

FordEscortl,6D, 1988rok,86tys.km,S-Orzwi,alarm,
slanckby-~Tel. 046/83 7-S8-07 od 16.00 do 22.00.

na Bratkowicach. Tel. 046/837-76-SS.

wynajęcia garaż.

Garaż

VWGolfl,8, 1991 rok - sprzedam. Tel. 046/837-84-47.

Fiat 126p, 1992 rok, kolor czezwony - sprzedam.
Tel. 046/837-06-74.

garaż

Bratkowice. Tel. 046/837-71-41.

·Fiat 125p, 1986 rok, po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/838-26-13.

Skoda Felicia combi LX!, rocznik 1996, granatowa sprzedam. Tel. 046/837-04-11 po godz. 18.00.

Do

rok - sprzedam. Tel. 046/838-33-44.

Tel. 046/833-97-71, 0602-70S-876.

126p, 1986 rok - sprzedam. Tel. 0461837-ó&-48.

Sprzedam

Garaż do wynajęcia, os.

SkodaFavońt, 1991

Star 200, 1987 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0241277-96-33.

Oltcit, 1990 rok - sprzedam. Tel. 046/838-36-30.

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

Łowicz.

1l6p, 199S rok - sprzedam. Tel. 046/838-34-ó6.

BMw,1982rok, l.600m'-sprzedam. Tel.046/837-95-33:

Polonez Caro GU, 1996 rok, przebieg 49 tys. km, hak,
BS, odcięcie zapłonu, garaiDwany. cena do uzgodnienia _sprzedam. Tel. 046/838-36-44 po 16.00.

GARAŻE
Sprzedani garaż os. Sikorskiego, Glowno.
Tel. 0601-802-168.

Dacia, 1982 rok - sprzedam. Jackowice 42.
Tel. 046/838-78-S9.

CC 700, paź.clziemik 1993 rok, garażowany, bezypadkowy, pieiwszy wlaściciel - sprzedam.
Tel. 0461837-36-30 po 16.00.

ŻUk A06B, 1990 rok -sprzedam. Tel. 0461838-36-16.

nadbudówkę, polonez Truck, kompletna
burty aluminiowe. Tel. 046/838-72-62,
0602-131-698.

Sprzedam

Mazda 323, 1981 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-62-04, 0602-688-264.

Polonez Caro GU, 1994 rok, instalacja gazowa 6S litrów, czezwony- sprzedam. Tel.046/837-31-ó&po 16.00.

Fiat 126p, 1991 rok. Tel. 0606-40S-474.

Jawa TS 350, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-Ż0-67.

Skoda 105, hak, stan dobry - tanio sprzedam.
Tel. 042i719-37-88.

Polonez, rocznik 1984, po remoncie silnika - sprzedam.
Tel. 046/837-11-10.

126p, 1997 rok, stan bardzo dobry, kolor czezwony.
Tel. 046/837-9 l-S2.

Toyota Carina, 1996 rok, I właściciel, stan bardzo dobry, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/838-67-9S,
0601-284-461.

- sprzedam.

Polonez 1,9 diesel, 1996 rok - sprzedani.
Tel. 0421710-89-04, 679-44-90 po 17.00.

dobry, cena 8.000

Jawa 350 Trinsport, stan dobry - sprzedam. Volkswagen Wariant combi, stan dobry, cena 2.000 zł.
Tel. 0421710-84-67.

Polonez, 1982 rok, stan bardzo dobry, l.SOO zl.
Chehnońskiego 4. Tel. 0461837-64-97.

wygląd

Fiat Ritmo 1,1 - tanio sprzedam. Tel. 0421719-4 i-9S.

ETZ 250, 1989 rok, w stanie dobrym, przyczepę 4 tony,
wywrotka, kabina do C-360. Krępa 32.

Star 200, 1984 rok (dlugi wywrot, wspomaganie)
- sprzedam. Tel. 04217 I9-20-S3, 0603-ó46-S20.

podłoga+

126 el, 1996 rok - sprzedam. Tel. 0602-óS3-771.

Renault Trafie 2,1 D, 1988 rok, stan dobry - sprzedam
lub zamienię na osobowy. Tel. 046/838-21-73,
060S-09S-948.

Fiat 125p, 1986 rok, blacha po remoncie - tanio
sprzedam. Tel. 0421710-88-49. Sapy 6S.

Fiat Uno JE, 1987 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0421719-36-31.

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

Samara, 199S rok, I właścK:iel - sprzedam.
Tel. 046/838-4S-73.

RenaultSofrane 2,1 TOI, 1996 rok, szaro zielona perla,
klimatyzacja, ABS, 2 poduszki - sprzedam.
Tel. 046/837-4S-70.

Sprzedam cz.ęści Robur. Kompina 3. Tel. 0604-2~3-323.

Skoda Favońt , 1994 rok, biala, alarm - sprzedam.
Tel. 046/833-68-30.

Łada

czl(Ści

126p, 1993 rok - sprzedam. Tel. 046/838-ó8-24.

FonlSierra l<ioo, 1986rok- sprzedam. Tel. 046/838-33-07.

Fiat Siena, 1998 rok - sprzedam. Tel. 0602-7SO-S78.

Ford Pobe 2,2 GT, 1989 rok - sprzedam.
Tel. 0421687-27-21 po 17.00.

Sprzedam silnik do Poloneza, skrzynię S-biegową
i tylny most - stan bardzo dobry. Tel. 0606-408-ó7S.

Mazda 626, 16 V, 1993 rok, hatbec, możliwość dokupienia instalacji gazowej-sprzedam. Tel. 046/837-79-18.

126p, 1989 rok - sprzedam. Tel. 0604-S34-9SO.

Skoda Felicia, 199S rok, stan dobry, I wlaściciel
- sprzedam. Tel. 0461838-89-09.

Peugeot 106, 1993 rok, kupiony w salonie, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/838-36-ó3.

FSO 1500, 1990 rok, przebieg 41.500 km - sprzedam.
Tel. 046/837-91-97.

Hunday Lantara l,6i, 16V, 1993 rok, bialy- sprzedam.
Tel. 046/838-02-29.

ŻUk, 1979 rok - sprzedam. Reczyce 71.

Seat Cordoba 1,4, 1999 rok, I właściciel, czezwiny, bezwypadkowy, ul. Korczaka IO (dojazd od Armii
Krajowej lub Zagrodowej). Tel. 0461837-92-36.

Cinquecento 700, 1992 rok - sprzedam. Wygoda 8.

Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam. Tel. OSOl-832-219.

126p, grudzień 1991 rok, stan bardzo dobry
- sprzedam. Tel. 0421719-30-64.

Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich
ludzi dobrej woli o wsparcie dla przykościelnej stołówki.

126p, 1994 rok, przyczep<; D-SO, 198S rok - sprzedam.
Tel. 046/837-63-68.

Zastawa llOOp, w calości, na części, rejestrowana,
sprawna, cena 300 iłotych. Tel. 046/838-S0-16.

Wartburg 353 W, 1982 rok - tanio sprzedam.
Tel. 0421719-46-76.

Um l,7D, 1997 r. -sprzedam. Tel. 046/838-77-80 po 16.00.
żuka - sprzedam. Strugienice 91.

Jawa 350 TS, atrakcyjny
Tel. 046/837-24-S3.

Cinquecento 700, I99S rok - sprzedam lub zamienil1 na
126p do 3.500 zl. Tel. 0461837-74-99.

żuk, 1979 rok - bardzo tanio sprzedam.
Tel. 046/838-63-08.

składa coraz większe grono
najtĄboższ)!ch mieszkańców Ciłowna.

SlwtwSirmon, 1990 rok - sprzedam. Tel. 046/838-20-SO.

126p, rocznik 1983 - sprzedam. Tel. 0606-214-ó78.

FonlFMnrtl,6, 1983 rok-sprzedam. Tel. 046/837-14-61.

wszystkich do.rczy~ców

126pel, 199S r. - sprzedam, ul. Włókiennicza 9, Łowicz.

Fiat 126p, 1987 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-21-55.

Polonez Caro 1,9 diesel, 1992 rok. Tel. 0601-961-43S.

Fiat 126p, rok 1990, kolor czezwony - sprzedani.
ul. Sportowa 2:.

Peugeot 205, 1,7D, 1984 rok, 6.000 zl - sprzedam.
Tel. 0461839-19-0S po IS.OO.

Tico, 1997 rok, garażowany, bezwypadkowy
- sprzedam. Tel. 0603-191-437.

Tarpan skrzyniowy, 1987 rok, stan bardzo dobry sprzedam. Rogóźno 30. Tel. 0604-197-349.

zo. dotychczo.sową 09 romf'\q pomoc
d Io. Stowat6Z~sze.nia Rodził'\ Katolickich

Polonez 1,6 GLI, 199S r„ alufelgi, odcięcie zapłonu,
multilog, hak, 60 tys. km, cena IO.OOO - sprzedam.
Tel. 046/837-S2-33.

Polonez, 1991 r„ stan bardzo dobry.
Tel. 046/837-32-22, 0604-578-019.

żuk - tanio sprzedam. Tel. 0461837-4S-ó9.

podziękowo.f1ie

Honda Civic CRX 1,6, 16V, 1992 rok,cena 12 tys. zl
- sprzedam. Tel. 046/831-83-01.

126p, 1988 rok, w dobrym stanie - sprzedam.
Zielkowice 2 I2a.

Cinquecento 700, grudzień 1994 rok, I26p, 1989 rok
- sprzedam. Wygoda 58a.

Serdeczf'\e

ŻUkaiPolonenlCaro- sprzedam tanio. Tel. 046/838-64-15.

- sprzedam.

ŻUk, stan dobry - sprzedam. Tel. 0421719-28-52.

Cinquecento 700, 1997 rok, szary metalik, przebieg 19
tys. km - sprzedam. Tel. 0461837-30-38 po 21.00.

Polonez, 1982 r. - sprzedam. Dzierzgów 7S.
Tel. 046/839-66-SS.

WOJ-KAT s.c.

MATERIAŁY

BUDOWLANE

I WYPOSAżENIA WNĘTRZ

MARKIZY - tarasowe i koszowe
~

Łowicz,

tel./fax 0461837-47-67
Skierniewice, ul. Kopernika 3,
tel. 0461834-83-95, tel.lfax 0461834-83-96

INFORMACJA:
Z przyczyn niezależnych od firmy WOj-KAT s.c. Biuro handlowe na ulicy Seminaryjnej 6 nie
zostanie otwarte. Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy szanownych klientów.
Z poważaniem właściciele firmy

15

·9.03.2000 r.

Sprzedam 5 ha ziemi, llI klasa, koło
Tel. 046/838-34-31.

Łyszkowic

- tanio.

Działkę rekreacyjno-budowlaną. 1,2 ha, z wykopanym
stawem, do podłączenia prąd, woda, telefon, koło Waliszewa - sprzedam. Tel. 046/837-00-73.

Sprzedam domek jednorodzinny z
w Głownie. Tel. 0421719-36-82.

działką

1.200 m'

NIERUCHOMOŚCI

- KUPNO
domek lub kawalerkę
domek. Tel. 046/837-22-57.
Kupię mały

Kupię kawalerkę.

Sprzedam I - 2 ha ogrodzone w Głownie przy ul. Ostrołęckiej, rolno-budowlano-przemysłowe.

Sprzedam działkę o pow. 1.380 m'.
Krajowej 58a. Tel. 046/837-46-56.

Łowicz,

ul. Anmii

Sprzedam działkę budowlaną 2.700 m1, cena 12 zł
za metr. Tel. 0421710-83-83, 0421710-80-50 po 19.00.
M-4 na M-2 zamienię,
Tel. 046/837-77-40.

dzwonić

wieczorem.

Sprzedani mieszkanie po częściowym remoncie 58 m'.
os. Starzyiiskiego pilnie, tanio. Tel. 0602-764-301,
046/837-66-62 po 18.00.
Sprzedam gospodarstwo we Wrzeczku, gm.
ce, 5 ha, pilnie tanio. Tel. 0602-764-301,
046/837-66-62 po 18.00.
Sprzedam M-4, IV piętro, os.
Tel. 046/837-52-22.

Łyszkowi

Dąbrowskiego.

Sprzedam kamiennicę. Tel. 024/285-34-86, 0601-358-477.
Sprzedam działkę 1.594 m'. ogrodzoną siatką. dom
mieszkalny z wygodami, gospodarczy, garaż wolnostojący, okolice Głowna. Tel. 042/719-47-01.
Sprzedam 60 m' na osiedlu Kopernika w
Tel. 0602-258-695.
Sprzedam 1,65 ha

łąki

Głownie.

Kierchol Zagórze. ul. Zgoda 36.

mały

Do wynajęcia w ce~trum Łowicza IOO m'. l piętro np.
na biuro itp. oraz 80 m' w podpiwniczeniu z możliwo
ścią wejścia od ul. Stanisłwaskiego.
Tel. 0461838-14-03 wieczorem.
Wynajmę umeblowane M-3 w Głownie. Tel. 0601-946-311.

Do wynajęcia M-3, 49 m'. czwarte
Tel. 0421719-33-60.

piętro

w

Głownie.

Wynajmę lokale użytkowe w centrum miasta
o pow. 28 m' i 44 m2• Tel. 046/837-12-14 po 17.00.

Do wynajęcia hala 340 m' i 160 m' oraz plac I ha.
Tel. 046/837-52-80.
wynajęcia

w Łowiczu.

Sprzedam mieszkanie 59,8 m2 parter,
os. Broniewskiego. Tel. 0461837-54-70, 0605-533-199.
Dwa pokoje z kuchnią na Bratkowicach - sprzedam.
Tel. 046/837-79-18.
Sprzedam działkę budowlaną. Głowno, Świerkowa 24.
Tel. 042/719-48-40 po 20.00.
Sprzedam działkę budowlaną w Głownie 1.500
Tel. 0421719-41-58.

m2•

Działką leśna w Głownie 8 tys. m' - pilnie sprzedam.
Tel. 042/636-10-81 po 18.00.

Sprzedani działkę 4.000 m'. uzbmjoną w Bratoszewicach. Tel. 0602-887-135.
Sprzedam gospodarstwo sadownicze 3,30 ha z budynkami. Tel. 0461837-63-74.
Mieszkanie 75 m' przy ul. Bolimowskiej.
Tel. 0605-233-823.
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1.500 m1•
Tel. grzecz. 0461837-46-63 po 16.00.
Sprzedam dom. Tel. 0602-814-477.

Sprzedam działkę rolno-budowlaną o pow. 1,41 ha w
Klewkowie kolo CPN. Tel. 046/837-18-71 po 18.00.
Sprzedam lub zamienię Ćlom z ziemią w Zielkowicach na
dwa pokoje w blokach. Tel. 046/837-87-45.
Sprzedam 6 ha w kawałku.
Tel. "0601-694-179.

Nowy Zlaków.
2

Sprzedam M-3 w Łowiczu, 50 m • Tel. 046/838-73-52.
Sprzedam 72 m1 - nowe drzwi, okna, mozaika, kafelki,
os. Dąbrowskiego. Tel. 046/837-50-80.
Sprzedam M-4, os. Dąbrowskiego, IV
Tel. 046/837-29-43.

piętro.

Sprzedam kiosk 30 m' bez lokalizacji. Tel. 046/83 7-79-25.
Sprzedam kiosk na targowicy. Tel. 0461837-63-79.
Sprzedam działkę 1.500 m2, 4.000 m1 os. Górki.
Tel. 046/837-68-42.
Sprzedam 45 m'. os. Noakowskiego. Tel. 046/837-43-46.
Sprzedam 2 ha ziemi z budynkami. Wojewoda 9.

dachówkę, tregiy,

kultywator.

złotych

Chąśno

Sprzedam akwarium z całym
Tel. 0421719-29-49.
Sprzedam

27.

Sprzedam wózek inwalidzki. Tel. 0421710-80-85.
Sprzedam czarną ziemię na ogródki, działki. Odbiór
lub z dowozem. Tel. 046/874-73-39 po 21.00.

własny

Sprzedam dwie dwójki - skóra, ciemny brąz.
Tel. 046/837-01-56 po 20.00.
Sprzedam szlifierkę kątową obwodową finmy „Celma"
PRAg 180 AR 700 !obr min. Zielkowice 223.

ławeczkę

do

Niemiecki koncern ubezpieczeniowy zatrudni agentów ubezpieczeniowych i managerów.
Tel. 042/634-70-79.

wyposażeniem.

ćwiczeń.

Tel. 0421719-29-49.

Sprzedam wałek do heblarki o 4 nożych 26 cm, krajzegę
silnik elektryczny 5,5 kW do Bąka, podwozie do
ciągnika (Sam bez silnika). Sunna Czesław, Bąków
Górny 107, 99-440 Zduny, (za torami).
dużą.

Sprzedam wózek wielofunkcyjny i
Tel. 046/837-10-82.

leżaczek

Kierownika apteki -

Sprzedam zestaw satelitarny. Wyjście x 2 LNB,
gwarancja - 350 zł. Tel. 0601-297-769.

Sprzedam owerlock, przemysłowy, 3-nitkowy
i stębnówkę textyma. Tel. 046/837-55-45.

do produkcji pustaka, żużel + samochód
- sprzedam. Tel. 0461837-86-40.

Sprzedamwypoczynek
Tel. 0604-311-931.
Sprzedam

narożny

z fotelami, dywan.

kościarkę kompletną.

Tel. 046/837-38-62.

Sprzedam małą tokaikę rewolwerową. Tel. 046/83 7-95-44;

Sprzedam Nokia 3110. Tel. 0604-336-765.
perkusję.

Sprzedam małego górala, usługi krawieckie, suknie
komunijne. Tel. 046/837-51-64 po 16.00.

z szafą (300),
046/837-78-49

meblościankę pokojową
Teł.

kanapę narożną,

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

Beczki plastykowe 120 I korkami na wygę, okazja 3 zł/
kg.Tel. 046/837-40-40, 0221729-11-63, 0602-234-810

Sprzedam sadzonki porzeczki czarnej Ojebyn, 550 szt
Tel. 046/837-40-18 godz. 18.00 - 21.00.

Zamrażarkę rozsuwaną, przeszkloną

Tel. 046/83 7-92-1 O.

Sprzedam głośniki multimedialne 200W.
Tel. 046/838-79-34.

Sprzedam 60 szt. pampersów dla dorosłych - duży rozmiar 1,20 zł/szt. Tel. 046/837-33-59.

Sprzedam Nokie 5110 (Era Plus). Tel. 0602-706-803
lub. 046/837-37-41.

Sprzedam bloczek gazu - beton 12 x 59 - 200 szt. - tanio.
Tel. 046/838-66-36.

Sprzedam pralkę Bosch, Simens, AEG tanio.
Tel. 0604-651-430.

Sprzedam wózek wielofunkcyjny z pełnym wyposaże
niem i leżyczek - tanio. Tel. 0461837-48-76.

Sprzedam tregiy 16, 6 szt Jackowice 45.

Wynajmę lokal
wo-usługowy o

biurowy o pow. 24 m' i lokal handlopow. 72,5 m'. Łowicz, ul. Mostowa 28.
Tel. 046/837-41-72.
Do

wynajęcia

lokal. Tel. 0461837-05-69.

Student poszukuje pokoju do
Tel. 0501-248-177.

wynajęcia.

Wynajmę zakład, ubojnie< z masarnią.
Tel. 046/837-08-77 po 20.00.

KUPNO - RÓŻNE
Skup metali korowych.
Tel. 046/837-61-09.
Kupię

Łowicz,

Klickiego 66.

czosnek do sadzenia. Tel. 0461837-13-43.

Kupię pompę szlamówkę,

niedrogo.
Tel. 046/874-73-39 po 21.00.
Kupię połamane opakowania plastikowe, skrzynki,
beczki itp. Tel. 0461837-38-51, 022n29- ll-63,
0602-234-81 o
Kupię dwuteownik hutniczy 200 i dwuteownik hutniczy 80. Tel. 0461837-53-80 po 16.00.
Kupię insbukcję do maszyny dziewiarskiej Brother KH
- 830. Tel. W-wa 022/815-41-20.
Kupię
Skupię

tunel foliowy. Tel. 046/838-63-24 po 18.00.
starocie i firanki. Tel. 0461837-43-61.

Kupię tanio wózek z parasolką. Tel.

046/837-89-02 po 12.00.

Tel. 046/838-34-62.

SPRZEDAŻ - RÓŻNE
Ubojnia Łyszkowice, i.tł. Targowa I - prowadzi sprzewieprzowych - w cenach hurtowych i detalicznych. Atrakcyjne ceny!!! Tel. 0601-345-710.

daż półtusz

Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek, łat,
stempli na zamówienie. Partyzantów 9. Tel. 046/837• 17-07, 046/837-96-69.
Hurtowa sprzedaż jaj. Najniższe ceny.
Tel. 0421719-10-82, czynne od 14.00 do 18.00.
Drzewka sosny czarnej, daglezji, świerku klującego,
pospolitego na żywopłot i zadrzewienie, wysokość:
I - 2,5 mod 6 zł/szt - sprzedam. Tel. 046/837-58-60.
Sprzedam tanio
Sprzedam

heblarkę.

krajalnicę

Tel. 0241277-90-73.

i haki. Tel. 046/837-87-93.

Sprzedam regały sklepowe. Tel. 046/837-43-05 po 19.00.
Sprzedam ziemię czarną - workowana i luzem oraz
świerki metrowe. Tel. 0461837-13-64.
Sprzedam cegłę max oraz suporek cały i polówki.
Tel. 0603-308-609.

z góry sprzedam.

Sprzedam wief.ę Diora, 2 kolumny Polaris 200.
Tel. 0601-359-278.
Sprzedam tapczan z narzutą. 2 tapczaniki jednoosobowe, 2 fotele. Tel. 046/838-48-18.

po 18.30.

Samorządy

Sprzedam bale jesionowe. Fijołek Henryk, Lisiewice
33. Tel. 046/838-27-86.
Radiomagnetofon Daewoo. Tel. 0606-405-474.

Overlock przemysłowy trzyniktowy Yuki - tanio sprzedam. Tel. 0421710-83-65, 0601-533-087.
Sprzedam wózek dziecięcy trzyfunkcyjny w dobrym
stanie, tanio. Tel. 0602-507-215.
do cięcia kostki betonowej, betoniarkę używaną 250, łubianki plastikowe (z dwoma
ruchomymi rączkami). Tel. 0601-303-219.

Sprzedam:

śląsk

Glazurnik, profesjonalista poszukuje pracy.
Tel. 0501-319-480.

Przyjmę chałupnictwo, najchętniej
kuję się

szycie lub zaopiedzieckiem. Tel. 0461837-80-42.

Apteka zabudni magistra i technika furmacji.
Tel. 046/830-20-40 w godz. 9.00 - 15.00.
Bioptron zat,rudni średni personel medyczny."
Tel. 0604-572-804.
Zaopiekuj<i się dzieckiem łub starszą osobą w zamian
za mieszkanie. Tel. 0421710-80-31.
Dochodowe chałupnictwo, stała współpraca.
Infonmacje bezpłatne: Agnieszka Gałaj,
ul. Starzyńskiego 7/85, 99-400 Łowicz.
Avon poszukuje konsultantek - prezenty.
Tel. 0461874-83-11 wieczorem, 0601-333-267.

waine dla rod-ziny

Minister Smerczyńska spotkała się
z gronem samorządowców „Solidarności"

Sprzedam strój łowicki, duży, nowy. Karsznice
Małe 12. Tel. 046/838-14-17.
Małe

2 biblioteczki.

dzieckiem. Tel. 046/837-89-46.

Kierowcy samochodu ciężarowego jadącego na
bez załadunku, poiwerze przewóz towaru.
Tel. 046/837-58-60.

Dam prace dobrze płatną. posiadającym samochód
dostawczy lub combi z zarejestrowaną działalnością
gospodarczą Skierniewice. Tel. 046/833-46-86.

Sprzedam sukienkę komunijną - tanio.
Tel. 046/837-01-68.

Sprzedam tanio

Tel. 046/837-45-51.

Przyjmę chałupnictwo - biustonosze (pierwsza
operacja). Tel. 046/838-36-32.

Tel. 0603-240-883.

Sprzedam wagę sklepową lubelską. Tel. 046/837-79-26.

Sprzedam tanio magiel elektrycmy.
Tel. 046/838-77-94 po 16.00.

Tel. 046/837-82-06.

Wykonam wiosenne prace pielęgnacyjne przy
drzewach, krzewach itp. Tel. 046/838-34-27.
Zaopiekuję się

Osprzęt

Sprzedam

zatrudnię.

Fryzjerkę- kosmetyczk~ - zatrudnię.

Sprzedam przedwojenną maszynę do szcia.
Tel. 0605-142-475 po 18.00.

zł.

Praca chałupnicza, akordowa z powierzonego materiału, zarobek 8.000, dostawa materiału i odbiór gotowego produktu. Gwarantujemy zatrudnien.ie w 100%,
materiał po otrzymaniu znaczka za 6_.50. Nintendo, skrytka 28/E5, 73-240 Bierzwnik.

bujany.

Sprzedam CB Alan 87, tanio. Tel. 0461837-10-87.

Sprzedam odtwarzacz CD Sony, cena 270
Tel. 0606-661-458.

Kredens stylowy i wełniak - sprzedam.
Tel. 046/838-79-17 wieczorem.

PRACA

Sprzedam rury 1,5 cala ocynkowane - tanio.
Tel. 0421719-37-88.

Łubianki - wyprzedaż po okazyjnej cenie 1,50 zł/szt.
Tel. 046/837-40-40, 0221729-11-63, 0602-234-810.

Kupię używaną betoniarkę.

Sprzedam dom w cenbum wraz z działką o pow. 294 m2•
Tel. 046/837-40-95.

telewizor kolorowy,

Sprzedam francuską suknię ślubną z długim trenem,
bogato zdobioną gipiurą. haftem richealau.
Tel. 042/710-82-86 lub 0603-198-690. ,

Do wynajęcia lokal 60 m1 na gabinet lekarski lub biuro.
Tel. 046/837-25-48 po 20.00.

Do wynajęcia pow. biurowa 130 m2 i powierzchnia
Sprzedam działkę z domem 1.900 m' w Łowiczu, ul. . handlowo-magazynowa 150 m'. Skierniewice.
Tel. 046/833-46-86.
Kłickeigo 27. Tel.042/673-89-32, 022/621-57-51 ,
0602-763-385.
Do wynajęcia lokale przy ul. Baczyńskiego 2: 23,42
48rn', IV p~. os. Naokowskiego, zaniienię na parter rn', 41 ,56 m2, 38,38 m'. na biura, gabinety, hurtownie,
cenbum.
w
parterze
na
kupię
lub
do 60 m2
inne usługi. Tel. 046/837-49-22 po 20.00.
Tel. 0461837-27-14.
Pomieszczenia na hurtownię. Tel. 0604-107-760.
Sprzedam 0,30 ha ziemi z zabudowaniami. Złaków
Poszukuję do wynajęcia garaż lub irme pomieszczenie
Borowy 135a. Tel. 0461838-72-76.
na magazyn na posesji prywatnej. Prowizja od obrotu.
Sprzedam ziemię I, 9 ha wraz z budynkami Boczki.
Aktualne w Łowiczu i Głownie. Tel. 0461837-31-36.
Tel. 046/830-33-21 po 16.00.
Do wynajęcia pokój - bloki os. Reymonta In.
Sprzedam mieszkanie 83 m' na ul. Bolimowskiej.
Tel. 046/837-78-46.
Tel. 0604-410-686.
Do wynajęcia lokal. Tel. 046/837-43-61.
Sprzedam M-4. Tel. 0461837-78-86.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia w Głownie.
Mieszkanie 62 m1 w dobrym budownicteiw oraz dzia- Tel. 0421710-72-41.
lkębudowlaną 1100rn'-sprzedam. Tel. 046/837-85-87.
Do wynajęcia mieszkanie. Tel. 0461837-44-50.
Sprzedam działkę pracowniczą. ul. Łódzka.
•
M-5 do wyNajęcia. Tel. 046/837-52~14, 0604-090-855.
Tel. 046/837-75-40.
Sprzedam 4 ha ziemi. Jeziorko 70, gm. Kocierzew.

sukienkę komunijną.

Tel. 046/837-73-78.

Zbiornik metalowy 1500 I na szambo, 1.200
- sprzedam. Tel. 0461837-58-60.
Sprzedani

Młode małże1istwo poszukuje mieszkania (Głowno)
do wynajęcia w blokach (pokój + kuchnia łub 2 pokoje) lub w domu jednorodzinnym. Tel. 0603-343-028.

Poszkuję lokalu do
Tel. 0602-844-975.

lodówkę.

Sprzedam regal mlodŻieżowy tanio. Tel. 046/837-32-93.

Tel. 0461837-21-78, 046/837-23-33.

NIERUCHOMOŚCI
-WYNAJEM

Sprzedam M-3,48m', Głowno, os. Kopernika Tel. o<iOl-304-761.

Sprzedam M-5 z garażem, Pawilon Handlowy 53 m1
(osiedlel<qiemika).Tel. 042/719-20-18, 042/719-34-51.

na

w Łyszkowicach.
Tel. 0461837-11-73 po 20.00.

Sprzedam nieruchomość w cenbum Głowna, 1.600 m'.
na ul. Łowickiej 54. Tel. 0421719-10-40.

Sprzedam mieszkanie 53 m' w Strykowie nad zalewem.
Tel. 0421719-96-23, kom. 0604-223-553.

Sprzedam

zamienię

Kupię działkę

Tel. 0421719-10-45.

Tanio sprzedam 2 piece c.o. do sklami i namiotów, beczka ocynkowana 800 litrów, pompa pływająca Ola.
Tel. 046/837-69-ł2.

Biuro poselsko-senatorskie AWS było
organizatorem .spotkania z ministrem
bez teki prof. Marią Smerczyńską, peł
nomocnikiem rządu ds. rodziny, które
miało miejsce w muzeum w Łowiczu
w minioną sobotę. Spotkanie zgromadziło niewielką liczbę słuchaczy, były

nożyce

to osoby związane ze środowiskiem ło
wickiej Solidarności, alę także m.in. starosta Cezary Dzierżek, w tym m.in. burSprzedam drewno opałowe cięte, palety budowlane
mistrz Ryszard Budzałek i senator AWS
i jednorazowe. Tel. 046/861-27-70 po 17.00.
Cimanowski.
Jan
pokojowe.
Sprzedam okna dwuskrzydłowe.drzwi
Maria Smerczyńska przybliżyła zePrzezwiska 23 k/Soboty.
branym założenia Programu Polityki
Sprzedam tanio Ange U2. Tel. 046/837-17-76.
Prorodzinnej Państwa, którego głównym
Sprzedam sukienkę komunijną, krótką.
celem jest stworzenie optymalnych waTel. 046/837-86-58.
runków dla rozwoju rodziny, czyli taSprzedam Roland E-38, stan bardzo dobry. Sierżniki 34.
kich jak mówiła profesor: (. .) które by
Sprzedam tunel 3218 kompletny z nową folią.
pozwoliły rodzinie całkowicie decydować
Bednary 172. Tel. 046/838-65-37.
o swoim kształcie, bycie i statucie.
Sprzedam pręty, kantownik, ramy drewniane i rury.
Polska mimo ujemnego przyrostu naTel. 0605-234-177 wieczorem.
turalnego jest jednak w lepszej sytuacji
Sprzedam komputer 233. Tel. 046/837-01-35 po 17.00. niż inne kraje europejskie (. .) - ,akcentowała Ma_ria Smerczyńska . Mówiła
Sprzedam kolumny atlas 11 O, magnetowid Philips.
Tel. 0602-858-052.
o konieczności wsparcia rodzin, które
są w sytuacji szczególnej, np. rodzin
Sprzedam drzwi używane, wyciszane, w dobrym
stanie. Tel. 046/837-08-09 po 20.00.
wielodzietnych, ale nie patologicznych,

w których rodzice mają niskie zarobki czy też rodzin, które opiekują się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Minister podkreślała, iż po wprowadzeniu reform najważniejszą rolę w promowaniu rodziny mają samorządy lokalne: Odchodzimy od centralnego dysponowania pieniędzmi, wiemy, że samorządy lokalne, a najbardziej gmina, są
najlepiej zorientowane, jak rozdysponować środki z korzyścią dla lokalnych
społeczności i jednocześnie oszczędnie.
Pierwsze lata funkcjonowania reform są
dla samorządowców najtrudniejsze, jednak z czasem środków będzie coraz wię
cej. Uważam, że z powodu wad w zarzą
dzaniu są większe problemy niż z powodu braku środków - mówiła. Zarówno
szkolnictwo, jak i służba zdrowia itp.
będą dobrzefunkcjonowały rylko wtedy,
kiedy dobrze wybierzemy swoich przedstawicieli do samorządów.
Czas, by ludzie zrozumieli, że to nie
od rządu, lecz przede wszystkim od samorządu zależy ich teraźniejszość i przyszłość - zakończyła.
(aj}

Sprzedam telefon Alcatel Pocket + akcesoria,
6 miesięcy gwarancji. Tel. 0604-535-285.
Sprzedam gwintownicę
Tel. 0606-838-972.

elektryczną

do 2".

Sprzedam ziemię torfową nadającą się na ogórki pod
trawniki, z dowozem samochodem marki Kamaz.
Tel. 046/837-19-45, 0604-905-673.
Sprzedam syntezator Yamaha PSR-320.
Tel. 046/838-45-65.
Sprzedam komputer (bez monitora): pnocesor Celeron
400, płyta MS-6163, 64 RAM, dysk 6,4 GB, Riva TNT2
(32 RAM), Sound Blaster Live!, CD-ROMx45. Wszystko na gwarancji (cena 2.800 zł).
Wiadomość: tel. 046/837-34-59.
Sprzedam używane 2 fotele + ławostół oraz nowe narzuty na 2 fotele i wersalkę (bordo). Tel. 046/837-75-04
w godz. 17.00-22.00.
Wymienię starą kotłownię węglową

w zamian za stary piec 0606-838-972
mo złom. Tel. 0606-838-972.

nową olejową
wywiozę za dar-

na

Silniki elektryczne, motopompa, rozdzielacz smok,
hydrant aluminiowy, szlifierka stołowa, blacha kwasówka, motoreduktor, imadło, smarownica nożna, pompa szambowa, sprężarka i wentylator - sprzedani.
Tel. 0421719-59•36.

W środku z kwiatami minister Smerczyńska, obok niej burmistrz Ryszard Budzastarosta Cezary Dzierżek. Pierwszy z prawej senator Jan Cimanowski.
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Zatrudnię młodą, dyspozycyjną z doświadczeniem
do pracy w charakterze bannanki. Tel. 046/837-25-71
po 18.00.

Boazeria, panele, siding, podłogi, glazura, terakota,
płyta gipsowa, ścianki działowe, sufity podwieszane,
gładź, cykli;iowanie. Tel. 0461838-98-40 po 19.00.

Zatrudnię kierowcę.

Układanie

Tel. 0601-946-306.

Zatrudnię chałupniczki

na owerlock i

dwuiglówkę.

Kierowca kat.B, C, samochód IOOO kg
- podejmie pracę. Tel. 0602-465-042.

USŁUGI

ładowności

Wideofilmowanie, fotografowanie. Tel. 046/837-94-85.
Wideofilmowanie - Walas. Tel. 046/837-52-23.

ściennych

Ocieplanie budynków, płyty GK, gładzie szpachlowe,
terakota, glazura, klinkier, tynki, murownie.
Tel. 0604-357-608.
Okna - montażi inne usługi remontowo-budowlane.
Tel. 0421719-49-39 wieczorem.

Wideofilmowanie. Radosław Pawelec.
Tel. 046/838-49-38, 0603-240-038.
Wideofilmowanie - profesjonalne- tanio. Tel. 0601-157-630.
Wideofilmowanie FU Mewa, obróbka komputerowa.
Tel. 046/837-83-96, 0601-323-562, 046/837-77-75
po 17.00.

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

montaż

Prace okładzinowe, tynki, gładzie gipsowe, płyty GK,
glazura, terakota, panele, panele podłogowe, prace malarskie. Tel. 0602-139-447.
Tanie usługi ogólnoremontowe, pełny zakres usług,
wysokie rabaty I0% taniej usługi, do I0%, tańszy materiał, fachowe wykańczanie, raty. Tel. 0602-587-936.

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

Usługi

Wideofilmowanie VHS, S-VHS, cyfrowo - zdjęcia
i płyta CD. Tel. 046/837-73-39, 0601-301-417.
Wideofilmowanie „Kasia" - profesjonalnie, solidnie,
tanio. Tel. 046/837-87-68.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.
Projektowanie budynków mieszkalnych: gospodarczych-wycena, kosztorysy, nadzór. Tel. 046/837-78-38.
Usługi hydrauliczne, wodno-kanalizacyjne, kotłow
nie "olejowe, miedź, plastik. Tel. 046/838-74-83
po 20.00, 0602-442-524.

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

ścianki

z płyt

hydrauliczne

pełny

zakres. Tel. 046/837-21-66.

Koparka, ładowarka, transport. Kopanie stawów,
oczyszczanie i pogłębianie rowów, rozbiórki budynków, niwelacja, porządkownie, oczyszczanie terenu z
gruzu, niepotrzebnej ziemi, krzewów. Dowóz na miejsce materiałów budowlanych - żwir, pospółka, piasek,
ziemia na podwyższenie terenu. Tel. 046/837-68-01,
0602-241-042.

Siding-tynki mineralne. Tel. 0502-228-972, 046/863-31-74.
Hydraulika, miedź, plastik, ogrzewanie
Tel. 046/837-11:75.

podłogowe.

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

Układanie

malarsko-gipsarskie, ścianki kartonowo-gipsowe, wykończenie wnętrz. Tel. 046/837-90-74,
()(;01-345-508.

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

Konstrukcje i pokrycia dachowe. Tel. 0602-669-554,
046/839-62-17.
Markpol - usługi remontowo-budowlane, pełny zakres.
FVAT. Tel. 046/838-59-76, 0601-345-645.
Tapety natryskowe, malowanie, gipsy, sufity podwieszane, glazura, parkiety, cyklinowanie, okna, panele
ścienne, podłogowe, ocieplane. Tel. 046/832-81-97,
0603-980-459.
żaluzje pionowe, poziome, rolety materiałowe,

Zabudowa wnętrz, montaż boazerii i paneli.
Tel. 046/837-11-09.

Hydraulika, naprawa ekspresowa. Tel. 0606-838-972.

Usługi

remontowe: gipsowanie, malowanie, tapetowanie, panele podłogowe, montaż płyt GK.
Tel. 046/839-62-30.
Siding, podbitki. Tel. 0604-645-981, 0502-228-972.
Sufity podwieszane, gipsy. Tel. 0604-645-98 ł,
0502-228-972.
boazerii, paneli ściennych, podłogowych, panele PCV, szafy, pawlacze, zabudowa wnętrz, schody,
tralki, ponµe, luki, sufity podwieszane, ścianki działowe z płyty GK. Wymiana okien, drzwi.
Tel. 046/837-73-99.
Montaż

Wykładanie panelami MDF, PCV, boazeria, wypraski
styropianowe, drewniane. glazura, terakota, wymiana
okien, oświetlenie halogenowe. Tel. 0604-112-839.

Remonty

łazienek

i inne. Tel.

046/837-ł9-29.

sadzarkę czeską.

Sprzedam ciągnik Zetor K-25, stan dobry i siano
ze stodoły. Tel. 0604-993-198.

Sprzedam chkxlziarkędo mleka 3-konwiową, Cwolin 227.

Transport Mercedes Sprinter. Tanio - szybko - solidnie.
Faktura VAT. Tel. 0601-297-769.

Sprzedam rozsiewacz do wapna, pług Atlas czteroskibowy, sieczkarnię do rozdrabniania słomy.
Tel. 0461874-73-39 po 21.00.

Dźwirzyno k/Kołobrzegu, pokoje z łazienkami, 70 m
od Tnorza, czerwiec, II połowa sierpnia, atrakcyjne ceny.
Tel. 094/358-55-59.

Kupię

Pożyczki

zł

netto.

czosnek do sadzenia. Tel. 046/837-13-43.

Sprzedam siewnik
Kupię ładowacz

zbożowy

Sprzedam

przyczepę

6

tonową.

Tel. 0461838-7(}.88.

Poznaniak. Seligów 25.

Tur do C-360. Tel. 046/861-17-43.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy. Seligów 29.
Sieczkarnia Forsznit E 281 C. Tel. 024/356-24-71.

Sprzedam

przyczepę zbierającą.

Reczyce 66.

Sprzedam ciągnik C-360, tur do C.360. Tel. 046/861-25-5 I.
Sprzedam ciągnik C-360 i przyczepę HL 1992 rok.
Wygoda 8.

Pranie dywanów i tapicerek samochodowych.
Tel. 046/837-25-88.

Sprzedam przyczepę -wywrotkę 4,5 tony. Pilaszków 27.

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

Sprzedam dmuchawę
Tel. 046/837-13-86.

Sprzedam

ciągnik

Komputerowe przepisywanie prac. Tel. 046/861-22-30.

SpIWfam zbiomik na mleko 330 I. Łacheta, Kocierzew Pin. 3.

Pszenżyto

2 t - sprzedam. Tel. 042/719-37-88.

Sprzedam sadzeniaki Irgi. Tel. 046/838-72-08.

Przyczepa D-50, 6 ton, 1984 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-90-56.

Wypożyczamy chłodnię

na wesela itp. OSP
gm. Kiernozia, cena konkurencyjna.

Stępów

Maturzysto - kurs matematyki.

Teł.

poziomą

Sprzedam przyczepę D-732 wywrot i ładowacz cyklop.
Tel. 046/838-79-96.

i słomę belowaną.

Sprzedam ciągnik C-330 i prasę Z-224.
Tel. 046/838-73-59.

046/837-85-96.

ósmoklasisto - kurs matematyki. Tel. 0461837-85-96.

Sprzedam Biron Z0-56 z kahiną ł 982 rok, stan dobry.
Tel. 0461838-44-13.

Korepetycje - matematyka, fizyka. Tel. 042/719-12-15.
Korepetycje z biologii. Tel. 046/837-65-53.
różne.

Sprzedam tanio

nową dojarkę.

słomę belkowaną.

Schładzalniki do mleka-zbiornikowe. Tel. 0461838-12-65.

Matematyka Tel. 046/837-65-02.
Studentka udziela korepetycji z języka niemieckiego.
Tel. 0461837-54-132 pok. 33, 0604-264-703.
Korepetycje - język angielski. Tel. 0604-803-373.
Język

9.

Sprzedam przetrz.ąsaczkę do siana,
Tel. 046/838-89-05 po 16.00.

widełkową.

Sprzedam kombajn zbożowy Classe Dominator 100 z
silnikiem mercedesa V8, heder 4,6 m, sieczkarnia
Tel. 046/837-45-70.
Sprzedam części różne do ciągników rolniC2)'ch,
opony 750 x 20. Tel: 046/837-45-70.
Sprzedam dojarkę przewodową, basen 550 I.
Tel. 046/838-48-18, 0602-725-118.
Sprzedam kultywator 15 i tylny most do żuka Skowroda Południowa 15. Tel. 046/838- łl-08.

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

Przewozy krajowe Ford Transit ł 4 osób.
Tel. 046/838-70-32, 0602-681-541.

Język

Komputeropisanie mam we Jawi. Zadzwoń: 046/837-75-57.

Chemia - korepetycje. Tel. 046/837-20-75.

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

Język

Zespół muzyczny - wesela. Tel. 0461838-66-46.

Matematyka, profesjonalne korepetycje dla uczniów i
studentów. Tel. 046/837-15-09.

polski, histońa, WOS. Wypracowania, referaty,
prace zaliczeniowe - niedrogo ..Tel. 0606-1ł2-576.

polski - korepetycje, wypracowania, przygotowania do egzaminów. Tel. 046/837-73-75.

Język polski - wypracowania. Tel. 0602-434-546,
046/874-11-70.

Sprzedam przyczepę o
Tel. 0601-825-276.

ład.

550 kg, fabrycznie nowa.

Tanio sprzedam sadzonki pożeczki czarnej, odmiana
Ben Lemond, ok. 4.000 szt. Tel. 0461838-12-38.
Sprzedam ciągnik Ursus 914, 1986 rok, kombajn ziemniaczany, sadzarkę, plóg 3 skibowy + I, Star 200, ł 982
rok, agregat uprawny 4,30 m. Tel. 0602-758-934,
046/861-17-13 wiczorem.
Sprzedam Zetor 7211, 1985 rok. Tel. 046/861-25-51.

stodoły.

Sprzedam siano i słomę w belkach oraz burak pastewny.
Malszyce 6.
Sprzedam

Polski - korepetycje. Tel. 0461837-56-84.

Chemia. Tel. 0603-266-481.

Sprzedam żyto, ok. I tony. Klewków 30.
Tel. 046/838-99-25 po 16.00.

Piskienica Górna IO.

Sprzedam wózek widłowy akumulatorowy, bateria 2
lata, udźwig 2 tony, wys. podnoszenia 3,5 m. ·
Tel. 0461839-ł3-32.

Północna

Tel. 046/838-34-94.

Sprzedam słomę żytnią prasowaną ze
Tel. 046/837-90-61.

Tel. 0241277-269.

Nasiona pietruszki berlińskiej i słomę jęczmienną sprzedam. Jackowice 44. Tel. 046/839-18-37.
Sprzedam

kabiną.

Sprzedam dojarkę do mleka w bardzo dobrym stanie.
Tel. 046/838-63-84.

Sprzedam ciągnik C-360 3P, 1986 rok, stan dobry.
Tel. 0421719-60-14.

Matematyka Tel. 046/837-85-96.

T-25 z

Sprzedam opryskiwacz fabryczny, stan bardzo dobry.
Tel. 046/838-11-22.

Sprzedam T-25, 1998 rok. Tel. 046/838-13-89.

Korepetyce - dzieci młodsze mające trudności w nauce.
Tel. 046/837-43-56.

oryginalnaoprawafołklmystycma. Tel. 046/838-11-74.

Sprzedam tanio dojarkę w bardzo dobrym stanie.
Tel. 046/838-45-08.

Sprzedam kombajn ziemniaczany ANNA. Tel.046/86-111-85.

polski - korepetycje. Tel. 046/838-28-51.

Komputeropisanie. Tel. 046/837-74-51.

Sprzedam siano. Tel. 046/838-35-56.

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów i tapicerki.
Tel. 0421719-22-47.

Jęzak

Zespół muzyczny_ możliwość doboru repertuaru oraz

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna
po 12 sezonach.Tel. 0602-880-068.

Obróbki blacharski - tanio. Tel. 042/710-82-91.

niemiecki - korepetycje. Tel. 046/837-69-58.

Komputerowe przepisywanie prac - wykresy, skanowanie. Tanio, solidnie. Tel. 0461837-36-52 po 18.00.

przetrząsacz

Kombajn 056, 1989 rok, prasa Z-224, 1990 rok, C-330,
1984 rok - sprzedam. Tel. 0461838-9(}.()5.

Język

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

Sprzedam agregat uprawowy i
karuzelowy. Strugienice 90.

Sprzedam suche wysłodki i śrutę rzepakową.
Tel. 0602-113-681, Wyborów 78.

Usługi

język

Sprzedam czosnek do sadzenia, rpzsiewacz do nawozów zawieszany, rozrabniacze do paszy (Mixer i Jemioł),
prz.e117ąS3cz,zgrabiarkęjugosłowiańską, Tel.046/838-79-63.

Sadzonki Senga - Sengana, Dukat Tel. 046/837-19-61
do godz 9.00 i po 20.00.

Tel. 0603-091-736.

Niemiecki - korepetycje. Tel. 046/837-56-25.

Komputerowe przepisywanie prac, rysunki, wykresy,
skanowanie. Tanio, solidnie, krótkie terminy. Wydruki
laserowe. Tel. 046/837-83-88.

Sprzedam ciągnik C-360, przyczepę 6 t., kabiny do
C-360. Jamno 9Q. Tel. 046/838-90-06, 0601-346-552.

Sprzedam siano. Jamno 53. Tel. 046/838-90-83.

Premiksy, dodatki paszowe. Skowroda
.Tel. 046/838-12-65.

INNE

Tel. 046/838-03-67.

Sprzedam siano i słomę. Piaski 47.

Sprzedam słomę belowaną ze stodoły. Tel. 0241285-39-58.

USŁUGI,

słomę.

Sprzedam rozrzutnikobomika jednoosiowy
oraz agregat uprawowy 2 IO. Tel. 046/838-79-59.

Sprzedam prasę Z-224, 1990 rok, stan dobry.
Tel. 0604-204-140, 0421719-71-66, 0421719-70-24.

Francuski - korepetycje. Tel. 0606-432-32(}.

remontowo - budowlane, kominki i piece
kaflowe. Tel. 0461838::o6-05.

Sprzedam siano,

Sprzedam opryskiwacz. Tel. 0461838-48-87.

Dachy, konstrukcje, pokrycia, naprawa i konserwacja.
Tel. 046/839-18-37, 0603-879-721.

- montaż, naprawa, cena producenta.
Tel. 0603-753-973.
gipsowe, sufity podwieszane, gładź gipsowa,
boazeria, siding, wymiana okien, malowanie, glazura,
terakota. Tel. 046/837-08-07.

Nadzory, kosztorysy - tanio. Tel. 042/710-82-91.

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

Malowanie, gipsowanie. Tel. 0606-815-948.

Południowym.

Sprzedam Bizon 056, 1986 rok oraz MF 255, 1986 rok.
Tel. 046/838-74-49.

Język

antywłamaniowe

Płyty

Książki przedwojenne oddam kolekcjonerowi.
Tel. 046/837-31-36.

Korepetycje jęz. francuskiego, wypracowania
Tel. 046/837-25-48.

Usługi hydrauliczne - elektryczne.
Tel. 0461837-80-39, 0606-227-164.

Sprzedam słomę belowaną w Jeziorku
Tel. 046/838-12-07.

Oferujemy pasze, koncentraty, premiksy, dodatki paszowe, śruty sojowe, rzepakowe, ·mączki, otręby pszenne i
żytnie. Złaków Kościelny 3. Tel. 046/838-71-36,
0604-384-581.

NAUKA

Instalacje elektryczne, przyłącza napowietrzne i kablowe, ogrzewanie podłogowe - elektryczne.
Tel. 046/837-46-02, 046/838-57-55, 0604-104-671.

60, przerobiona

Sprzedam siano belowane. Parma 2.

Sprzedam proso i siano belowane. Tel. 046/838-72-08.

Sprzedam

z wykopów i zbędny gruz.
Tel. 046/837-61-09.

okien PCV i Alu. Tel. 042/710-82-91.

Usługi

hydrauliczne. Tel. 0461837-11-75, 0606-838-972.

całą dobę.

Komputeroweprz.episywanieprac. Tel. 046/838-67-85 po 18.00.

Montaż

Usługi

kraj,

Ukladanie glazury, terakoty, montaż paneli ściennych i
podłogowych, ogrodzenia z cegły klinkierowej.
Tel. 046/837-91-41.

Usługi

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

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

gotówkowe. Wystarczy 500
Tel. 046/837-04-71.

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

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

muzyczny. Oferujemy wideokasetę demonstrawybór repertuaru, bawienie przy stołacll,
niskie ceny. Tel. 0461837-91-83.

cały

schładzarka

zamrażarkę, dojarkę szedzką dwu-konwiową uży
waną, kultywator 13, sadzarkę czeską - sprzedam.
Sierżniki 58.

cyjną,

Polonez Truck - przewozy,
Tel. 0604-580-089.

do mleka 80,

na

250 I. Łowicz, ul. Armii
Krajowej 80. Tel. 0461837-38-81.

Murarstwo, tynkarstwo, brukarstwo, ciesielnictwo,
glazurnictwo. Tel. 046/830-30-02 po 19-00.

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

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

Tel. 0606-103-430.

Przyjmę ziemię

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

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

słoneczne.

Zespół

Gipsowanie, malowanie, układanie paneli
i podłogowych. Tel. 0606-226-121.

WIDEO

Kolektory

Koncentraty, pasze, otręby, premiksy, mieszanki dla
tuczników już od 580 zł/t. Tel. 0601418-8 li po 20.00,
046/838-71-48.
Schładzarkę

Wypożyczę betoniarkę

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

Tel. 0601-946-306.

1

parkietu, mozaiki, panele, oleski,
cyklinowanie, schody w drewnie. Tel. 046/837-42-55.

Stalmar, oferuje bramy, ogrodzenia, ol<ucia do wrót.
Albinów I koło Głowna. Tel. 0421710-86-50,
0606-538-599.

ciągnik

C-360.

Gągolin Południowy

20.

Sprzedam ładowacz cyklop, kosiarkę rotacyjną, przetrząsacz karuzelowy. Tel. 046/838-74-59.
Sprzedam przyczepę
Wrzeczko 66.

asenizacyjną

o poj. 3000 I.

Sprzedam jałówkę na wycieleniu. Skaratki
pod Rogóźno 36.
Rozsiewacz wapna RCW-5, 1987 rok, rozsiewacz nawozu Lejek, plug dwuskibowy. Tel. 046/837-28-88.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków wczesnych i siano
belkowane. Tel. 0606-485-033, 0461838-72-08 ..
Bażanty tłociste

- sprzedam. Tel. 046/838-70-38

po 17.00.
Sprzedam

kopaczkę ciągnikową.

Sprzedam

ciągnik

Sprzedam

dojarkę dwukonwiową.

Tel. 0461838-72-99.

C-40 I ł . Urzecze 39.
Tel. 046/838-45-46.

Sprzedam siewnik do zboża ( 15) oraz siewnik do nawo211 Kosz. Kompina 29.
Sprzedam IO ton
wieczorem.

słomy różnej.

Tel. 046/838-44-30

Sprzedam siano belowane, ziemniaki, dojarkę, 2 felgi
do Poloneza, kabiną di żuka. Tel. 0606-347-867.
Sprzedam siewnik Poznaniak, płóg 3 i 4-skibowy, siewkę do nawozu, przetrząsacro - zgrabiarkę. Czatolin 46.
Przyczepę 6 ton - sprzedam. Tel. 046/838-79-17
lub 0461837-58-27 wieczorem.

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

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

Elektroinstalacje, przyłącza, pomiary, domofony. Cieślak Edward, Lowici, os. Kostka 21128. VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-50-84.

lnspekorat BHP - Szkolenia pracowników, inna współpraca. Tel. 046/837-71-52.

ROLNICZE

Kupię łyżkę do obornika (ładowacz zapinany z tyłu).
Tel. 046/874-13-93 po 17.00.

Sieczkarnia jednorzędowa do kukurydzy marki Kemper oraz kojce porodowe. Tel. 046/838-48-86.

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

Sprzedam siewnik zbożowy, szerokość 3 rn, ładowność
300 kg oraz przyczepę 6 t DSO. Tel. 046/838-47-21.

Trzmiele do naturalnego zapylania w produkcji pod
osłonami. Zamów: tel. 046/837-94-ł 5.

Sprzedam

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

Efek~

instalacje hydrauliczne, nowoczesne technologie zgrzewcze - referencje. Tel. 0604-674-641,
0604-726-220.
remonotowo-budowlane i wykończeniowe,
pełny zakres (płoty i ogrodzenia), faktury VAT. Janusz
Koprowski, ul. Ulńska 213. Tel. 046/830-20-19,
0604-230-099.
Usługi

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

ogólna-budowlane i remontowe od pionu
po dach. Tel. 046/837-28-57 wieczorem.

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

śluby

- Honda. Tel. 0602-882-617.

Usługi transportowe Renault Master, ład. 1,8
faktury VAT. Możliwość stałej współpracy.
Tel. 046/837-55-36.

~

12 m1,

Pracowałeś legalnie - Nierńcy, Europa Zachodnia.
Odzyskujemy podatek. Teł. 0711385-20-18.

- stylistka - makijaże, porady indywidualne (w domu u klientki). Tel. 0604-232-291.

Wizażystka

Kierowcy jadącemu na śląsk bez załadunku,
przewóz towaru. Tel. 046/837-58-60.

powierzę

Sprzedaż, montaż Wizji TV, promocja
Tel. 0601-076-501, 0421684-73-65.

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

Sprzedam

Angielski - korepetycje.Tel. 046/837-56-84.

Pilnie

Sprzedam nasiona ogórka Szremskiego, cena IOO
kg. Tel. 0241277-94-31.

zł

za

Sprzedam ogórek kiszony, cena do uzgodnienia.
Tel. 0241277-94-31.
C-360 - sprzedam. Tel. 0421719-70-21.
Sprzedam suche wysłodki. Tel. 046/837-12-02 po 16.00.
Naprawa

ciągników

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

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

Komputeropisanie. Tel. 046/837-68-60.

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

AT.W - sprzedawaj naturalne kosmetyki bez chemii i
konserwantów. Tel. 0421646-83-09 prosić Agnieszkę.

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

ciągnik

sp~

Ursus 401 ł. Zielkowice 74.

nowy rozrzutnik. Tel. 0421710-81-58.

Nasiona warzyw, traw, lucerny, rozpuszczalne nawozy
wieloskładnikowe. Łowicz, ul. Katarzynów 49. Hurtownia pasz i nasion Land O'Lakes. Tel. 046/837-94-15.
zbożowy zawieszany, przedłużony, dwukółkę ciągnikową i przyczepkę samochodową - sprzedam.
Rogóźno li 26.

Siewnik

Sprzedam kombajn buraczkowy Stoli V50.
Tel. 024/282-23-45, 0602-256-459.
Sprzedam chłodziarkę 160 litrów,
Tel. 0603-312-669.

słomę prasowaną.

Sprzedam Zetor 3011. AWiadomość: Bobiecko 44.

Sprzedam chłodziarkę do mleka 1601.
Tel. 046/838-33-37.

krowę

na wycieleniu. Tel. 0241277-94-31.

ZWIERZĘTA
Tanio sprzedam dobennana - suka 1,5 roku.
Tel. 046/838-28-80.
Przyjmę młodego ratlerka lub jamniczka - pieska
Tel. 0604-151-061.

Sprzedam szczenięta owczarki niemieckie
z rodowodem. Tel. 0461837-11-87.
Sprzedam szczenięta Rottvailera, ul. Korczaka IO(dojazd od Armii Krajowej lub Zagrodowej).
Tel. 046/837-92-36.

Sprzedam ciągnik ruski. Chąśno 27.

Sprzedam 7-tygodniowe owczarki kaukaskie.
Tel. 046/838-27-97.

Sprzedaż opryskiwaczy sadowniczych i polnych oraz
rozrzutników obornika. Tel. 046/837-53-86.

Sprzedam jamniki - szczenięta. Bednary 187
(koło dworca PKP).
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ŁOWICKA

PRZYCHODNIA ZDROWIA ·

PRACOWNIA RTG

Od 1 marca 2000 r. pracujemy w oparciu o kontrakt
z Łódzką Regionalną Kasą Chorych - leczymy bezpłatnie.

Zespołu

• Nasza główna siedziba mieści się w szkole nr 6, Aleje Sienkiewicza 62 - parter
.

-

wejście

mieszcząca się

od boiska.

• Parking - wjazd z trzech stron - od ul. Browarnej. od Al. Sienkiewicza

(płuca,

+ ORTOPEDIA DZIECIĘCA· wady wrodzone stawów biodrowych,stóp,skróty kończyn -metoda
ILIZAROWA, wady nabyte, płaskostopie, skrzywienie kręgosłupa, mózgowe porażenie ~ziecięce, USG bioder

+ ORTOPEDIA DOROSŁYCH -zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, kręgosłupa;
blokady stawowe, leczenie osteoporozy, USG stawów kolanowych i barkowych·
DZIECIĘCA I DOROSŁYCH
DR N. MEÓ. KRYSPIN NIEDZIELSKI spEC}AlisrA w ORTOpEóii i TRAllMAToloqii
Aóiuwla KATEÓRJ' Kliwiki 0RTOpEóii A.M. w łodzi
R-244

+ TRAUMATOLOGIA

Lekarz - neurolog

PRYWATNY GABINET
OKULISTYCZNY

MAŁGORZATA DALMATA

lek. med. PAULINA BIAŁEK
specjalista chorób oczu

Pacjenci ze skierowaniem przyjmowani
są w ramach umowy z Łódzką
Regionalną Kasą chorych bezpłatnie
Wizyty domowe. Tel. 0-601-345-750

R-337

Specjalistyczny Gabinet
Chorób

wewnętrznych

BARBARA
FĘNC-BIELECliA.
Przyjęcia:

Porady w domu chorego

R-

837-54-10 po godz. 20.00

R-350

GABINET REHABILITACJI

J. GERENT-KOSMOWSKA
Sliemieulic8, li. ldewela l
Ambulatoryjna diagnostyka jaskry.
Profilaktyczne badania w kierunku jaskry.
Komputerowe badanie pola widzenia .
Dobór szkieł kontaktowych firmy
Johnson & Johnson oraz Bausch & Lomb .
• Przyjęcia w każdą soóotę .

Zap_isy na telefon 832-52-79
do godziny 1500
R-265

"· Noakowskiego 1/39

Głowno.

ul. Wyspiańskiego 8 llaSzpitaleml

Tel. 0-602-276-728
Przychodnła

Łowicz,

R-1

Lekarska

PIOTR CZYI
Łowicz,

ul. Podrzeczna 28 b

Mieczysław
reuf!łałołog

spec.

wejście

ul.

Zduńska

Kaczor
i internist9

od ul. Koziej, tel. 0461837-38-32

na akcję

,,ZBADAJ SWOJĄ PROSTATĘ" •Akcja odbędzie się w dn. 18 marca (sobota),
od godz. 9.00.
• Badanie będzie prowadził specjalista urolog
dr Piotr Kowalski.
• Każdy mężczyzna będzie mógł bezpłatnie
poddać się badaniu gruczołu krokowego.
Dr nauk medycznych

i rehabilitacja. ·

.JOLANTA
PIETRZAK

..../ Badanie kierowców, wizyty domowe.
..../ Bezpłatne konsultacje skierowanych osób
przez lekarzy.
ul. Topolowa 30, tel. 837-07-70

KUŚMIERCZYK

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

oraz w innym czasie umówieni

SPECJALISTYCZNY GABINET

KRYSTYNA
DIEHL·DROBNI-'
• badania kierowców• EKG
PRZYJMUJE CODZIENNIE
W GODZ. 10-12, 16-19

przyjęć,
Łowicz,

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

\...

Przyjmuje: w soboty 15.00 -17.00
Łowicz , os. Tkaczew bi. 7112
Tel. 837-62-82, 837-84-68, 0:601-84-84-20

Lek. med.

specjalista chirurg onkolog

• 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 ~ez
robociu.

Zapraszamy
R-259

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe
- mieszkaniowe

~~~{,,~\}'·
""'ło~~c;, '

h,Jolanda", ul. Bolimowska 14/18/b/0-4
tel. 837-88-62 po 16l1J!, 0605-042-710

LEKARZ STOMATOLOG
URSZULA MACIĄGOWSKA·SINIARSKA
Specjalista ORTODONCJI
oraz pełen zakres •
usług stomatologicznych

PRZYJMUJE:
poniedziałek , środa, piątek

Academos. Iłowska 113

od 16.00 do 19.00

Łowicz

Tel. 837-38-30
godz. 1~

• podstawowy
• works, office
(edytory tekstu, arkusze
kalkulacyjne)

Leczenie wad zgryzu u dzieci i młodzieży

MARCIN FAFLIK

poniedziałek,

ORGANIZUJE
KURSY
KOMPUTEROWE:

• Jedna osoba przy komputerze

52

WSZVSTKICH MĘŻClYZN

..../ Leaenie manualne, taraycy, osteoporozy,
kńoterapia

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

• .inne wg zgłoszeń

ZAPRASZA

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

R-293

Łowicz.

ARC' MEDICA
R-359

Specjalista
ginekolog - położnik

Tel. (046) 837-00-10 w godzinach
tel. kom. 0-601-254-571

'

tel.837·25-20, wtorki, piątki 16.00·18. 00

ul. Swoboda 23

codziennie godz. 16.00-20.00
tel. (0-42) 719-15-96 gabinet
719-17-37 dom

Łowicz,

Przyjmuje codziennie oprócz sobót
od godz. 1700• Łowicz, ul. Spokojna 8

1/ł9

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych

pon. -piątek 830-1 O"', pon. - śr. 1500- 17""

KRZYSZTOF

"· Noakowskiego

• laser• masaż leczniczy
• gimnastyka lecznicza
(udary mózgu - wylewy)
• zwalczanie bólu kręgosłupa i stawów
• zabiegi także. w domu pacjenta

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

•
•
•
•

Łowicz,

tel.837-25·20, wtorki, piątki 12·15.30

poniedziałki 9.00-11.00, czwartki 15.00-17 .OO

przyjmuje w środy 17.30-19.00, ~

GABINET PRYWATNY

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu

Lek. spec~· MARIA WRONIECKA

mgr rebab. Janina Sadowska

•

51

Ośrodek Kształcenia

Lek. spec. ZBIGNIEW WRONIECKI

2A, tel. 837-54-76

BADANIE KIEROWCÓW

OKULISTA

'

•poniedziałki, środy, piątki w godz. 15.30-17.OO.
Powstańców

kostne).

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

DERMATOLOG

ZAPISY TELEFONICZNE

•codziennie w godz. 9.30-12.00 oraz

ul.

Łowicz,

poniedziałki 9.00·11 .00 czwartki 15.00·17.OO

ul. Pijarska 1 A

GŁOWNO,

zdjęcia

• Umowa z Łódzką Regionalną Kasą Chorych
• KAżDY pacjent mający SKIEROWANIE przyjmowany jest BEZPŁATNIE.
• Zapraszam w Łowiczu do moich dwóch gabinetów:
1. przy ul. Ułańskiej 21118 codziennie od 81lll do 14!!l!
2. przy ul. Starzyńskiego 313 w pon. i cz'Yartki od 161lll do 18!2!2
TEL.(046) 837·60·90
• Na życzenie wizyty domowe. Badania audiometryczne {Gabinet
Lekarski nr 2 na os. Starzyńskiego 313)
• Orzeczenia ORL dla kierowców na kat.C,D,E.
• Wnioski na aparaty słuchowe z Kasy Chorych

Glowno.uL Wyspiańsklęgo 8 !zaStgltaleml

przyjmuje - poniedziałki
godz. 16.00-17.30
Łowicz,

urografie, badanie żołądka i jelita grubego,

SPECJALISTYCZNA .PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA

r346

TEL 8'J7,'J8,'J2, czyNNY w soboTy od 1 O.'JO

przyjmuje obecnie w specjalistycznej
Poradni Konsultacyjnej „ZDROWIE"
Łowicz, ul. Sikorskiego 1(obok apteki)
codziennie od 8.00 do 12.00

1a.00
13.00
R-369

PRYWATNY GABINET ORTOPEDYCZNY ARS MEDICA

-WARCHAł.OWSKA

28, tel. 837-56-11 wew. 234

Badania i wynik w dniu zgłoszenia.

Prosimy o składanie deklaracji
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszejpomocy

NEUROLOG
.

Ułańska

Wykonujemy wszystkie rodzaje zdjęć RTG

Lekarze:
Jan Wróblewski - specjalista chorób wewnętrznych
Urszula Szymczak Białecka - pediatra

:ZduŃskA ~2,

w budynku Szpitala ul.

Łowiczu

• od poniedziałku do piątku od godz. a.oo do
• oraz w soboty
od godz. a.oo do

Gabinet zabiegowy czynny w godzinach 8.00-19,00,
w soboty 8.00-12.00, tel. 837-35-91
Gabinet lekarski pomocniczy - ul. Ułańska 2 - parter
- Szkoła Medyczna czynny w godz. 16.00,-18.00 bez sobót.

ul.

Opieki Zdrowotnej w

DOSTf;PNA DLA PACJENTÓW:

i od ul. Kurkowej przez os. Noakowskiego. ·

Łowicz,

17

R-323

ul. Spokojna 10,
tel. (0-46) 837 02 66

R-374

18

9.03.2000 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:

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon informacyjno-problemowy
(dla osób' mających problem alkoholowy)
837-66-92, codziennie w godz. I6-22,
poradnia 837-36-51
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie 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

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;
· Urząd Stanu Cywilnego 837-39-25;
Księgowość 837-34-04;
Wydział Spraw Komunalnych 837-41-62;
Wydział Spraw Społecznych 837-35-51;
Wydział Spraw Obywatelskich 837-59-29;
Zakład 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 83 7-69-09
Rodzi1my Klub Abstynenta „Pasiaczek"
Łowicz, ul. 3 Maja 2, tel. 837-66-92,
czynny: codziennie w godz. 15.00-21.00
Pw1kt 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 choroban1i nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do 15.00, w czwartek od 15.00 do 17.00

Apteki:
Łowicz

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

GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI
Telefony w Głownie:
Filia Powiatowego

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Mlynarska 719-11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarbowy 719-19-01
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-10-14

Telefony w Strykowie:
Filia Powiatowego Urz~du Pracy w Zgierzu 719-84-22
Urząd Miejski 719-80-02
Urząd Gminy 719-81-49
KRUS 719-95-15
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-80-53
Taxi osobowe 719-81-35

Informacje w Głownie:
lnfom1acja PKP 719-10-17
Informacja PKS 631-97-06
Naprawa telefonów 96-96

Ceny

dyżury

nocne;

czw.

Informacje:

INFORMATOR

-

9.03. Kostka 1
tel. 837-51-32
pt. 10.03. Sikorskiego 1
tel. 837-42-64
sb. 11.03. Pijarska 3
tel. 837-36-56
ndz. 12.03. Armii Krajowej 2 tel. 837-64-4 I
pon. 13.03. Bonifraterska 2
tel. 837-45-55
wt. 14.03. Stary Rynek 17 tel. 837-42-93
śr.
15.03. Nowy Rynek 36 tel. 837-45-36
Stary Rynek I 4 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. Kości=ki
Naprawa telefonów publicznych 980

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

Pogotowia w Głownie:
Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Strąż pożarna 719-10-08;
998 alannowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40
Lecznica dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62: tel. 719-1440
Pogotowie energetyczne 719-10-60

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

Dyżury

przychodni ZOZ

w

Głownie:

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

żywności:

pn. wt. pt. 9.00-16.00; czw. 10.00-17.00
Chąmo: pn.-pt 9.00-1430

Domaniewice: pn. 10-17, wt.-pt. 8.00-15.00,
sb. 8.00-12.00
Łyszkowice: pn.-pt. 9.00-16.00,sb. 10.00-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn.-pt. 8.00-16.00sb. 8.00-13.00
Nieborów.pn.pt 730-15.30,sb.9.00-12.00
Z.chmy: pn. -pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

KQONIKA
WYPADKÓW
MIL08NYCH

Wystawy okresowe:
• Do 31 marca czynna jest wystawa prac Wojciecha Kutkowskiego „Niepokój " - w małej galerii ŁOK.

Imprezy sportowe

Msze święte
w niedziele i święta:

Dyżury przychodni:
• Pogotowie ratunkowe - tel. 999
• Dział Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej ~zynne:
w dni robocze w godz. 16-8, 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. 837-39-6 I;
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

czw. 11.00-18.00
pn. 8.00-17.00,
wt. 13.00-17.00
śr.- pt. 8.00-13.00
- Gabinet zabiegowy:
pn.- pt. 8.00-18.00,
sb. 10.00-15.00
- niedziela i święta - izba przyjęć czynna przez całą dobę,
ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna,
ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
- Stomatolog:

Dyżury przychodni

w Strykowie:
ul. Kościuszki 27, 719-80-34;
- Lekarz ogólny
pon„ wt. 8.00-18.00,
śr.8.0Q..12.00, 15.()().18.00
czw. 8.00-14.00
pt. 8.00-12.00„15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
- Pediatra:
pn. 8.00 - I I.OO
wt„śr. cz. 8.00-1 O.OO, I3.00-16.00
pt. 8.00-1 O.OO, ll.00-15.00
pn„ pt. 14.00-19.00 ·
- Okulista:
pn„ czw. 8.00-12.00
- Ginekolog:
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00
pt. 11.00-14.00
- Stomatolog:
pn. 8.00-15.00
wt. 8.00-16.00
śr. 8.00-15.00
czw. 8.00-16.00, protetyka
czw. 8.00-15.00
wt. 8.00-14.00
- Dermatolog
pt. 8.00-13.00

uroazili s~ w Łowiczu i w <jfownie:

Kino Bzura
Czwartek 9 marca:
• godz. 18.59 DKF Bez Nazwy - Barton Fink reż. Joel & Ethan Coen.
Piątek 10 marca:
kino nieczynne
Sobota - niedziela. 1I. 12 marca;
• godz. 18.00 - „Pociąg życia" - dramat prod.
Francja;
• godz. 20.00 - „Oczy szeroko zamknięte" - film
obycz. prod. USA.
Poniedziałek. Wtorek. Środa. 13.14.15 marca;
• godz. 18.00 - Pociąg życia - dramat prod.
Francja.
Wtorek, 12 marca;
• godz. I I.OO - Teatr dla dzieci „Opowieść niezwykła''.

-

władze rozpoczynają deportację ludności
żydowskiej

do obozów koncentracyjnych.
Mieszkańcy małego miasteczka postanawiają
uprzedzić hitlerowska akcję i zorganizować
własny pociąg deportacyjny.

Koncerty
1O marca :
godz. 20.00, kawiarnia Dziupla, koncert w ramach „Scena Młodych" - Dropsy, Second z Nadarzyna. Cena bi Ietu 5 zł.

Piątek.

- Neurolog

wt. 14.00-19.00
czw. 14.00-19.00
wt. 13.00-19.00
- Laryngolog
czw. 13.00-19.00
pn. 8.00-11.00
- Rehabilitant
-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:
9.03. ul. Łowicka 38
tel.
pt 10.03. ul. Łowicka 38
tel.
sob. 11.03. ul. Łowicka 38
tel.
ndz. 12.03. ul. Łowicka 38
tel.
pn. 13.03. ul. Łowicka 38
tel.
"t 14.03. ul. Łowicka 38
tel.
śr.
15.03. ul. Łowicka 38
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 11: pn. - pt. 9.00-17.00,
ul. Targowa 14: pn. - pt. 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

rzw.

"""1t:i

SYNKOWIE:
-

państwu Sukiennik
państwu Kołaczek

-

Towarzystwa
państwu Zabostom z Łowicza
państwu Kalmusom z Łowicza
państwu Kozom ze Złakowa

z Kalenic
z Brodncgo

Kościelnego

BLIŹNIĘTA:
- państwu GołQbicwskim ze Skowrody
Południowej urodziły siQ dwie
córeczki

ś{u6owali so6ie:
-

Małgorzata Bogus
i Michał K1tdziora

z

z

riT

Łowicza
Łowicza

- Aneta Wiercioch z Łowicza
i Tomasz Siejka z Łowicza

Sprostowanie
W 9 NŁ bł((dnie podaliśmy imiQ dyrektora Specjalnego 9środka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu. Dyrektor nazywa sil( Zbigniew Sitkowski, za pomyłki(
bardzo przepraszamy.

Redakcja
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REDAGOWANY PRZY WSPÓŁPRACY zWOJEWÓDZ·
KIM ODR BRATOSZEWICE· REJON tOWICZ

NOTOWANIA ZTARGOWISKA

WŁOWICZU z dnia 03.03.2000 r.
jęczmień

719-21-31
719-21-31
719-21-31
719-21-31
719-21-31
719-21-31
719-21-31

Kino:
13 marca:
•godz. 18.00 - ,,Pritwo ojca" - film prod. USA

i w Głownie
i w Strykowie

ASORTYMENT

q
q
q
q

kukurydza
mieszanka
owies
pszenica
przenżyto

ziemniaki
żyto

jaja fermowe
jaja wiejskie
buraki
cebula
czosnek
fasola Jaś
jabąka

Poniedziałek.

Łowiczu

państwu Mańkowskim

z Gągolina Zachodniego
- państwu Jagieła z Łowicza
- państwu Wojciechowskim
z Wojcwodzy
- państwu Goł((biowskim z Boczek
- państwu Kwestarz z Łowicza
- państwu Brusiak z Piask Bankowych

• POCIĄG ŻVCIA
Akcja filmu rozgrywa się podczas Il wojny
światowej w Europie Wschodniej. Niemieckie

•

~

CÓRECZKI.

Wszelkie informacje .sportowe zamieszczamy
w Informatorze Sportowym na str. 27

• Parafia św. Duc.ha: 7.00, 8.30, IO.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.OO,
8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO,
12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Ośrodek Duszpasterski przy Centrum Formacji Mlodzieży: 8.00, 10.00, 18.00

(dane z 7 marca) w

powyższych zakładów.

funkcjonowania

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

kapusta biała
kapusta czerwona
kapusta kiszona
kapusta pekińska
marchew
ogórek długi
papryka czerwona
pieczarki
, pietruszka
pomidory
por
por
sałata

seler
seler
ziemniaki
alwa
cortland
głos ter
jon a gołd
melrose
lipowy

q
q
q
q
15 szt.
15 szt.
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
,kg
kg
kg
szt.
szt.
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
szt.
0,90 I

56,00
·10,00
46,00
48,00
54,00
48,00
50,00
42,00
4,50
5,00
0,80 '
0,60
0,50
5,00
1,80
1,00
2,50
2,00
1,80
0,80
7,00
10,00
5,00
2,60
7,00
2,50
1,00
3,50
1,00
2,50
0,70
1,80
1,70
2,00
2,00
1,80
22,00

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

260
1,69
1,20

260
1,95•
1,20

12,80
10,20
8,10

łopatka

...

szynka gotowana
salceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki.
kaszanka
słonina

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

16,10
680
6,80
9,80
550
380
2,40
5,30
14,50
900
1,30
2,85

18,60
6 70
8,30
9,50
7 20
420

1 67
3,95
0,37

260
1,80
0,80
0,80
11,50
11,00
7,50
8,50
16,00
6 oo

2 70

1,80
1,10

2.60
1,70
1,20

18.50
650
800
10,00
700
400

8 60

8,50
9,80
6 20
400
2,30
4,80
12,50
8 oo

3,20

3,00

3,00

1 75
4,69
0,40
9,00

1 55
3,50

1 70
3,80
0,40
7,80

10 oo

265
1,79
1,20
0,90

2 60

12,50
11,60
7,00
8,30
16,90
820
7 50
8,50
5 85
4 oo
2,30
5,20
12,40

11,60
10,90
8,20
7 20
15,80
820
910
8,40
580
3 95

7 80

1,25
305

1,25
3,25

2,60
1,69

1,70
1 20
0,80

2 oo

5,10
12,00
770
1 25
3,15

280
1,80
1,10

0,80
14,30
12 60

6 90
1636
637
6 90
8,87
598
3 90
2,70
5,05

16,10
7,00
8,00
9,40
5,50
3,50
2,40
5,10
14,00
9,25
1,30
2,85

12,50
11,50
8-9,0
11,00
17,40
6,00
7,00
5,6-6,8
4,50
2,50
5,50

560
8 70
9,30
7 oo
4 oo

2,52
1,65
095
080

18 oo
7,60
9,00
9,90
6,80
4,00

5,30
12,00
7 50
1,35
2,95

12,20
7,80
1,25
2,81

15
3,60
0,35-0,4
7,90

1,10
2,88
0,40
7,58

masło śmietankowe
masło roślinne

olej
jaja
twaróg

7,72

1,67
3,95
0,37
7,72

2 90 2,80
1,80 1,80
110 1,10
0,50 0,70
0,60 o60
10 50

2,80
1,70

2,70
1,69

1,00
0,70
0,70

2,80
2,80
1,60
3.60
0,33

• Rawa (6.03); 3, 1O zł/kg;
• Domaniewice (6.03); 3,00 zł/kg;
• Głowno (7.03); 3,00 zł/kg;
• Ziev..ianice, S. Mirowski (6.03); 3,10

zł/kg;

Żywiec wołowy:

12,S)
11,00
7,00

• Rawa (6.03); byki 3, 15 zł/kg;
jałówki 2,80 zł/kg; krowy 2,00 zl/kg;
• Domaniewice (6.03); byki 3,20 zł/kg;
jałówki 2,50 zl/kg; krowy 1,80 zl/kg
• Ziewanice, S. Mirowski (6.03);
byki 3,00-3,30 zł/kg;

15,00
6,00
8,60
5,80
3,80
1,50
5,20 5,20
12,60
7,50

Żywiec wieprzowy:

OFERTY PRACY
Powiatowy
w

1,80
4,80

5 30
7,60
1,20
2,90

1,60

3,50

1,60
3,60
0,35
7,70

11.50
7 40
1 20
2,85
2,90
1,50
3,00
0,28
7,50

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd

Łowiczu.(stan

Pracy
na 7.03.2000 r.)

sprzedawca
główna księgowa

przedstawiciel handlowy
nauczyciel matematyki
mechanik maszyn i urządzeń
mistrz zmianowy
inżynier budownictwa
mechanik samochodowy
kierowca kat. C+E

Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żad
nych informacji. Zainteresowani proszeni są okoniaki

orobisty.

19

9.03.2000 r.
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Muzvczny

REDAGOWANY PRZYWSPóŁPRACY ZWOJEWÓDZKIM ODR BRATOSZEWICE· REJON ŁOWICZ
Środki

Maria
Caesar
Środki
Sp. z o.o. Sp. z o.o.
grzybobójcze
25,00/0,25kg
Horizon
Acrobat MZ 69 WP
Merpan 50 WP
60,50/kg
Acrobat MZ 69 WP
Merpan 50 WP
99,oon
Alert 375 SC
Miedzian
457,00/51
Alert 375 SC
80,60/kg Miedzian 50 WP
80,00/kg
Alielte 80 WP
Miedzian 50 WP
5,50/509
Alielte 80 WP
.. Miedzian Extra 350 se
110,80/0,41
AJUma 500 SC
219,5on Mirage 450 EC
229,oon
Amistar
1,049,80/51
978,50/51 Mythos 300 SC
Am istar
. Mythos 300 SC
33,00/kg
An tra col
Nimrod 25 EC
639,00/25kg
An tra col
Nimrod 25 EC
78,00/kg
AtemiC 76WG
129,50/kg. 127,00/kg Penncozeb 80 WP
Baycor WP25
.
21,00/kg Pomarsol Forte
Bayleton 5 WP
135,00/kg
135,00/kg Pomarsol Forte 80 WG
Benlate
7,00/0,11 Polyram 70 WG
7,00/0,11
Bravo 500 SC
14,00/0,251 14,00/0,251 Previcur 607 SL
Bravo 500 SC
Previcur 607 SL
34,5on
36,oon
Bravo 500 SC
Previcure
167,00/51
Bravo 500 SC
Punch 400 EC
7,30/50ml
Bravo 500 SC
Raxil 060 FS
65,80/0,51
Brestanid 502 SC
Ridomil MZ 72,5 WP
120.oon
Brestanid 502 SC
Ripert
103,oon Ronilan 500 SC
99.8on
Bumper 250 EC
44,50/kg
44,00/kg Rovral FLO 255 SC
Carpene 65 WP
261,00/kg Rubigan 12 EC
Captan 50 WP
23,50/Q,9kg
Champion
Sadoplon 75
.
469,00/kg
Chorus
Sancozeb 80 WP
99,00/2009 91,00/2009 Sandofan Manco
Chorus
.
27,00/509
Chorus 75 WG
Sandofan Manco
106,80n
Clarinet 200 SC
Saprol 19 EC
14,00/2509
Curzate M
Score 250 EC
49,00/kg
51,50/kg Siarokl Extra
Curzate M72,5 WP
151,00/kg
149,00/kg Sporgon SO WP
Delan 700WG
. 345,00/0,6kg
Discus
Spartak Alpha 380 EC
. Sumilex 500 SC
127,00/0,29
Discus 500 WG
. Sumilex 500 SC
375,00/0,6kg
Discus 500 WG
. Sumilex Flo 500 SC
4,00/0,1kg
Dithane M-45
8,50/0,25kg
Dithane M-45
Syllit65 WP
.
23,00/kg Systhane 125 EC
Dithane M-45
. Taltoo 550 SC
239,50/51
Eminent Star
35,50/0,5kg
Eurparen 50 WP
Tattoo C
112,00/kg
110,00/kg Thiram Granu11o 80 WG
FolicurE 50 WP
25,00/kg
22,40/kg Topsin M70 WP
Funguran - DH 50 WP
24,00/0,809 Topsin M70 WP
Funguran T
. Trifmine 30 WP
57,00/kg
Galben M
31,50n Vectra
Gwarant

Caesar
Maria
Sp. z o.o. Sp. z o.o.
82,00/0,51
22,60/kg
25,00/kg
437,00/20kg
191,50/10kg
500/0,1kg
31,50/1,5kg 29,00/1,5kg
18,oon

grzybobójcze

75,50n

105.oon
9,00/50ml

114,oon

74,50n

72,oon

pisze się tekst,
decydentów
19,00/kg
od łowickiej kultury. Tym bardziej, że
laurki zdarzają się bardzo rzadko, i to
23,30/kg nie z winy tzw. dziennikarzy. Niewiele
20,50/0,11
137,oon
129,8on po prostu jest takich imprez, które byłyby cudowne pod każdym względem.
13,00/SOml
245,00/0,251 Łowicki I Och! Film Festiwal na pewno
.
98,00/0,51
do takich należy. Członkowie Dysku11.00/0, 1kg
69,00/kg syjnego Klubu Filmowego, działającego
107,50n
116,1on
już od lat przy LOK-u, od dawna pla362,00/51
76.oon
167,5on
151,6on nowali tego typu przedsięwzięcie, do19,50/kg
piero teraz udało im się zrealizować
428,00/25kg
swoje zamierzenia. Postarali się o cieka29,00/0,5kg
53,50/kg
53,50/kg wy zestaw tytułów, dobrą oprawę, bogatą infonnację w mediach, sponsorów.
67,2on
73.oon
524,son 242,00/0,51 Doprowadzili do tego, że nad Bzurą
6,00/kg
przez te kilkanaście dni panowała „moda
285,00/kg
66,zon
na kino". Festiwal był imprezą nie tylko
22,00/0,11
kulturalną, ale i towarzyską. W dobrym
9,50/20ml
leżało, by pokazać się choćby na
tonie
90,50/0,51
51,40/kg jednej projekcji. I bardzo dobrze, ten ro125,50n
dzaj snobizmu jest jak najbardziej wska.
38,oon
zany.
.
22,50/250ml
.
Wracając do zestawu obrazów, zaser2,00/459
27,50/0,5kg' 28,20/0,5kg wowanych przez organizatorów, to
5,50/SOg
oczywiście każdy z widzów chciałby
112,00/kg
183,3on jeszcze jakiś tytuł do programu impre186.oon
zy dołożyć. Nie były też to filmy
„wprost" spod stempla premiery - np.
„Oczu szeroko otwartych" odbyła się
znacznie wcześniej, ale i tak czasookres
Przypominamy: w każdym numerze NŁ drukt4emy kupon, na którym każdy może wpisać treść
życzeń, jakie zróżnł,;;h okazji: imienin, urodzin, jubileuszu, czyteitak po prostu „od serca" -chce
pokazu nowości nad Bzurą znacznie
komuśprzekazać. yczeniaukazywaćsiębędąwewskazanymprzezzamawiającegonumerzeNŁ. ~:~;;~;;.
dzięki festiwalowi się skrócił. Oczywi/>by się ukazały, należy:
·wypełnić kupon. używając nie więcej niż 12 slów. Prosimy przy tym pisać pełne imiona, gdyż Inicjał
ście największym zainteresowaniem kitakże liczymy jak słowo
·dostarczyć kupon do nasz.ego głównego biura· ogłoszeń przy ul. Podrzecznej 2, do którenomaniaków cieszył się pożegnalny obgokolwlekz naszych punktówprzyjmowaniaogłaszeń drobnych (wymlenlonewstcpce redakcyjnej) lubdoredakcjl
raz Kubricka (o filmie Kącik już pisał) .
„NowegoŁowiczanlna" przyul.Grabowej2,awGłownledoredakcjl „WleśclzGłownaJStrykowa",
ul.Swoboda4,
Świetna frekwencja obowiązywała rów-wpisać na kuponie swoje Imię, nazwisko I adres.
~Życzenia zamieszczane są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku, godz.13.30.
nież na „Buena Vista Social Club" i „Prostej historii".Gorzej było np. z „Nożem
Kochanej Bożenie S. z Łowicza wszystkiego co najw wodzie'',-ale wobec powszechnej znaURODZINOWE
•
słodsze życzy kolega = pra<y Witek. K.
jomości debiutu Polańskiego myślę, że
,)est taka droga przez życie, gdzie są zakręty, wyboje;
Łukaszowi Michalakowi z okazji 18. urodzin moc ży
i tak było znakomicie.
tę drogę pi;;zemierzyc musimy, trzimając się blisko we
czeń pr=esylajq rodzice i b1-at.
Festiwal objął swoim terytorium nie
dwoje". Najgorę_tsze życzenia imieninowe Tomkowi
Wdniu 15. urodzin Jarkowi Wójcikowi wszystkiego Miksie pr=esyla kochająca Justyna.
tylko salę główną kina „Bzura'', lecz równajlepszego życzą rod=ice, rodzeiisl\.vo, dziadkowie.
nież jego kawiarnię. Kilka świetnych
Bożenie Gruziel z okazji imienin z serca płynące życlJ!
Ewelinie C. z okazji 18. urodzin uśmiechu i pogod- nia zdrowia i długich lat życia przesyłają uczennice koncertów (4 Syfon czy The Willow
nych dni życz,Y kochający Marcin.
Milena z Justyną.
Revival Singers) oraz prelekcje i spotkaNajserdeczniejsze życzenia z okazji I 8-tych urodzin Kochanym Rodzicom Kazi i Józefowi Sierotowiczom
dla Małgorzaty Golec przesyła koleżanka Anna wraz z Mysłakowa z okazji imienin, dużo zdrowia, wszel- nia z twórcami („Wojaczek") - to .również imprezy w ramach „Ochu!"Nie poz Mariuszem.
kich łask Bożych życzy rodzina Sierotów.
5,50/20ml
19,80/kg
392,00/20kg
22,50/kg

Z

przyjemnoscłą

chwalący przedsięwzięcia

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI

Z okazji 13. urodzin Sebastianowi Milczarkowi wszystkiego najlepszego życ=ą rod=ice.
Z okazji urodzin Oleński i Daruni dużo zdrowia,
ścia

i

radości życzą

d:iadkowie z wujkiem.

Urodziny, urodziny mej
się

szczę

Sąsiadki

jej marzenia i sny - Kasia U.

Eweliny. By spełniły
życzy.

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe kochanemu
m~żowi Tomkowi Zabostowi przesyła żona Iwona
synkiem Norbertem.

=

Z okazji imienin dużo zdrowia, wszelkich
żych dla Bożeny Bruc ślą najbliżsi.
dużo

Łask

Bo-

Moc

gorących iyczeń

imieninowych

Moc

gorących życzeń

imieninowych Bożence Hakoleżanki i koledzy z pracy.

zdrowia

Dla kochanej wnuczki Patrycji Rzepeckiej wszyst- i spełnienia marzeń dla Krystyny Lis z Osin przesyłają
kiego najlepszego z okazji 8 urodzin życzą babcia Kośmidrowie i Krzeszewsc.y.
i dziadek.

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla kocha- czykowskiej
nej Patrycji Rzepeckiej przesylyją rodzh·e i Kasia

składają

ze Zbyszkiem.

INNE

Oli Klimczak z okazji urodzin
życzą Tomek= Agnieszką.

uśmiechu

na twarzy

Darkowi Działakowi z okazji 18 urodzin wszystkiego najlepszego życzą sąsiad i sąsiadka.
Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe dla Zofii
Kaźmierczak dużo zdrowia, pociechy z dzieci i męża
życzy kochająca rodzina.

IMIENINOWE
Kochanej Mamie

Bożenie

B. z okazji imienin wszyst-

Najlepsze życzenia dla chłopców z klasy III Technik.urn Hotelarskiego przesyła koleżanka z klasy.
Gorące

kto

pozdrowienia dla Wojtka S. przesyła

tęskni

i jeszcze

coś „

Kocham

ktoś

Cię".

Kamilowi Szewczykowi serdeczne pozdrowienia
przesyła znajoma.

DZIEŃ KOBIET
Marysi,

Renaty, Halinki,

kiego najlepszego, zdrówka i wielu radosnych chwil

Dla kochanych

przesyła

Ani i Krysi z restauracji Polonia, wszystkiego co

córka A neta.

Pań:

najsłodsze w dniu Ich
Moc serdecznych życzeń, pogody ducha i dostania się
do wybranej szkoły średniej Beatce I. życzy siostra Z okazji Dnia Kobiet

Aneta.

Joli,

święta przesyła Małgosia.
dużo szczęścia

Piotrek tanecie życzy.

i słodyczy

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Do PUBlllV\CJ1 w NUMERZE 11/00 (16 li) O

1UB 12/00 (23

Ili) D

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

Ad res ......................... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •

CO DRUGIE
CZV CO CZWARTE?
słów

sprowokoWolskiej-Kobiereckiej, zamieszczony
w numerze z 2 marca br„ zwłaszcza że
w jego powstaniu miałam pewien
udział. Liczę, że niniejszy tekst będzie
pewnym sprostowaniem i uzupełnie
niem artykułu pt. „Co drugie dziecko
ma wadę wymowy".
Na podstawie liczb, podanych w początkowej części publikacji, czytelnik
może wysnuć wniosek, że stan mowy
uczniów szkół podstawowych jest katastrofalny. Sugeruje to zresztą tytuł.
Warto zapytać, jakie badania upowai;niają do takich stwierdzeń. Nie trzeba
być specjalistą aby uznać, że to przeDo napisania tych

wał mnie artykuł pani Mirosławy

zostaje nic innego, jak pogratulować or- stansem traktuje swego bohatera. Wszyganizatorom pomysłu i jego realizacji scy, którzy kochają aurę niesamowitości
opuszczonych przez Boga leśnych haszoraz żądać powtórki.
czy i wymarłych domostw, rycerzy ze
Kino bez Głowy średniowiecznym bestialstwem i toczące
Przyznam szczerze, że mógłbym się zakrwawione głowy - marsz do kin!
Drugi film, który w ubiegły weekend
mieszkać w kinie. Oczywiście w jakimś
sobie w ramach minimazafundowałem
przytulnym i dobrze wyposażonym.
Zresztą, będąc studentem, przebywałem ratonu to „Kolekcjoner kości" Noyle'a.
w przybytkach X Muzy po kilka go- Wybrałem ten tytuł nie tyle ze względu
dzin dziennie, pobijając rekordy „mara- na uznanie dla twórcy m.in. „Martwej
tonów filmowych". Teraz dysponując ciszy", co ze względów technicznych
mniejszą ilością czasu, nie mogę sobie - po prostu odpowiadała mi pora rozpozwolić na 5 filmów jeden po drugim, poczęcia seansu. Ale nie żałuję, że wyale dwa. Postanowiłell} obejrzeć najnow- bałem ten thriller, choć lepiej bym zroszą produkcję Tima Burtona „Jeździec bił, gdybym po „Jeźdźcu ... " udał się na
bez głowy" oraz thriller Philipa Noycea relaksującą komedię (sąjeszcze takie?).
„Kolekcjoner kości". Pierwszy tytuł „Kolekcjoner kości" to historia wybitskusił mnie osobą otwórcy głównej roli. nego detektywa (Denzal Weshigton),
Johny Deep, którego fanem stałem się który po wypadku podczas prowadzepo znakomitej kreacji w filmie Terrego nia dochodzenia, do końca swych dni
Giliama „Las Vegas". Darano to facet o będzie przykuty do łóżka. Wcale mu nie
nieprzeciętnym talencie i zupełnie prze- odpowiada taka perspektywa, więc
ciętnym (czyt. nonnalnym) spojrzeniu myśli o szybkim zakończeniu swych
na świat. W Deepie ujmująca jest wła męczarni. Jego wegetację w życie zamieśnie ta zwyczajność, on dalej jest jed- nią koledzy z wydziału zabójstw, któnym z trzydziestolatków, jakich na świe rzy zwrócą się do niego z prośbą o pocie miliony, kochającym swoją kobietę i moc w rozwikłaniu zagadki przedziwnedziecko. Bez gwiazdorstwa, ochroniarzy, go zabójstwa. Oczywiście eks-policjant
zgodzi się, mając do dyspozycji tylko
blichtru i zadęcia. Tak trzymaj Johny!
Film Burtona nie rozłożył mnie na sprawną rękę, skaner, komputer
łopatki. Nie należę bowiem do grona i pomocnika, a właściwie panią pomocwielbicieli horrorów, a już na pewno nik. Bowiem to właśnie młoda policjanttych kategorii „B". Nie kolekcjonuję vi- ka, która odkryła zwłoki w tunelu, jest
deo - kaset z wytwórni „Hammer", ani idealnym „fizycznym przedłużeniem"
nie oprawiłem w ramki zdjęcia Draculi, sparaliżowanego geniusza. Nie ma szans
aby widz odgadł, kto morduje, ale już naw którymś ze swych wcieleń.
Wprawdzie „Jeździec bez głowy" nie wet nie o to chodzi reżyserowi tego typu
jest czystej wody „straszakiem" , raczej filmów. Idzie o niesamowitą otoczkę zawybornym pastiszem tego gatunku, bójstw, o wyrafinowaną dewiację oprawmnie jednak styl Burtona niezbyt prze- cy. „Kolekcjoner kości" to sztandarowy
konuje. Znakomity (jak zwykle) jest na- przykład wspomnianego kanonu, choś
tomiast Deep. Jego śledczy, wysłany za do np. filmu Finchera „Siedem", trochę
karę z Nowego Jorku na prowincję, to mu brakuje.Obraz nie będzie pokazywapolicjant - naukowiec, bardziej ceniący ny studentom reżyserii na uniwersytesobie podręcznik fizyki niż Biblię. Jed- tach, ale zobaczyć go można. Tylko jedna
nak nawet jego racjonalne podejście do uwaga - bojący się szczurów proszeni o
życia nie pomoże mu w pojedynku zażycie środków uspokajających (najlez jeźdźcem bez głowy. Deep świetnie piej w płynie).
wyczuł intencję reżysera i z idealnym dyBoguś Bończak
sada. Sądzę, że pan Zbigniew Sitkowski
miał jednak na nfyśli, w cytowanej przez
gazetę wypowiedzi, szkolnictwo specjalne, a nie masowe. Jeśli analizujemy
jakąś właściwość dziecka, musimy wziąć
pod uwagęjego wiek. Im młodsze dzieci, tym mowa ich bardziej różni się od
mowy dorosłych. I to jest nonną. Tak
mówi większość dzieci. Specjaliści zajmujący się problematyką mowy przyjmują, że rozwija się ona do dziesiątego
roku życia. Jest to proces długotrwały.
W mowie dzieci obserwuje się różnice,
w zależności od grupy wiekowej. Po
ukończeniu przez dziecko dziesięciu lat,
ćwiczenia nie są już tak skuteczne jak
wcześniej. W tym miejscu chcę podać
trochę infonnacji, dotyczących rozwoju mowy. Mam nadzieję, że pomogą one
rodzicom w ocenie stanu mowy wła
snych dzieci oraz w podjęciu decyzji
o rozpoczęciu terapii. Większość dzieci
6-letnich (ok. 62,6%) wszystkie głoski
naszego języka wrmawia prawidłowo.
Dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierw·szej powinny mieć mowę
ukształtowaną zarówno pod względem
artykulacyjnym, jak i gramatycznym.
Dziecko siedmioletnie powinno prawidłowo wymawiać wszystkie dźwięki
języka ojczystego, powinno też swobodnie porozumiewać się z otoczeniem
- mówić zdaniami. Jest to jednym z kryteriów dojrzałości szkolnej.

Z badań wynika, że 20-30% dzieci
6-, 7-letnich jeszcze mówi nieprawidłowo (zainteresowanym służę źródła
mi). Dzieci te, w przypadku braku terapii, wchodzą w okres szkolny
z mową wadliwą. Utrzymujące się nie-

ł

. prawidłowości mogą być przyczyną
trudności w nauce czytania i pisania
(dotyczy to ok. 50% dzieci źle mówiących). Kiedy udać się do specjalisty? Na wizytę u logopedy nigdy nie
jest za wcześnie, a im wcześniej, tym
lepiej. ćwiczeniami stymulującymi rozwój mowy powinny być objęte dzieci
w wieku przedszkolnym, a szczególnie
5-, 6-latki źle mówiące. Wyrównywanie deficytów rozwoju mowy zapobiega trudnościom w nance czytania i pisania (błędy w pisaniu utrzymują sięjesz
cze długo po zakończeniu terapii mowy). Wczesna opieka logopedyczna
pozwala na wykorzystanie możliwo
ści rozwojowych dziecka, daje lepsze
efekty niż u dzieci starszych.
Rodzice powinni zwracać uwagę, w
jakim wieku ich dziecko zaczyna mówić, jak oddycha (powinno oddychać
przez nos, przy zamkniętych ustach),
czy ma właściwy zgryz i prawidłowy
słuch. W niektórych przypadkach może
okazać się konieczna wizyta u laryngologa, ortodonty, foniatry czy neurologa.
Krystyna Sobierajska
Poradnia Psychologiczno
-Pedagogiczna, Łowicz
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F/l/A/T/ /F/l/A/T/ /F/1/A/T

TYLKO TERAZ
Poleca

moiesz kupić
malucha 1
rabatem 2000 11

PIZZĘ

W 19 RODZAJACH
KURCZAKI Z ROŻNA
KANAPKI
OFERTA SPECJALNA

GORĄCA PAJA JABLKOWA+KAWA LUB HERBATA ZA

Łowicz,

ul. Blich 34, tel. 837-37-1 O

Ff l/A/Tf /Ff 1/A/T/ /Ff 1/A/T

WIOSNA Z •••

sprzedawcy, konsultanta w salonie Plus GSM
Łowicz,

KONTAKT OSOBISTY (CV, list motywacyjny, zdjęcie) Łowicz, Stary Rynek 8

&
-i;:'i
_

wariant Ili

2.

Rabat 2000 zł
(przy zostawieniu FI.ATA
w rozliczeniu)

3.

Na podstawie § 39 ust. 6 rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnpściowej z dnia 17 grudnia 1996 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813)

podaje się do wiadomości publicznej, że

zatwierdzona została modernizacja
ewidencji gruntów i założenie ewidencji
budynków obrębów miasta Łowicza
- Bratkowice, Górki, Korabka.

Z WYKONAWCAMI
USŁUG

REMONTOWO-BUDOWLANYCH
Oferty listowne z zaznaczeniem wykonywanych
usług, uprawnień itd.
BJB
90-950 Łódź - 8
Box - 80

WIZJA TV

Łowicz,

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Te/./fax 837-32-06,
Tel. kom. 0602-504-924
Głowno, Plac Wolności 1O
Tel. 042/l19-34-24

DOSKONALĄCE

W ZAWODZIE:
kierowców przewoźących ładunki
niebezpieczne
.f elektromonterów (grupa SEP)
.f pedagogiczne dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu
.f obsługi komputerów

R-375

.r

AIG OFE li FILAR
~-llllica·
111 FILAR
LIFE

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH
.f kroju, modelowania i szycia
5. BHP I OCHRONY P.POŻ.
.r dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
.f dla pracowników administracji i kadry

'1JtZADZWOŃ
0-604-914-018

inżynieryjno-technicznej

R-367

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
mogą ubiegać się o pokrycie kosztów kursu przez w/w urząd po spełnieniu warunków określonych w ustawie o zatrudnie-

niu i

R-372

NAWIĄZE WSPOŁPRACĘ
(da zlecenie)
NA TERENIE GŁOWNA,
ŁOWICZA I OKOLIC

DO ZAWODU:

.f dla osób kierujących pracownikami

Decyzje zatwierdzające projekty operatorów opisowo - kartograficznych wywieszone
są do wglądu na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Łowiczu ul. qtanisławskiego 30 i Urzędu Miejskiego w Łowiczu ul. Stary Rynek 1.

„

PRZYUCZAJĄCE

palacz c.o.
kierowca wózków akumulatorowych
i spalinowych
.r drwal - operator pilarek .
.r księgowości z obsługą komputerów
.f krawiec - szwacz

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia 4 lutego 2000 r.

'e"- .

KLEJONE
WARSTWOWO

.r
.r

ul. Blich 34, tel. 837-37-1 O

Firma
. budowlana
„

OKNA DREWNIANE

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

.f spawacz elektryczny i gazowy

••• SEICENTO
Łowicz,

OKNA Z PCV

ZAWODOWEGO W ŁOWICZU

1. KWALIFIKACYJNE
(CZEl:ADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:
.f sprzedawca
.r murarz
.f betoniarz
.r stolarz

Rabat 2000 zł
(przy złomowaniu starego
samochodu)

Polmoblich,

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

ORGANIZUJE KURSY:

4,9o/o

wariant li

R-378

Stary Rynek 8

WYMAGANIA:
• wykształcenie min. średnie
• uregulowany stosunek do słuźby wojskowej
• komunikatywność
• mile widziane doświadczenie w handlu i znajomość branży telekomunikacyjnej

wariant I

promocyjny kredyt od

ZL.

POSZUKUJE PANA NA STANOWISKO

w promocji ograniczona
Polmoblich,

4,5

ImPlus Autoryzowany Przedstawiciel Plus GSM

* ilość samochodów
R-377

tel. 837 83 51

Nailepsza
w Polsce

TELEWIZJA CYFROWA
Sprzedaż

i montaż
OSA s.c.

Tel. 0421650-08-35

26 programów w języku polskim
+ 300 TV i radiowych stereo
z satelity ASTRA
Zapewniamy montaż w ciągu 48 godzin.

przeciwdziałaniu

bezrobociu.

Zapraszamy
~

ZATRUDNIĘ
z doświadczeniem do pracy
w charakterze barmanki
Tel. 837-25-71po18.00

R-382

„POLYMOS" Sp. z o.o., Dystrybutor WIZJI TV

ZATRUDNI
REPREZENTANTÓW
HANDLOWYCH
042/634-70-79

~ meble kuchenne na indywidualne ·

zamówienie
~

młodą, dyspozycyjną

szafy z drzwiami suwanymi

~

pawlacze

~ montaż płyt
~ montaź
~

zabudowa kaloryferów

K-G

paneli ściennych i podłogowych

inne prace wykończeniowe-budowlane

Tel. 837-86-98

". I

~~~:::
.~~.,~~;
NAl7AŃSZE

R-370

°=·

- kursy kat. „B"
- jazdy dodatkowe
R-322

-wystawiam

zaświadczenia

R-309
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Z fiskusem me na bakier - dla Czytelników

NŁ

podatkowv .Anna

pisze doradca
Leszczvńska

KASY FIS·KALNE
· nowe przepisy o ich stosowaniu
usług

Z dniem 1 stycznia 2000 r. weszło
w zycie rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada I 999 r. w sprawie kas
rejestrujących (Dz. U. nr 98, poz. li 43),
które zastąpiło obowiązujące dotychczas
rozponądzenie z dnia 2 7 listopada I 998
r. Rozponądzenie to określa terminy rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu
i kwot podatku, należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w 2000 r.,
oraz wprowadza nowe uregulowania.
Najważniejsze zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2000 r.:

• podatnicy prowadzący sprzedaż
gazu płynnego lub świadczący usługi
przewozów pasażerskich samochodowej komunikacji podmiejskiej i między
miastowej, mają obowiązek rozpoczę
cia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących z momentem dokonania pierwszej sprzedaży
• pisemne oświadczenie o liczbie kas
i miejscu (adresie) ich używania, podatnik ma obowiązek złożyć przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania (dotychczas był to okres 14 dni przed dniem
rozpoczęcia ewidencjonowania).
• zgłoszenia kasy do właściwego
urzędu skarbowego podatnik ma obowiązek dokonać w terminie 7 dni od dnia
jej fiskalizacji (poprzednio termin ten
wynosił 14 dni)
• jeżeli w okresie trzech lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży
przy zastosowaniu kas rejestrujących
podatnicy zaprzestaną używania tych
kas, zaprzestaną działalności, lub też gdy
nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie

na rzecz pracowników podatnika,
• sprzedaż nieruchomości i świadcze
nie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub
banku na rachunek bankowy podatnika,
z wyłączeniem płatności dokonywanych czekiem, bankową kartą płatniczą
lub kredytową,
• świadczenie usług niemateńalnych
z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych,
• przyjmowanie należności związa
nych z wykonywaniem usług przewozu osób przez rewizorów, a w przypadku transportu kolejowego - również
przez konduktorów,
• świadczenie usług finansowych,
pocztowych i kurierskich, telekomunikacyjnych, dostaw wody i ciepła, gazu
przewodowego, energii elektrycznej,
usług odprowadzania i oczyszczania
ścieków, usuwania śmieci i nieczystości, usług kominiarskich, a także innych
usług komunalnych materialnych, z wyłączeniem sprzedaży gazu płynnego,
• sprzedaż nieprzetworzonych produktów rolnych i hodowlanych, warzyw i owoców, dokonywana przez rolników, użytkowników działek przyzagrodowych i ogródków działkowych,
usługi weterynaryjne oraz usługi, związane z chowem i hodowlą zwierząt,
• sprzedaż biletów komunikacji lotniczej,
• czynności wymienione w art. 2 ust.
2 i 3 ustawy o VAT ( m. in. świadczenie
usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo
reklamy, przekazanie przez podatnika
towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika, zamiany towarów, zamiany usług oraz zamiany
usługi na towar i towaru na usługę).

Warunki uzyskania prawa do
odliczenia wydatków na zakup kas
rejestrujących:
złożenie

terminach. Oznacza to, że
ewidencjonowania uprawnia podatnika do odliczenia wydatków z tytułu zakupu kasy re-

wiązujących

wcześniejsze rozpoczęcie

jestrującej.

• opłacenie pełnej kwoty należności
z tytułu zakupu kas i posiadania dowodu zapłaty.
Istotne jest, że podatnicy w określo
nych terminach nie muszą od razu ewidencjonować całego obrotu za pomocą
kas fiskalnych.
Rozporzadzenie nakłada na nich obowiazek. aby w wyznaczonych terminach
rozpoczęli prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu co najmniej I /20 liczby kas,
która została zgłoszona przez podatnika w urzędzie skarbowym do użytko
wania we wszystkich punktach sprzedaży na dzień powstania obowiązku
ewidencjonowania w zaokrągleniu
w górę do liczb całkowitych. Po rozpoczęciu ewidencjonowania podatnik jest
zobowiązany do instalacji kolejnych kas,
w ilości nie mniejszej niż w pierwszym
miesiącu.

Ewidencji w kasie rejestrującej nie
podlega sprzedaż towarów i świadcze
nie usług dokumentowanych fakturami
VAT dla osób prowadzących działalność
gospodarczą. Prowadzenie ewidencji obrotu przy użyciu kasy nie zwalnia podatnika od wystawienia faktury VAT,
jeżeli po dokonaniu sprzedaży zażąda
jej nabywca towaru lub usługi. Wystawienie tego dokumentu uzależnione jest
od zwrotu paragonu kasowego przez
nabywcę, który stanowi załącznik do
kopii faktury, pozostającej u sprzedawcy lub usługodawcy.
Podatnicy rozpoczynający działal
ność gospodarczą w okresie od I stycznia do 31 grudnia 2000 r„ są zobov.:iąza
ni do ewidencjonowania obrotu za poihocą kasy fiskalnej z dniem przekroczenia w roku podatkowym obrotu
z działalności, określonej w art. 29 ust.
I ustawy o VAT (tj. działalność w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalno
ści gospodarczej oraz osób fizycznych,
prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych)
w wysokości 20 OOO zł, z wyjątkiem
podatników, opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
którzy są z tego obowiązku zwolnieni.
Anna Leszczyńska

przez podatnika przed
rozpoczęciem ewidencjonowania pisemnego oświadczenia do urzędu skarbowego
o liczbie stałych stanowisk kasowych
w danym punkcie sprzedaży detalicznej wraz z podaniem miejsca, w którym
ta sprzedaż jest prowadzona, oraz zgło
szenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej
fiskalizacji, w celu otrzymania numeru
ewidencyjnego kasy.
• rozpoczęcie ewidencjonowania poogłoszona upadłość, nastąpi sprzedaż
przedsiębiorstwa a.Ibo zakładu (oddzia- winno nastąpić nie póżniej niż w obołu) samodzielnie sporządzającego bilans
Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu
- powstaje obowiązek zwrotu do urzę
kas rejestrujących w 2000 r.
du skarbowego odliczonych przez podatników lub zwróconych im kwot, wyLP.
Termin rozpoczęcia ewidenWielkość obrotu osiągnięta przel
datkowanych na zakup tych kas. Obocjonowania
podatników w 1999 r., która zobowią
wiązek ten powstaje po upływie 30 dni
zuje do ewidencjonowania w 2000r.
od dnia, w którym powstały ww. okoliczności.
Ponad 60.000
Od 1 lutego
1
• w okresie do dnia 31 grudnia 2000
Powyżej 58.000 do 60.000
Od 1 marca
2
r. z obowiązku ewidencjonowania sprzePowyżej 56.000 do 58.000
Od 1 kwietnia
3
daży za pomocą kas fiskalnych zostali
Powyżej 54.000 do 56.000
Od 1 maja
4
zwolnieni podatnicy, opłacający podaPowyżej 52.000 do 54.000
Od 1 czerwca
5
tek dochodowy w formie karty podatPowyżej 50.000 do 52.000
Od 1 lipca
6
kowej.
Powyżej 48.000 do 50.000
Od 1 sierpnia
7
Wykaz czynności zwolnionych
Powyżej 46.000 do 48.000
Od 1 września
8
do dnia 31 grudnia 2000 r. z oboPowyżej 44.000 do 46.000
Od 1 października
9
wiązku ewidencjonowania przy
Powyżej 42.000 do 44.000
Od 1 listopada
10
zastosowaniu kas rejestrujących:
Powyżej 40.000 do 42.000
Od 1 grudnia
11
• sprzedaż towarów i świadczenie
•

Wojtek Kutkowski (z lewej) przed swoimi pracami. Obok Jerzy

Mała

Dolhań.

galeria ŁOK

Nailepsze dopiero
·powstaną
Kilkanaście prac plastycznych, wykonanych piórkiem, pastelami, ołów
kiem, oraz techniką monotypii, autorstwa młodego, bo 22-letniego łowicza
nina, plastyka amatora, Wojtka Kutkowskiego, można oglądać od środy, I marca, w mieszczącej się w Łowickim
Ośrodku Kultury „Małej Galerii".
Otwarcie wystawy odbyło się przy
szampanie w towarzystwie najbliższych
znajomych Wojtka, częściowo związa
nych z kołem plastycznym, działającym
przy Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej i kołem
„Akwarelki" z LOK. Wystawa w galerii, jak nam powiedział młody artysta,
jest jego debiutem. Prezentuje na niej
prace wybrane spośród wielu, jakie
stworzył w okresie ostatnich dwóch lat.
Do tej pory rysunki najczęściej sprzedawał, lub podarowywał w prezencie
z różnych okazji swoim przyjaciołom
i znajomym.
Wojtek jest zafascynowany twórczością surrealistów, przyznaje, że wielkim
jego uznaniem cieszy się twórczość takich artystów jak Salvadore Dali, Witkacy. Podkreśla jednak stanowczo - Nigdy ich nie kopiowałem. Wychodzę z założenia, że jeśli mam tworzyć, to tylko
własne pomysły, a na ich brak jak na
razie nie muszę się uskarżać. Poprzez
swoje prace chcę sprowokować kogoś,
kto je ogląda, do uruchomienia swojej
wyobraźni, do przemyśleń, by sam pracował nad tym, co ma przed oczyma odnajdując w tym sens.
Wiele prac Wojtka konstruuje się wokół umieszczonego w centrum oka. Oko
jako zwierciadło duszy, ma ułatwić do-

tarcie do zawartej w pracach myśli, uruchomić odczucia, prowokować do przemyśleń. Wśród prac są także martwe
natury wykonywane ołówkiem: but ustawiony na rogu stołu, kiść winogron, itp.
Im dłużej pracuje się nad pracą z natury,
tym dłużej się ją tworzy, dostrzega się
kolejne elementy. kolejne szczegóły, które mają wpływ na całość. Cenię sobie
takie rysowanie, oparte nie tylko na
wyobraźni, ale na oddawaniu formy
natury. Teraz czekam już na to, by zrobiło się cieplej, będę mógł ruszyć wtedy w plener co także jest dla mnie bardzo inspirujące.
Ciągle w rozmowie z nami podkreślał, że musi pracować nad warsztatem,
ciągle dostrzega u siebie konieczność pogłębiania swej wiedzy plastycznej. Jest
samoukiem, więc - jak powiedział- uczy
się na własnych błędach. Tworzy przede
wszystkim sam w domu, niemniej jednak współpracuje z kołem plastyków,
prowadzonym przez Jerzego Dołchania
przy MWSH-P i LOK. Gdy go zapytaliśmy, czy na wystawie znajdują sięjego
najlepsze prace, odpowiedział: Nie
- najlepsze dopiero powstaną.
Wystawę w dniu jej otwarcia odwiedził rysownik Jacek Rutkowski, znany
także jako założyciel Muzeum Guzików.
Jego wizyta zakończyła się podarowaniem przez Wojtka dla muzeum jednego
z guzików od spodni, spisano nawet akt
darowizny.
Wystawa czynna będzie do Końca
marca, codziennie w godzinach pracy
LOK. Gdyby była zamknięta, o otwarcie trzeba prosić pracowników LOK.
(tb)

_,

Walewice

Skoki pod dachem hali
W ostatnią sobotę, 26 lutego bieżące
go roku, w Stadninie Koni w Walewicach zainaugurowano tegoroczny sezon
zawodów jeździeckich, przeprowadzając Regionalne Halowe Zawody Konne
w Skokach.
W zawodach tych brali udział człon
kowie zaprzyjaźnionych klubów; mię
dzy innymi Bogusławickiego Klubu Jeź
dzieckiego, KJ Eden z Rogowa, CWKS
Legia, KJ Adamów, KJ Jantar ze Strykowa, KJ Polonia z Cieszyna, Łódzkie
go Klubu Jeździeckiego i oczywiście klubu Gabon z Walewic.
W konkursie klasy L - z oceną stylu
jeźdźca - pierwsze miejsce zajął Andrzej
Głoskowski na kon!u Laszlo z Bogusła
wickiego Klubu Jeźdżieckiego. Zawodnik z Walewickiego Klubu Jeździeckie
go Gabon - Mariusz Kleniuk na Biskwi-

zajął

miejsce trzecie. W konkursie
klasy P laur pierwszeństwa
przypadł Łukaszowi Stępniowi na Arce
z Łódzkiego Klubu Jeździeckiego. Niewiele gorszy czas, przy zerowym udziale punktów karnych, miał Paweł Warszawski na Haftce z walewickiego klubu Gabon .
W konkursie klasy N z Jockerem
pierwsze miejsce zajął Paweł Strzechowski na Kalińcu z klubu Eden z Rogowa. Drugi był Mariusz Kleniuk na
Finie z klubu z Walewic.
Najbliższymi dużymi zawodami konnymi w Walewicach będą zawody w ramach Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego, zaplanowane na
ostatni weekend kwietnia (28 - 30 kwietnia).
(mak)
cie

zwykłym

....,

Jttll
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CHCESZ KUPIĆ

ZARZĄD

PRALKĘ, LODÓWKĘ, ZAMRAżARKĘ,
KUCHENKĘ, ROBOT KUCHENNY,
.
~~~
ODKURZACZ ... itp.
:!;
Powstańców

-

Łowicz,

Zgoda 16

. .. 830-20-91

POLECA NAJWIĘKSZVWYBÓR SPRZĘTU

AGD<:=Q

ZMECHANIZOWANEGO
po atrakcyjnych cenach

•REALIZUJEMY INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIA
•ZAPEWNIAMY BEZPŁAlNYTRANSPORTNA TERENIE GMINY
R-290

ogłasza

•Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31.03.2001.
• Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
• Dokumentacja przetargowa jest do odebrania w Urzędzie Gminy Dmosin
w pokoju nr 7 w godz. od 8°0 do 1500 •
• Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Andrzej Świniarski ,
tel. (0-46) 874-74-86, nr pokoju 7; godziny, w których udziela się informacji
dotyczących przetargi: od 800 do 1600 •
• W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych.
• Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 7
w terminie do dnia 23.03 .2000 r. do godz. 1000 •
•Termin i miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego pokój nr 7,
dnia 23.03.2000 r. o godz. 1200.
•Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%):
cena
60%
posiadany sprzęt
40%

R-363

Chcesz zdobyć atrakcyjny zawód z przyszłością?
Chcesz dobrze zarabiać?

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE

ZADZWOŃ!!!

„SYNTEX" S.A. w Łowiczu ul. Powstańców 1863 r. Nr 12

•

OFERUJE DO SPRZEDAZY:
176

2. Automaty pończosznicze DERA B .04", Nu 14,
• cena 3500 zł

176

igieł

rok prod. 1985

szt. 1O

rok prod. 1987

szt. 2

igieł

3. Automaty pończosznicze ANGE 3B.e13 3/4", Nu 14, 168
• cena 3500 zł

igieł

rok prod. 1984 szt. 1

4. Automaty pończosznicze ANGE 2U .63 3/4", Nu 14, 168
- cena 3500 zł

igieł

rok prod. 1984 szt. 1

.,,.- W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem
Zabezpieczenia Technicznego .
.,,.- Bliższych informacji o sprzedawanych środkach trwałych (w tym ich obejrzeria)
można usyskać pd nr tel. (0-46) 837-52-43 wew. 239 lub 837-56-36.

Usług

Geodezyjnych

IN IERGE«tl!Sl

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

POLECA SWOJE

USŁUGI

W ZAKRESIE:

-

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

NOWO OTWARTY
SKLEP WIELOBRANŻOWY

ZAPRASZA
Polecamy art. :

ul. Zagórska 31

•metalowe
•chemiczne

(wejście od ul.

mości

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

NOWO OTWARTA

HURTOWNIA
RYBNA

Sadowej)

99400 Łowicz

•ogrodnicze
•gosp. domow.

Nawiąż

kontakt z dynamicznie rozwijającą się
firmą branży usług finansowych !li

tel. 0·46 830·31 ·66
Amp/ico Life, ul. Pijarska 1, 99-400 Łowicz

tel. 837-19-34

SZEROKI WYBÓR,
NISKIE CENY
czynne pn. - pt. 8.00-17.00, sob. 8.00-14.00
r-340b

NO'ł/0 OT'ł/ARTY

SkLE.?

POLECA m.in.:

Upusty przv zakupach gotówkoWYch:

- powyżej 500 zł
- powyżej 1000 zł
- powyżej 1500 zł
- powyżej 2000 zł
- dla firm elektrycznych

ul.

Nadbzurzańska 719

Oferujemy szeroki asortyment ·
wyrobów rybnych.
Tel. 046/837-43-39
r198

Sprzedaż

Zduńska

35

gotówkowa i na raty

ZAfRASZAMY

R-356

-1%
-2%
- 3%
- 4%
- 5%

~-(

\

0v

~ ~~O

0

0

R-368

~

MONTAZ OKIEN
PCV IALUMINIUM
(14 zł z metra), porady, pomiary, gwarancje
R353

•

OFERUJE WYPOSAZENIE UZIENEK
płytki ceramiczne, glazura, terakota, gresy
· - IMPORT: Hiszpania, Włot:hy, Niemcy,
Francja
• płytki ceramiczne - KRAJ: „Opoczno",
„Paradys", „Tubądzin", „Celor"
• fugi, kleje, zaprawy, listwy
• wanny, brodziki, kabiny łazienkowe,
umywalki
• armatura krajowa i importowana
• realizujemy każde zamówienie
• glazura i terakota do pomieszczeń
gospodarczych po niskich cenach

•

• Kabel YAKY 4x35
8,30
• Kabel YKY 5x10
• 9,40
• PrzewódASXSN4x16
• 5,70
• Przewód ASXSN 4x25
· 8,00
•Przewód YDYp 3x1 ,5 (100 m)
• 0,95
•Przewód YDYp 3x2,5 (100 m)
• 1,43
• Przewód YDY 5x4
• 4,23
•Przewód YDY 5x10
• 8,21
•Wył. inst. S191B16FAEL
• 8,70
•Wył. inst. S193B25FAEL
- 38,60
•Wył. różn.-prąd. 40N30mA
-100,00
•Ochronnik przepiściowy W0460/15
- 92,00
•Rozdzielnia RW 2x12 FAEL
• 75,80
•Rozdzielnia 2x13 IP 55
• 71,00
• Oprawa OKN 2x36 FAREL
• 69,50
• Oprawa OPFA 2x40 ELGO
- 88,00
• Oprawa OUSe 70 ELGO
- 223,00
•Oprawa rastrowa 4x18 AGA LIGHT
• 95,00
•Złącze dwukomorowe plastikowe puste
-135,00
• Złącze dwukomorowe plastikowe wyposażone- 420,00

•

ul.

HURT·DETAL

Skierniewice, ul. Batorego 23
tel.lfax 833-63-55

ALU·PLAST S.C.
Łowicz,

R-366

HURTOWNIA PHU ·,,TOREX''
ELEKTRO-MONTER

R-357

Przedsiębiorstwo

przetarg nieograniczony

na remont i modernizacię dróg gminnych i powiatowych
ną terenie gminy Dm.osin do wartości 30.000 EURO

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

1. Automaty pończosznicze DERA B .ó4", Nu 14,
• cena 3500 zł

GMINY DMOSIN

os. Dąbrowskiego 20139,
tel. 0461837-28-30, 046/837-21-90

ZAPRASZAMY
99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 1
(w d. bud. "Sztuki Łowickiejj, tel. 837-34-78
godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00-17.00;
sob. 8.00-13.00
R-362

PUNKT USŁUGOWY
v"FUTRA
./SKÓRY./ KOŻUCHY
Łowicz,

ul. Warszawska 56,
Tel. 837-48-15
:"I

~>"-'°'

czynne:

wt. 9.00-16.00
pt. 9.00-16.00

R-360
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NZOZ w Zdunach

Miniony rok
nie był naigorszy

JEDYNA TAKA._W OKR~GU
Grupa lekarzy podstawowej opieki stworzyła przychodnię specja/istyczą
Nowa poradnia specjalistyczna NZOZ
,,Zdrowie" przy ul. Sikorskiego w Łowiczu
pierwszych swoich pacjentów przyjęła 5
stycznia 2000 roku. Poradnia jest rezultatem współpracy lekarzy z niektórych ło
wickich i niektó1ych wiejskich niepublicz. nych zakładów opieki zdrowotnej (m.in.
NZOZ dr Tworka, centrum Pediatryczne
NZOZ-y z Domaniewic, Nieborowa, Bielaw, Chąśna, Zduny). Utworzyli oni spół
kę, której prezesem jest lekarz rodzinny Sylwester Tworek. Poradnia działała na zasadzie konsultacji specjalistycznych. Pacjenci
Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych mogą
być kierowani do specjalistów w tej poradni
przez każdego lekarza pierwszego kontaktu. Jeżeli pacjent przyjdzie bez skierowania, zapłaci za wizytę u okulisty 35 zł, natomiast u neurologa 30 zł.
W „Zdrowiu" pracuje obecnie dwóch

okulistów ijeden neurolog oraz dwie pielę
gniarki. Niewykluczone, że w najbliższym
czasie będą również przyjmować inni specjaliści: chirurg, pulmunolog (specjalista chorób płuc) oraz reumatolog, wtedy też być
może zwiększy się liczba pielęgniarek. Oczywiście przychodnia specjalistyczna musi
być wyposażona w specjalistyczny sprzęt,
gabinet ókulistyczny ma już pełne wyposażenie. Taka inicjatywa powstała z chęci poleps::.enia jako~ci usług świadc::.onych naszym pacjentom - mówi dr Tworek. Nie ws:yscy pacjenci byli zadowoleni z konsultacji
specjalistycznych, na jakie byli kierowani.
W poradni mieszczą się czte1y gabinety lekarskie i jeden zabiegowy. Lekarze przyjmują zarówno rano, jak i po południu .
Jak powiedział nam Jacek Kaniewski - zca dyrektora dis administracyjno- technicznych Odziału Kasy Chorych w Skiemiewi-

cach - ,,Zdrowie" jest jedyną przychodnią
specjalistyczną, która powstała na terenie
okręgu skierniewickiego jako spółka lekarzy
ze specjalizacją lekarza rodzinnego. Jest to
bez wątpienia nowajakość i zdrowy objawmówi Jacek Kaniewski. Zastrzega jednak,
że nie można negować jednego: prawa pacjenta do możliwości wyboru lekarza. Lekar;: pierwszego kontaktu nie może napisać
na skierowaniu, do jakiej przychodni lub lekarza pacjent musi się zgłosić. Mimo to
z pewnością, zdaniem dyrektora Kaniewskiego, utworzenie specjalistyczej poradni
ogranicza odpływ pieniędzy przeznaczonych na lecznie danego pacjenta (będących
w dyspozycji lekarza pierwszego kontaktu) do innej przychodni. Dzięki utworzeniu
specjalistycznej poradni lekarze rodzinni
mają ponadto wpływ na jakość i sposób
świadczonych usług specjalistycznych.

18.700 porad internistycznych alizowane jest zamówienie na zakup
i pediatrycznych, 382 wizyty do- drobnego sprzętu chirurgicznego.
mowe, 750 porad ginekologicznych, W planach placówki pozostaje· za15 tys. zabiegów pielęgniarskich, kup kolejnego sprzętu medycznego.
5.1 OO zabiegów rehabilitacyjnych,
W przychodni w Zdunach działa
1.300 przyjęć w ramach higieny ją również gabinety: rehabilitacji, hiszkolnej - tak przedstawia się mi- gieny szkolnej, punkt szczepień,
niony rok pracy Niepublicznego Za- punkt poboru krwi.
kładu Opieki Zdrowotnej w ZduPrzychodnia Zdrowia w Zdunach
nach. Sprawozdanie z działalności współpracuje aktualnie ze wszysttejże placówki w roku 1999 przed- kimi publicznymi i niepublicznymi
stawiła na ostatniej sesji Rady Gmi- zakładami Opieki Zdrowotnej na teny Zduny w czwartek, 24 lutego, renie całego województwa łódzkie
kierownik mieszczącej się w Zdu- go, które mają podpisaną umowę
nach przychodni zdrowia - Jadwiga z Łódzką Kasą Chorych. Zduński zaKrajewska.
kład nawiązał ostatnio także kontakt
Aktualnie NZOZ w Zdunach z prywatną kliniką w Łodzi, która
obejmuje opieką medyczną 5. 800 pa- świadczy usługi w zakresie tzw. „chicjentów finansowanych w ramach rurgi i jednego dnia". Można tam
umowy z Łódzką Kasą Chorych. wykonać zabiegi takie, jak: usunię
Personel , jaki aktualnie pracuje cie pQcherzyka żółciowego metodą
w zduńskiej przychodni to: dwóch laparoskopową, operację przepuklilekarzy internistów, pediatra, gine- ny udowej i pachwinowej, operację
kolog, okulista, mgr rehabilitacji, żylaków kończyn dolnych, zabiegi
współpracujący z placówką chirurg, ginekologiczne, operacje stawu kotrzy pielęgniarki, położna, asystent- lanowego oraz stawów rąk i nóg. Zaka medyczna, sprzątaczka i pracow- biegi t~ wykonane u pacjentów ponik gospodarczy.
siadających skierowanie ze zduńskiej
Miniony rok kierownik Krajew- przychodni są bezpłatne.
ska oceniła jako nie najgorszy. UdaIstotnym mankamentem zduń
ło się tu nawet dokonać zakupu kil- skiego NZOZ-u jest brak stomatoku sprzętów, m.in. wyposażenie ga- loga. Dlatego działania kierownictwa
binetu lekarskiego oraz sieć kompu- placówki zmierzają do zapewnienia
terową do prowadzenia rejestracji jej pacjentom opieki stomatologiczpacjentów i dokumentacji medycz- nej od I kwietnia tego roku. Najprawnej. Zakupiono także drobny sprzęt dopodobniej lekarzem dentystą
medyczny: ciśnieniomierze, oftal- w Zdunach będzie dr Renata Cichań
moskop do badania uszu, wzierniki ska, która podpisała już z ZOZ
ginekologiczne, butle tlenowe, ze- w Łowiczu umowę na wynajem gastaw do rehabilitacji, dwa inhalato- binetu. W marcu Kasa Chorych zary. Zainstalowano tu także nową mierza ogłosić konkurs ofert na świa
centralę telefoniczną, a aktualnie re- dczenie usług stomatologicznych.
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(20 litrów paliwa)
Co powiesz na panoramiczne okna? Inteligentną przestrzeń do aranżacji według własnego
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Wiernicki s.c.
99-400 ł.owicz
ul. Poznańska 1 2 O
Tel. (046) 83 7-93-63

Nasza stacja to: J.S.K. Hączykowscy
51, tel. (046) 837 69 66

Łowicz, ul.Poznańska

BEZPŁATNA OGóLNOPOLSKA

INFORMACJA GOSPODARCZA
O HANDLU, USŁUGACH
I PRODUKCJI
,~_JJ.~~~
Wydajemy

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

promujący

PRZEBICIA
pod drogami, rurami stalowymi
do przeprowadzania
kabli, ru.rociągów itp.
HYDROM ET s.c.

ul. Poznańska 119a
Tel. (046) 837-67-17, 837-61-81
Łowicz,
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Boczki Chełmońskie

Przed wyruszeniem
na Drogę Krzyżową
W tym roku już po raz siódmy wyru- jej przejście zajmie ok. 3 godzin. Na 14
szy na trasę Drogi Krzyżowej, popro- stacjach 50 aktorów, w tym chór, będzie
wadzonej wiejskimi drogami, społecz odgrywało sceny Męki Pańskiej. Będą
ność parafii Boczki Chełmońskie. Pierw- to zarówno osoby dorosłe jak i dzieci
sze próby odbędą się już pod koniec oraz młodzież z okolicznych wiosek.
·marca. Po raz pierwszy zorganizowano Udział w uroczystosciach bierze każde
taką Drogę Krzyzową w roku 1993 go roku ok. 1400-1500 osób.
z inicjatywy ówczesnego proboszcza
W przygotowaniach biorą udział
ks. Stanislawa Lecha oraz Juliana No- wszyscy, włączona do organizacji urowaka, dziś przewodniczącego powiatu. czystości jest nawet OSP, która pomaW tym roku Droga Krzyżowa w Wielki ga w przygotowaniu płonących pochodPiątek wiodła będzie od miejscowości ni. W poszczególnych wioskach mieszMały Łaguszew poprzez Łaguszew aż kańcy sami będą dekorować kolejne stado Boczek.Trasa bedzie miała ok. 4 km, cje zgodnie z sugestiami księdza.

Dzieci • seniorom
DZl~KI

Prawie 90 starszych osób zgromadziło na dwie części. W pierwszej seniorzy
w murach Zespołu Szkół Publicz- mogli obejrzeć przedstawienie pt. „Kot
nych w Popowie w czwartek 24 lutego w butach", które wraz z uczniami klas
o godz. 1O. Przybyli na zaproszenie gro- O- VI przygotowała mgr Alicja Gromek,
na pedagogicznego oraz samych dzieci na drugą część składały się natomiast
na obchody swego święta. Seniorzy po- wiersze i piosenki opowiadające o dziadchodzili ze wsi Strzelcew, Popów i Za- kach i baciach . Był też koncert z wykobostów Mały. W spotkaniu uczestniczy- rzystaniem takich instrumentów jak keyli przedstawiciele władz gminy: wice- board i flety. Przygotowały tą część
wójt Grzegorz Stefański oraz radny dzieci z klas II i III pod kierownictwem
z Popowa Marian Słoma. Specjalnie dla mgr Anny Kędziory. Program wywołał
dziadków i babć dzieci przygotowały na wielu twarzach wzruszenie, po nieprogram artystyczny, podzielony jednym policzku popłynęła łza.

•

się

SKRZYPCOM· W PARYZU

W stolicy Francji łowiczanie grali na góralską nutę

'

Przez ponad tydzień , od 4 do 13 lutego, czteroosobowa kapela Stefana Winnickiego z Łowicza towarzyszyła młodzieżowemu zespołowi „Tęcza" z Błonia pod Warszawą w jego występach
w Paryżu. Dzieci i młodzież miały okazję wystąpić dla francuskiej Polonii
w paryskim klubie „Polklub" oraz w kościele św. Juliana. Ich występ cieszył się
dużym zainteresowaniem. Program kapeli ludowej obejmowal 1,5 godziny muzyki do jasełek bożonarodzeniowych.
Muzyka i tańce obejmowały głównie
folklor terenów krakowskich, Beskidu
Żywieckiego oraz polskiego Spiszu.
Uczestnicy wycieczki byli zakwaterowani w katolickiej Misji Księży Pallotynów pod Paryżem, mieli jednak wiele
okazji do zwiedzania ·Paryża z jego fascynującymi zabytkan1i. Kapelę pod kierownictwem Stefana Winnickiego - grającego na harmonii polskiej - tworzy tro·je młodych muzyków. Są nimi: 18-letni

uczeń Liceum Ogólnokształcącego im.
J. Chełmońskiego w Łowiczu, Radosław
Kucharek (bębenek) , 15-letnia uczennica
ósmej klasy Szkoły Podstawowej nr 3
w Łowiczu Katarzyna Drzażdżyńska
(skrzypce) oraz 17-letni Dominik Zagajewski, uczący się w Technikum Ży
wienia w Bratoszewicach (akordeon,
a w przyszłości również harmonia). Kapela w takim składzie istnieje od 1999
roku. Powstała dzięki nagrodzie Ministerstwa Kultury i Sztuki, jaką Stefan Winnicki otrzymał w 1997 roku za cało
kształt działalności na rzecz kontynuowania tradycji muzyki ludowej. Nagroda
w wysokości 2.500 zł została wykorzystana przezeń na rzecz szerzenia tradycji
folkloruregionalnegowśród uzdolnionych
·muzycznie dzieci, W Paryżu dzień rozpoczynał się o godzinie 8.30, był bardzo
wypełniony. Cisza nocna oficjalnie obowiązywała od 22. OO, ale my jeszcze długo
ze sobą rozmawialiśmy i dzieliliśmy się

wrażeniami

-

wspomina

Kasia

Drzażdżyńska. Występowaliśmy głównie

dla Polonii, ale nie mieliśmy czasu
na rozmowy z publicznością, bezpośred
nio po występie biegliśmy do szatni przebrać się, bo już czekał 11a nas autokar,
żeby jechać dalej. Największe wrażenie
na Kasi i innych osobach zrobiła wieża
Eiffia. -Jest niesamowita ... itjazd na nąj
}ry::'sze, III piętro kosztuje 60 franków,
większość z nas wjechała tylko na II
(za 44 franki), można też wejść pieszo,
ale na to nie było czasu.
Drugim obiektem, który na długo zapamięta kapela z Łowicza, był supernowoczesny, zbudowany specjalnie na pił-kar
skieMistrzostwaŚwiata przed dwoma laty,
stadion Stade de France. Nie zapomną też
katedry Notre Dame cmentarza Pere-Lachaise. Kasia Drza-żdżyńska nigdy nie myślała, że dzięki skrzypcom wyjedzie do
Paryża lub Hiszpanii, gdzie była w czasie
oStatnich wakacji...
(ea,mwk)

Bolimów

Gmina

przeięla budowę

22 lutego inwestycja związana z bu- wierzch.nię 8.085 m2. Wartość rozpoczę
hali sportowej wraz z ~ap leczem tej budowli jest oszacowana na 41 O.OOO
przy Liceum Ekonomicznym w Bolimo- zł wraz z zakupionym przez powiat
wie została przekazana przez powiat materiałem na zadaszenie oraz opracoskierniewicki gminie Bolimów - co jed- waną dokumentacjąprojektowo-służbo
nogłośnie radni gminy potwierdzili wą. W najbliższym czasie planujemy
na ostatniej sesji, która odbyła się 25 spotkanie z projektantem i przepro1utego, przyjmując stosowną uchwałę. jektowanie budowli, cały czas rozwaGmina przejęła inwestycję od powia- żarny możliwość dobudowy sal, które
tu bez żadnych zobowiązań i zaszłości. rozwiązałyby problemy z lokalizacją
Rozpoczęta budowla zajmuje p·owie- gimnazjum - mówił na sesji wójt Antzchnię l.264m 2 ,acałośćdziałki,naktó- drzej Jagura.
rej zlokalizowana jest inwestycja ma po(aj}
dową

DR•IS
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oraz inne atrakcyjne wyroby.

Egipt - mliki do
pozostałe

TANIEJ

ul. gen. Wł. Sikorskiego 5
0
0
00
00
Poniedziałek-Piątek 8° -16 , Sobota 8° -1 2
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M.EBLE

Łowicz,

wycieczek do ciepłych krajów!!!

P'OSIADAl'IY W SP'RZEDAŻV:
•!• GARNITURY MĘSKIE
•!• GARSONKI DAMSKIE
•!• SP'ODNIB DAMSKIE I MĘSKIE
•!• SP'ÓDNICE DAMSKIE
•!• MARYNARKI DAMSKIE I MĘSKIE

PRZCDZA

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi

tel.

• losowanie bezpłatnych

PRZY S.P. NR. 3
TEL./FAX.(046) 837-92-43

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
#i

20o/o

• fascynujące podróże,
•ciekawe nagrody,
• atrakcyjne upominki,

HURTOWNIA GALTBX
G::::.
1..0WICZ. UL. POZNAŃSKA I 08
~
~

Tylko w Finnowym Sklepie ZPOW "AGROS-ŁOWICZ• Sp. z o.o.

~;$;~ 'JJ;

Na Klientów ORBISU czekaja ·.

25%

wycieczld
czarterowe - mliki do

31%.

IO/li

99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 12
telJfax (0-46) 837·68-BO, (0-46) 837-67-29

DNI OTWARTE W ORBISIE
Teneryfa - miżki .do 35°/0 11 „ 17 marca

soki owocowe i karotka

IPECJlllllll OFEllTll:

hali

Nowy Rynek 16

0-46 837 -89-01, 0-602-71-35-99
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TKANINY
FIKANY

AKT. P'OŚCIBLOWB:
•!• KOLORY, P'ODUSZKI, P'OŚCIELE, KOCE,
P'RZEŚCIBKADLA. P'LEDY, RĘCZNIKI,
OKAZ: LAMBREKINY, OBRUSY.
BIEŻNIKI, SERWETKI

Realizujemy TALONY dla Zakładów Pracy, Szkół. Przedszk.oft 215
SERDECZNIE ZAP'KASZAl'IY P'n.-P't. 9°0-1 7°0 Sb. 9° 0-13°0
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JAK l"IKWIDOWANO ZDRAJCOW
Walka ze zdrajcami i konfidentami w obwodzie _łowickim ZWZ-AK w czasie li wojny
w relacji jednego z wykonawców wyroków
Ożywiona działalność organizacji scalonych w latach 1942-43 pod komendą
ZWZ-AK na terenie powiatu łowickie
go i w samym Łowiczu musiała wzbudzić u okupanta niepokój. Niemcy podjęli wówczas kroki zmierzające do zahamowania ruchu oporu, a następnie do
jego zniszczenia. Na terenie Łowicza
okupant zorganizował stałą placówkę
gestapo_ Jego komendantem był hauptman Herbecholtz. Zorganizowane
i wzmocnione placówki gestapo i żan
darmerii zaczęły rozbudowywać sieć
wywiadowczą· w mieście i w powiecie.
Według relacji ppor. Mieczysława Rosińskiego, ps. „Baśka", kierownika komórki Kedywu i komendanta rejonu
„Tartak" („Skąd Nasz Ród"),już od 1939
r. działał w Łowiczu agent Klemens Porazik - Niemiec (volksdeutsch) z Gdań
ska, z zawodu fryzjer. Prawdopodobnie
został on przeszkolony jeszcze przed
wybuchem wojny, gdyż już pod koniec
1939 r. zjawił się w Łowiczu, gdzie otworzył niewielki sklepik przy ul. Zduń
skiej z szyldem: „Pasty, lakiery - Porazik".
Porazik nie przyznawał się do narodowości niemieckiej. Zaczął werbować
agentów, a jego sklep stał się centralą
wywiadowczą. Szpicle rekrutowali się
z najrozmaitszych środowisk. Wielu
z nich wywodziło się z kolonistów niemieckich zamieszkujących gęsto w powiecie. Inni, nie mający ani kropli krwi
niemieckiej chcieli się po prostu przyłą
czyć do okupantów. Byli to zdrajcy.
Z ·o pisu struktury organizacyjnej
w materiałach ppor. M. Rosińskiego
„Baśka" wynika, że przy komendzie obwodu działałam.in. „Komórka Prawników" podlegająca bezpośrednio komendantowi obwodu. Za{'ewne do obowiąz
ków tej komórki należało ferowanie wy-

roków, szczególnie wyroków śmierci.
Posypały się więc wyroki na agentów
i zdrajców. W Bełchowie zlikwidowano
agenta gestapo, kierownika mł)rnaŻwir
kowskiego . Prowadził on wywiad na
terenie gmin Nieborów i Łyszkowice,
współpracował z agentami Laską i Michalakiem. Żwirkowski utrzymywał
łączność z Porazikiem. Cała ta trójka
(oprócz Porazika) została zlikwidowana (w roku 1943 lub 44). Wykonawcą
tych wyroków był plutonowy Antoni
Wysocki, ps. „Jastrząb".

TAK

ZGINĄŁ

WYROK NA PORAZIKA

dwa celne strzały. Nana stojący w pobliżu
rower i szybko zaczął oddalać się z miejsca wypadku. W pewnym momencie rower „nawalił" - spadł lub zerwał się łań
cuch. „Sęp" porzucił rower i dalej już
pieszo starał się oddalić jak najbardziej
od miejsca akcji. Janek Kaźmierczak jak sam opowiadał - miał również jakiś
bryczki i

oddał

stępnie skoczył

Niezależnie od zorganizowanej
w mieście siatki konfidentów swoją sieć
wywiadowczą zakładali dwaj arcyzdrajcy: Marian Puchalski i Kazimierz Kobierecki, którzy zanim przeszli oficjalnie do pracy w gestapo byli członkami
ZWZ-AK. Kobierecki był dowódcą plutonu, a Puchalski jego zastępcą. Pod
przykrywką organizacji dokonywali
zwykłych napadów rabunkowych;
głównie w okolicach Nieborowa, Bednar i Bobrownik. W grudniu 1943 r.,
aresztowani przez gestapo za cenę 180

BUCHHOLTZ

2 czerwca 1943 r. dąkonano udanego
zamachu na Wilhelma Buchholtza, kierownika Arbeitsamtu, osławionego „ła
pacza" ludności cywilnej na roboty do
Niemiec. W wykazie imiennym reichsdeutschów z 1942 r. str. 58 (Wydz.
Spraw Wewn. Starostwa Powiatowego
w Łowiczu) figuruje nazwisko Wilhelma Buchholtza ur. 8.09 .1895 r. jako kierownika Urzędu Pracy. Wykonawcą
wyroku był Jan Kazimierczak, ps. „Sęp",
z Ostrowca. Wyrok został wykonany
na przejeździe kolejowym od strony
„Korab ki". Buchholtz codziennie z domu
do pracy jeździł bryczką. Był bardzo
punktualny. Jeździł przeważnie sam
z woźnicą. Dane na temat Buchholtza
zebrali i przekazali komendzie AK
członkowie Szarych Szeregów. W dniu
2.06. o godz. 7.40 Janek Kaźmierczak
„Sęp" czekał na Buchholtza w pobliżu
przejazdu kolejowego. Bryczka z Buchholtzem zatrzymała się przed zamkniętym szlabanem. Przejeżdżał pociąg . Za chwilę szlaban podniósł się do
góry. Bryczka ruszyła, przejechała przez
tory, wówczas „Sęp" ZC?stawił rower,
z pistoletem w ręku skoczył na stopień

światowej

(stu osiemdziesięciu) ludzi wyda·
nych w ręce gestapo odkupili wła-

Julian Walędziak ps. „Krzeptowski", autor wspomnień . Fotografia
z lat wojny.

Komendant obwodu AK „ Łowicz "
mjr Lucjan Zieliński. Zdjęcie z lat powojennych.
z pistoletem. Oddał dwa strzały,
nie mógł, bo z pistoletu
wysunął się magazynek. Przebieg akcji
opowiedział mi sam wykonawca, a potwierdził to dowódca placówki „Żołądź"
Stanisław Jaska, ps. „Zryw". Przypisywanie akcji innym osobom jest po
prostu wyssane z palca. „Sęp" wykonał
wyrok sam, jak się wyraził: Nie widziałem żadnego ubezpieczenia.
Nie wszystkie jednak akcje kończyły
kłopot

gdyż więcej

się pomyślnie. Porucznik „Oskar", nazwisko nieznane, z dywersji, przygotował zamach na szefa konfidentów Porazika - gdyż to ten w dużej mierze przyczynił się do aresztowań, które miały
miej'sce w 1941 r. Wywiad ustalił, że
Porazik jest zapalonym kinomanem.
Zdecydowano zlikwidować go w kinie.
Jednym z zamachowców był Jankowski (ps. nieznany), który miał podłożyć
w sali kinowej bombę - petardę. Jej wybuch i spowodowany tym zamęt miał
ułatwić innemu zamachowcy wykonanie wyroku. Jankowski prawdopodobnie był śledzony, gdyż bomba - petarda
została w porę wykryta, Jankowski zaś
po przyjściu do domu aresztowany i rozstrzelany w lesie nieborowskim. Porazik żył i działał dalej jako kierownik siatki konfidentów.

sne życie . Wkrótce też weszli w skład
patrolu gestapo, wskazywali adresy
osób podejrzanych, ułatwiali poszukiwania, proponowali zorganizowanie zasadzki . Występowali oczywiście z bronią. Kobierecki osobiście zastrzelił nawet członka AK (podoficera) na po- · '"#
dwórku gospodarstwa we wsi Jamno.
Puchalski i Kobierecki stali się funkcjonariuszami gestapo. Dla własnego bezpieczeństwa zamieszkali w budynku
gestapo przy ulicy Długiej .
Aresztowania grudniowe (1943 r.)
były poważnym ciosem dla działalno
ści AK w obwodzie „Łyska" . Na rozkaz komendanta majora Lucjana Zieliń
skiego, ps. „Łan", „ Wojciech", przystą
piono do organizowania „Kedywu".
Ustalono najpilniejsze działania:
a) likwidacja terenowej siatki wywiadowczej gestapo wraz z punktem kontaktowym i jej kierownikiem Porazikiem,
b) likwidacja zdrajców Kobiereckiego
i Puchalskiego,
c.) niszczenie dokumentów biura ewidencji ludności,
d) oczyszczanie obwodu ze szpiegów

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO
SALONU KOMPUTEROWEGO

KOMPUTERY
MONITORY
DRUKARKI
SKANERY

„MAR-COM"

Rewelacyjne ceny!
Dostawa na telefon.
Dowolne konfiguracje.
Miła i fachowa obsługa.
Sprzedaż ratalna i leasing.
Serwis z dojazdem do klienta.
MODERNIZACJE STARYCH KOMPUTERÓW·
SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

a:J.k

ul. Stanisławskiego 25 B
Tel.: (046) 830-20-49
Kom.: 0604-111-646

Łowicz,

złoty

~
met.

1999

zielony met.

33.000

3. BRAVA

1996

wiśnia

25.000

4. SKODA FORMAN

1991

wiśnia

11.000

5. FIAT CC 704

1996·

niebieski

12.100

6. FIAT 126

1998

zielony

9.800

7. FIAT 126

1996

niebieski

6.800

8. FIAT 126

1994

czerwony

5.100

9. FIAT 126

1992

czerwony

4.300

10 FIAT 126

1989

wiśnia

2.000

11. POLONEZ 1.500

1991

granat

5.500

12 POLONEZ 1.500

1989

szary

3.500

( .

ul. Seminaryjna 6, tel.lfax 837-88-58; uf. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,
Skierniewice, ul. Kopernika 5, tel./fax 832-52-07
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• Gwarancja 1O lat, atest niezapalności . ·
• Eleganckie, niezwykle. białe z mikrowentylacją.
:

~:;0odc;::;:::1.u~~;r:::.dzyszybowe.

zewnętrzne, antywłaman;owe

• Drzw;
• Okna typowe - obniżka ceny

PROFESJONALNY MONTAŻ,
TRANSPORT GRATIS
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i zdrajców. Porazik miał osobiście na sumieniu kilkudziesięciu Żydów i Polaków.
Wyro-kiem sądu podziemnego skazany
został na karę śmierci.
Powiadomiony o tym, miał się na
baczności. Z domu rzadko wychodził,
ale można go było zastać w sklepie.
Do wykonania wyroku wyznaczono
mnie, posługiwałem się wtedy pseudonimem „Krzeptowski" oraz kaprala „Kołacha".
.
W Łowiczu obok kina CORSO czekał na nas znajomy „Kołacha", członek
Kedywu łowickiego, który wskazał nam
sklep oraz poinformował, że znajduje
się tam Porazik z ekspedientką i ewentualnie klienci.
Z pewnej odległości obserwowaliśmy
sklep. Ruch był nieduży. Był ciepły
przedpołudniowy dzień. W pewnym
momencie na progu drzwi wejściowych
stanął niezbyt wysoki mężczyzna. To
Porazik - rzekł nasz informator. Przyglądałem mu się chwilę w celu zapamię
tania jego wyglądu. No, to rozpoznanie
sko1lczone - rzekł łącznik. Umówiliśmy
się na najbliższy targowy dzień. Targi
w Łowiczu odbywały się we wtorki
i piątki, przy czym w piątki był zawsze
większy targ, a więc i większy ruch.
I znów spotkanie z łącznikiem w pobliżu kina CORSO. Otrzymaliśmy broń:
ja wziąłem tzw. siodemkę typu Walter,
a „Kołach" parabellum. Teraz inicjatywę przejąłem ja. Byliśmy rowerami. Poleciłem „Kołachowi" wjechać na ul. Zduń
ską z drugiej strony, tzn. od ul. Browarnej i powoli jechać w stronę sklepu. Do
sklepu ma wejść dopiero wtedy, gdy ja
będę tam podjeżdżał. Po wejściu do sklepu ma żądać arytkułów, jakie mu wpadną w oczy. Nie strzelać. Chciałem to wykonać sam. Tak też było. Stałem oparty
o rower u wylotu ul. Zduńskiej, naprzeciwko kościoła i wyglądałem na „Koła
cha". Widzę go, jedzie.
Ruszam i ja, wolno, nie spiesząc się,
gdyż z mojej strony było do sklepu bliżej. „Kołach" już opiera rower o mur.
W drzwiach sklepu stoi Porazik i obser-

.
XV SWIATOWE DNI MtODZIEZY • RZYM 2000 .

wuje ulicę. Przepuszcza „Kołacha" i naKonkurs dla ciebie !
dal stoi. Stawiam ija rower, wchodzę do
sklepu. „Kołach" zamawia jakieś wiktuały, namyśla się, znów zamawia. Bardzo dobrze - myślę. Ekspedientka staŁowickie Biuro XV Światowych Dni
4. Jakie trzy kolory występują w Jogo
wia to wszystko na ladzie (lada jest dłu Młodzieży i Ruch Młodzi Młodym XV ŚDM?
ga, co najmniej na dwa stanowiska). Po- z Miłości zapraszają Cię do wzięcia
5. Kto wypowiedział słowa: Pragnę
razik nadal stoi w drzwiach. Błyskawicz udziału w konkursie na temat najważ was zaprosić na kolejny Światowy Dzień
nie myślę: może teraz? ale nie, coś mnie niejszego wydarzenia dla młodzieży Młodzieży, który -jak Pan Bóg pozwoli przeżywać będziemy w jubileuszowym
wstrzymuje. Stoję przy ladzie w odle" w Roku Jubileuszowym 2000.
Super
nagrody
czekają na Ciebie . roku 2000 w Rzymie, u grobów Apostogłości około 2 mod „Kołacha". WreszM.in.:
łów Piotra i Pawła?
cie decyduję się: Proszę pana, mnie się
I nagroda: Dwutygodniowa piel6. Jak się nazywa tekst, w którym
bardzo spieszy. Chciałem tylko pudełko grzymka na XV Światowe Dni Mło
Ojciec Święty pisze do młodzieży napasty do butów. Porazik zmierzył mnie dzieży do Rzymu.
stępujące słowa: Jak bowiem wiecie, wła
wzrokiem, lecz widocznie nic podejrzaII nagroda: 50%-owe pokrycie kosz- śnie Rzym będzie gościł Światowy Dzień
nego nie zauważył, a może znudziło mu tów dwutygodniowej pielgrzymki na Młodzieży Roku 2000, obchodzony w
się obserwowanie ulicy. Wszedł zakon- XV Światowe Dni Młodzieży do Rzy- sercu Wielkiego Jubileuszu. Młodzi przyDrugi etap konkursu będzie przeprotuar, omijając po drodze „Kołacha" i eks- mu lub nagrody rzeczowe o równowar- jaciele, zapraszam was byście z rado- wadzony w formie pisemnej (zestaw
tości 600 zł.
ścią wyruszyli w pielgrzymce na to wiel- pytań testowych i otwartych nit XV
pedientkę, zapytał: Jaką pastę. Brązo
III nagroda: 25%-owe pokrycie kosz- kie spotkanie Kościoła ( „)?
ŚDM) w połowie kwietnia. Dwadziewą - odpowiadam. Porazik podaje mi
tów dwutygodniowej pielgrzymki na
7. W jakim dniu będzie miało miejsce ścia osób, które uzyskają najlepsze wyszybko pudełko. Udaję, że chcęje otwoXV Światowe Dni Młodzieóy do Rzy- marcowe Spotkanie- Jubileuszowe Mło niki, zakwalifikują się do III etapu. Sporzyć, mówiąc: Chcę sprawdzić odcień,
mu lub nagrody rzeczowe o rów_nowar- dych w Skierniewicach?
śród nich rozlosowane będzie 5 płyt
mam jasnobrązowe buty, ale nie mogę tości 300 zł.
Odpowiedzi prześlij do 20 marca kompaktowych oraz pocztą przesłane
otworzyć. Może pan czymś podważy zaproszenie do III etapu.
ZASADY KONKURSU SĄ 2000 (decyduje data stempla pocztoweTrzeci etap będzie przeprowadzoi podaję mu pudełko z powrotem. Chogo) na adres:
BARDZO PROSTE!
ny
w formie ustnej na początku maja.
dziło ml o to, żeby mu zatrudnić ręce,
Łowickie Biuro XV ŚDM • MMM
Wszyscy finaliści otrzymają pocztą magdyż uprzedzano nas, że Porazik ma
Stary Rynek 24/30 C
W pierwszym etapie należy przeteriały niezbędne do przygotowania
99-400 Łowicz
słać na kartce pocztowej lub listowo odbroń, którą trzyma najprawdopodobniej
wraz z tekstem regulaminu obowiązują
Nie zapomnij umieścić swojego adrepowiedzi na siedem poniższych pytań:
w szufladzie lady.
cego w finale. Oprócz trzech głównych
l. W jakich dniach odbędą się XV su i numeru telefonu!!! Spośród wszystPorazik bierze w jedną rękę pastę, a
nagród, przewidzianych jest 5 nagród
Światowe Dni Młodzieży w Rzymie?
kich, którzy prześlą 7 prawidłowych od- rzeczowych pocieszenia.
drugą sięga po leżące na ladzie małe no2. W jakim zdaniu z Pisma Świętego powiedzi, rozlosujemy I Opłyt kompakPowodzenia! Trzymamy kciuki!
życzki . A ile to kosztuje? - pytam. Porazawarty jest temat XV ŚDM?
towych oraz pocztą prześlemy zapro- Niech Cię Bóg prowadzi!
zik, nie podnosząc na mnie oczu, odpo3. O jakich trzech podstawowych zna- szenie do II etapu wraz z niezbędnymi
Łowickie biuro XV ŚDM
wiada: Siedem złotych. Sięgam ręką niby kach jubileuszowych mówi Ojciec Święty? informacjami.
Młodzi Młodym z Miłości
po portfel, wyciągam „Walterka" i strzelam. Porazik pada, ekspedientka otwiera ze strachu usta, ale głosu nie słychać.
Wychodzimy, już teraz razem. Bierze- - - - - my rowery i szybko oddalamy się od
tego miejsca.
Mimo że Władysław Reymont urodził się poza granicami chodów jeszcze nie został wyznaczony, Urząd Marszał-kow
Wszystko to trwało o wiele krócej niż naszego powiatu, a i związane z nim Lipce też bynajmniej ski w Łodzi koordynujący obchody proponuje termin wrzeopowiadam. Myśli i decyzje powsta- nie leżą w powiecie łowickim to jednak część obchodów śniowy, który podsumowałby uroczystości Roku Reymonwały błyskawicznie. Jedziemy do do- Roku Reymontowskiego starostwo powiatowe łowickie za- towskiego na-terenie naszego województwa, natomiast stamów, „Kołach" tylko żałuje, że nie za- mierza zorganizować na swoim terenie. By uczcić pamięć rostwo wolałoby raczej przeprowadzić obchody w czerwu,
brał do torby zamawianych artykułów.
autora „Chłopów", w maurzyckim skansenie zostanie wy- wykorzystując je jako swoistą reklamę tego miejsca.
Podobał mi się, jest opanowany, można stawione „ Wesele Boryny" połączone z festynem i zabawą
Ponadto wydział Edukacji starostwa w Łowiczu przygotoludową: Scenariusz do inscef'\izacji przygotowuje dyrektor wuje konkursy wiedzy związane z tymi obchodami. Rok 2000
z nim chodzić na niebezpieczne akcje.
c.d.n. łowickiego muzeum Walerian Warchałowski. Nie jest wyklu- ogłoszono Rokiem Reymontowskim w związku z tym, że mikpt. Julian Walędziak czone, że przy udziale łowickich kapel i zaspołów ludowych nie w tym roku 75 lat od śmierci pisarza.
(aj)
ps. „Krzeptowski" w spektaklu wezmą udział profesjonalni aktorzy. Termin ob-

,

Reymont nie będzie .zapomniany

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'
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IDZIE WIOSNA!
PORA INWESTOWAĆ!

przy ul.

o atrakcJ:inym oprocentowaniu -już od 5 %

2000r.
BRATOSZEWICE

oferuje

ul.

Łódzka

SYSTEM OCHRONY STEKOP w Łodzi

* utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby do 40 roku życia
* realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie
rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa
pozarolniczych

Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie
Firmy w Głownie, ul. Traugutta 7 (budynek LIDO)
w godz. 9°0-12 00 .
GR-24

* inwestycje objęte braożowym programem
użytkowania

maszyn i urządzeń rolniczych

- restrukturyzacji i modernizacji mleczarstwa

SKUP ZŁOMU

ZAPRASZAMY DO
Oddziału

w

Łowiczu,

ul.

Starościńska

ZATRUDNI MĘŻCZVZN
do 50 lat - rencistów i emerytów,
najchętniej byłych pracowników
służb mundurowych

przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy w działalnościach

- wspólnego

DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:

innymi na:

* zakup gruntów rolnych

* realizację

PAŃSTWA

• SZEROKI' ASORTYMENT
•ATRAKCYJNE CENY

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
między

ZAPRASZA

• Komfort dla 250 osób
• Otwarcie: KWIECIEŃ

Bogatą ofertę kredytówpreferencJ:inych

Długiej 21

Złaków Kościelny

I

INFORMACJA KREDYTOWA, tel. 837-56-18 wew.126

107

tel. 0461838-71-55, 0604-457-742
R-331

ZAKł.AD

INSTALAcn HYDKAULICZNYCH

profesjonalnie doradzi i wykona w Twoim domu
instalacje wodn. • kan. i C.O. wg najnowszych
technologii (instalacje z miedzi i plastiku)

KOTtOWNIE:
,_.OLEJOWE

,_.MIAtOWE
,_.\qGLOWE

SIYBKO
i
SOU DNIE

95-015 Głowno ul. świerkowa 23
tel./fax.(042) 719-26-01
kom. 0-602-882-617

Finna,,MARKO''

Gr-21
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Polecamy usługi w zakresie:
~
• sprzątanie biur i mieszkań
• mycie okien
• pranie wykładzin
Zapewniamy:
g~
• profesjonalne usługi
• doświadczoną kadrę pracowniczą
• własne środki czystości

R-273
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iak iei

•

SPORT

SPORT

zatrzymać"

SPORT

•

Sport szkolny - Miejska GS w koszykówce

Sport szkolny.- Rejonowa LS
w koszykówce dziewcząt

„Nie

•

27

chłopców

NIESPODZIANKI NIE BYtO •••

• SP 6 Łowicz - SP 3 Łowicz 28:29 kasz Masztanowicz 2 i Wojciech Tomasz(10:14); pkt.: Wiktor Stępniewski 12, kiewicz 2 - Michał Rusiniak 7, Michał
Grzegorz Ścibor 4, Michał Straszyński Tataj 4, Piotr Jankowski 4, Maciej Kojej zatrzymać ...
4, Tomasz Kacprowski i Łukasz Gruza 4 las 2, Norbert Zwierz 2 i Łukasz Orze• LO „KASPROWICZ" Kutno
- Piotr Górski 20, Radosław Podrażka 4, chowski 2.
- ZSZ 4 Łowicz 59:37 (33:17).
I. SP 7 Łowicz
Piotr Płuska 3 i Krzysztof Igielski 2.
3 6 127:44
ZSZ 4: Anna Piekacz 15, Karolina
2. SP.4 Łowicz
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
3 5 91:64
Antoniewicz 9, Ewelina Czerwiec 8, Jo•SP 7 Łowicz - GP 2 Łowicz 49:14 3. GP 2 Łowicz
2 3 44:69
lanta Białas 3 i Agnieszka Michalska
(23:5); pkt.: Wojciech Tomaszkiewicz 12, 4. SP 3 Łowicz
3 4 60:103
oraz Karolina Gajda 2, Halina Russek,
I I 28:29
Jarosław Święty I 2, Mariusz Tokarski 11, 5. SP 6 Łowicz
Karolina Olaczek i Agnieszka Lesiak.
SP 2 Łowicz
12:25
Paweł Podrażka 6, Karol Palatyński 2,
I I
Najwięcej dla LO „Kasprowicza":
GP I Łowicz
9:50
I r
Łukasz Masztanowicz 2, Grzegorz CzuAgnieszka Gładka 37 (8x3) i Anna Raź
Mistrzem Łowicza w koszykówce zobak 2 i Michał Wyszyński 2 - Przemyniewska IO.
sław Jackowski 6, Kamil Więcek 3, Ka- stała ekipa łowickiej. „Siódemki", która
występowała w składzie: Mariusz Tokarrol Nowicki 3 i Piotr Kostański 2.
Piłka nożna - turnieje halowe rocznika 1985 i 1986
•SP 4 Łowicz - SP 3 Łowicz 45:11 ski (34 punkty w turnieju), Paweł Pod(25:9); pkt.: Michał Tataj 17, Błażej rażka (26), Jarosław Święty (26), WojGolis I O, Norbert Zwierz 8, Łukasz Orze- ciech Tomaszkiewicz (22), Karol PalaMECZE ELIMINACYJNE:
• SP 7 Łowicz - GP 1 Łowicz 50:9 chowski 6 i Piotr Jankowski 4 - Marcin tyński (5), Michał Wyszyński (4), Łukasz
(25:7); pkt.: Paweł Podrażka 14, Mariusz Żaczek 4, Piotr Górski 3, Radosław Pod- Masztanowicz (4), Grzegorz Czubak (4),
Robert Gasik (2) i Szymon Zagubień
Tokarski I I, Jarosław Święty 8, Wojciech _rażka 2 i Przemysław Michalski 2.
- nauczyciel wf., Zbigniew Łaziński.
MECZ O 3. MIEJSCE:
Tomaszkiewicz 8, Karol Palatyński 3, RoAwans do zawodów powiatowych wyMichał
i
2
Czubak
Łowicz - GP 2 Łowicz 20:30
3
Grzegorz
SP
2,
•
Gasik
bert
W ciągu ostatnich dwóch tygodni mło drzej Grzegorek, Grzegorz Cipiński,
Wyszyński 2 - Przemysław Tomczyk 3, (8:14); pkt.: Piotr Górski 7, Marcin Ża walczyła także ekipa SP 4 Łowicz, w któdzi piłkarze Pelikana dwukrotnie gościli Norbert Ztvierz, Łukasz Kamiński, Bła
Krzysztof Aleksandrowicz 2, Łukasz Bła czek 6, Krzysztof Igielski 4 i Piotr Płu rej składzie znaleźli się: Michał' Tataj
w Zduńskiej Woli. Jako pierwsi swoje umie- żej Golis i Maciej Wyszogrodzki.
ska 3 - Karol Nowicki 13, Przemysław (33), Norbert Zwierz (15), Błażej Golis
Również i młodszy zespół Pelikana nie żejczyk 2 i Bogumił Pakulski 2.
jętności sprawdzili podopieczni trenera Ar10, Karol Zwoliński 3, Kamil (12), Łukasz Orzechowski (I I), Piotr JanJackowski
25:15
Łowicz
2
SP
Łowicz
4
SP
•
tura Balika. Na pewno będą oni chcieli jak może zaliczyć do udanych występu
kowski (8), Michał Rusiniak (8), Maciej
najszybciej zapomnieć ten start, który za- w Zduńskiej Woli, choć rozpoczął swój (14:4); pkt.: Michał Tataj 12, Norbert Więcek 2 i Marcin Pieklak 2.
Kolas (2), Rafał Jabłoński (2), Marcin
MECZ O 1. MIEJSCE:
kończył się V-VI miejscem, a mogło być start bardzo udanie. W pierwszym spo- Zwierz 5, Łukasz Orzechowski 3, Bła
• SP 7 Łowicz - SP 4 Łowicz 28:21 Pietruczyk i Paweł Kołodziejczyk - natkaniu podopieczni trenera Witolda Łona żej Golis 2, Rafał Jabłoński 2 i Michał
zdecydowanie lepiej.
Na „dzień dobry" łowiczanie ulegli RKS pokonali gospodarzy I :O, a strzelcem Rusiniak I - Paweł Matyjaszkowicz 9, (17:13); pkt.: Mariusz Tokarski 12, Ja- uczyciel wf., Paweł Doliński.
Paweł A. Doliński
rosław Święty 6, Paweł Podrażka 6, ŁuRadomską, choć byli zespołem, dyktują ,,złotej" bramki okazał się Tomasz Ści Szymon Wójcik 2 i Sebastian Wolski I.
cym warunki gry. Niestety jednak zawio- bor. Jednak dalej było już o wiele godła skuteczność. Rywale stworzyli dwa rzej. W drugim meczu doznali oni srorazy mniej dpgodnych sytuacji, potrafili motnej porażki, ulegając rówieśnikom
Sport szkolny - Rejonowe IMS w unihokeju
jednak dwie z nich wykorzystać i roz- - łódzkiemu Włókniarzowi I :6. O wszyststrzygnąć losy spotkania na swoją ko- kim miało zadecydować ostatnie spotkarzyść. Jak nie trafia się z dwóch metrów nie grupowe, w którym łowiczanom przyw światło bramki, a tak zrobił Norbert szło się zmierzyć z WKS Wieluń. Zakoń
Zwierz, to nie można myśleć o wygra- czyło się ono porażką 2:3, a oznaczało to
Kutno, 29 lutego. W eliminacjach re- decydującym o pierwszym miejscu wiecka 1:0 (0:0).
nej.
dla łowickiego zespołu ostatnie miejsce
• SP 3 Kutno - SP Niedźwiada 4:3
skierniewickiego SZS w ramach z kolei zwycięski gol dla SP 3 Kutno
jonu
W-drugim meczu było już lepiej. Po w grupie i prawo gry o siódme w turnieMłodzieży Szkolnej w unihoke- padł na pięć sekund przed końcową sy- (2:2); br.: Monika Boczek 2 i PrzemyIgrzysk
bramkach Artura Przyżyckiego, Micha- ju. W meczu tym „pelikanowcy" zmieju dziewcząt i chłopców z rocznika I 987 reną. Gdyby te mecze były krótsze o te sław Bury.
ła Kamińskiego i Andrzeja Grzegorka rzyli się z drugim zespołem gospodarzy,
2 4 5:3
podopieczni trenera Balika pokonali go- których i tym razem pokonali 2: I (br.: Ści i młodszych, wzięły udział trzy drużyny kilka sekund ... Wudkiewicz po turriie- I. SP 3 Kutno
szczęścia
limit
Widocznie
Niedźwiada
SP
2.
stwierdził:
2 1 5:6
ju
rawskiego
łowickiego,
powiatów
z
spodarzy turnieju MKS MOS Zduńska bor i Marcin Kosiorek). W zespole Peli2 I 2:3
wykorzystaliśmy na zawodach powia- 3. SP 2 Rawa Maz.
Wola 3: I. W ostatnim spotkaniu łowicza kana występowali: Marek Olaczek, Prze- i kutnowskiego.
W zespole SP Niedźwiada Bernarda
Rywalizacja s;óstoklasistów była towych, kiedy jedyną bramkę w finale
nie zmierzyli się z łódzkim Widzewem . mysław Urbanek, MarciI) Majchrzak,
przed
sekund
grali: Iwona Klimkiewicz,
dziesięć
na
Wudkiewicza
strzeliliśmy
mówić
mogą
pechu
o
a
zacięta,
bardzo
ryNiestety
Był to bardzo trudny mecz.
Tomasz Ścibor, Marcin Kosiorek, Tomasz
Monika Boczek, Dorota Surma, Monika
wale okazali się zdecydowanie· lepsi Niemczyk, Jakub Jędrachowicz, Michał zawodnicy SP Niedźwiada. W pierw- końcem meczu z „ Siódemką".
• SP Niedźwiada - SP 2 Rawa Ma- Kujawa, Tomasz Żabka, Przemysław
i zwyciężyli I :4.
Jastrząbek, Tomasz Kolos, Krzysztof szym meczu z SP 2 Rawa Mazowiecka
W zespole Pelikana występowali: Łu Wielemborek, Paweł Jóźwiak, Sławomir ekipa Bernarda Wudkiewicza straci- zowiecka 2:2 (1:1); br.: Przemysław Bury, Bartek Jaros, Grzegofz Boczek,
Artur Majer i Paweł Rutkowski.
ła wyrównującą bramkę na trzy sekun- Bury 2.
kasz Świątkowski, Zbigniew Wróbel Walczak i Łukasz Białczak.
Paweł A. Doliński
• SP 3 Kutno - SP 2 Rawa MazoSławomir Karmelita dy przed końcem meczu, a w spotkaniu
-Artur Przyżycki, Michał Kamiński, AnKutno, 1 marca. Nie udała się wyprawa reprezentacji ZSZ 4 Łowicz na
mecz w ramach Rejonowej Liceliady
Szkolnej w koszykówce dziewcząt. Mistrzynie Łowicza nie sprostały ekipie
gospodyń, w której składzie znalazła się
była I-ligowa zawodniczka MKS -Aleksandra Gładka. Tylko ta jedna koszykarka sama zdobyła tyle punktów, co
cały łowicki zespół Krystyny Cegliń
skiej i Tomasza Czubaka, oddając aż
osiem celnych rzutów zza linii trzech
punktów. I to nie z sześciu, czy ~iedmiu

punktów, a .z
wiedział

ośmiu

i dziewięciu - po-

Tomasz Czubak. Nie

łowiczanie.

było

jak

Łowicz,

1 marca. _W Mistrzostwach
w koszykówce chłopców w ramach Gimnazjady Szkolnej wystąpiło aż
siedem ekip, reprezentujących miejskie
„podstawówki" i gimnazja, a turniej rozegrano systemem pucharowym. Do finału dotarły faworyzowane zespoły „Siódemki" i „Czwórki", a w spotkaniu
o p'ierwsze miejsce podopieczni Zbigniewa Łazińskiego oK:azali się lepsi o siedem punktów od swoich rywali. Obie
ekipy awansowały jednak do turnieju
powiatowego, który zostanie rozegrany
także w hali sportowej OSiR nr 2 w Ło
wiczu w piątek I O lutego 2000 roku,
a pierwsze mecze rozpoczną się o godz.
9.00.

Łowicza

w Zduńskiei Woli

Gdyby mecze

Pierwszy sukces najmłodszych Pelikaniątek
• GÓRNIK Kłodawa - MAZUR
Kutno, 20 lutego. Nareszcie zwycię- rozstrzygnięcia. I aby wyłonić zwycięzstwo. Tak można by określić występ pod- cę, sędzia zarz~dził rzuty karne, które le- Gostynin 0·2
·
...
• MKS I Kutno- ORZEŁ Łódź 2: 1
opiecznych trenera Mirosława Fiutkow- piej egzekwowali łowiczanie. Dało im
MECZ O 7. MIEJSCE:
skiego w kutnowskim turnieju. Po wie- to pierwszy tegoroczny sukces. Trochę
•MKS II Kutno - GÓRNIK Klolu startach bez znaczącego wyniku póżno, ale i tak lepiej, niż wcale. Może
dawa 0:2
w końcu udało się młodym piłkarzom Pe- w końcu ci młodzi chłopcy przełamią się
'"!E!.SC'r:-..
•.rr:-cz 0 S. m.
. . ·
· moz. 11wosc1.
·
· d - t· uwierzą
"'
JYlL
11.kana cos· wygrac.· N.te przyszło to Je
w swoje
• PETRO Płock-ORZEŁ Łódź4:1
GRUPA „A ":
nak łatwo.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• PETRO Płock - PELIKAN ŁoW pierwszym swoim meczu łowicza• WIDZEW Łódź- MKS I Kutno
nie ulegli po zaciętym meczu ekipie Pe- wicz 3:2; br.: Rafał Mikulski i samobój3:2
tro 2:3, choć nie byli wcale słabsi i rów- cza.
MECZ O 1. MIEJSCE:
•WIDZEW Łódź- MKS II Kutno
nie dobrze mogli ten pojedynek rozstrzy•PELIKAN Łowicz-MAZUR Go8:0
gnąć na swoją korzyść.
•WIDZEW Łódź- PETRO Płock stynin 1:1; br.: Łukasz Wierzbicki.
W drugim występie poszło już o wiek' J kub
h 2 I (b
t h k
W
le lepiei. Wygrali bowiem z drugą dru- 3:1
ram 1 a
:
arnyc
rzu ac
"
•PELIKAN Łowicz- MKS II Kut- Każmierczak i Łukasz Wierzbicki).
żyną gospodarzy 4:2 i gdyby celowniki
4 9 10:7
mieli nastawione lepiej, to goli mogło być no 4:2; br.: Mikulski 2, Łukasz Wierz- 1. Pelikan Łowicz
4 9 94
.
2 MAZUR G
bicki i Rafał Zwierz.
J·eszcze więcei.
:
ostynm
·
,
4 9 15:6
• PETRO Płock - MKS Il Kutno 3. Widzew Łódź
W ostatnim pojedynku grupowym,
4 6 IO 9
4 MKS I K
którydecy-dowało koleiności mieisc, ło- 5·.1
:
utno
·
"
"
4 9 13:7
•WIDZEW Łódź-PELIKAN Ło- 5. Petro Płock
wiczanie zmierzyli się z Widzewem.
4 3 12:8
Łódź. Aby zapewnić sobie finał pod- wicz 1:3; br.: Damian Cegliński, Wierz- 6. Orzeł Łódź
4 3 5: 17
7. MKS Il Kutno
opieczni trenera Fiutkowskiego musieli bicki i Mikulski.
4 O I: 17
8. Górnik Kłoda)Va
GRUPA „B ":
wygrać dwoma bramkami. Sztuka ta udaPelikan grał w składzie: Kamil Karme• ORZEŁ Łódź - MAZUR Gostyła im się. Po bramkach Damiana Celita, Michał Łon - Paweł Wojciechowski,
glińskiego, Rafała Mikulskiego i Lu- nin 1 :2
• GÓRNIK Kłodawa- MKS I Kut- Andrzej Osowski, Jakub Każmierczak,
kasza Wierzbickiego „Pelikaniątka" poPaweł Karwat, Krystian Cipiński, Rafał
no 1:4
konały łodzian 3: I.
•MAZUR Gostynin - MKS I Kut- Mikulski, Damian Cegliński, Łukasz
W finale łowiczanie zmierzyli się
Wierzbicki, Rafał Zwierz i Artur Wiązowz Mazurem Gostynin. W regulaminowym no 4:2
• ORZEŁ Łódź - GÓRNIK Klo- ski - trener Mirosław Fiutkowski.
czasie gry mecz zakończył się remisem
__i_o_sł_a_d_a_w_a_9_:o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _s_ła_w_o_m_1_·r_/(,_a_r_m_e_li_1a_,
_ _k_a_r_ó_w_n_ie_ż_n_i_e_p_rzyn
.__I_:I_._D_o_gryw

były

krótsze •••
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jewódzkiej ligi koszykówki kadetek:
UKS „Center-4 Club" Łowicz - Widzew

I Łódź;

Niedziela. 12 marca:
• IO.OO - hala sportowa OSiR nr 2
Czwartek. 9 marca:
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wo2
9
• .00 - hala sportowa OSiR nr
jewódzkiej ligi koszykówki kadetów:
w Łowiczu, ul. Topolowa 2 ; PowiatoVOX-OSiR Łowicz - ŁKS II Łódź;
wa Girnnazjada Szkolna w koszyków• 12.00 - hala sportowa OSiR nr I
ce dziewcząt;
2 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; I. koeŁ l~.OO - hla~ spolrtowa 0 SiRk ln~k
lejka I ligi Łowickiej ALK-i, czyli Amaw owtczu, u· iopo owa 2 ; 4 · o eJ a
Ligi Koszykówki: godz. 12.00:
Amatorskich Mistrzostw Łowicza w pi- torskiej
łce siatkowej: TKKF „Księżak" - Hur- Asthma Attack - Belferek, godz. 13.15:
TKKF ,,Księżak" - GOK Zduny;
townia „Sokół";
Poniedziałek. 13 marca:
Piątek. 10 marca:
• 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2
• 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Powiato- w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Miejska
wa Gimnazjada Szkolna w koszyków- Gimnazjada Szkolna w piłce siatkowej
ce chłopców;
dziewcząt;
• !!UO - hala sportowa OSiR nr 2
Topolowa 2; 4. kolejka

w Łowiczu, ul.

Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej: godz. 18.30: 2 BMT - Pla-

żowicze, LZS Retki _ Robkol Team,
Kumple Szarika -Technikum Zduńska
Dąbrowa, godz. 2 o.OO: Płomień _ Belferek, Ultima Thule_ Gruba Berta;
Sobota. 11 marca:
e 12 .oo _ stadion OSiR w Łowiczu,
ul. Jana Pawła II 3 lub boisko Granexu
w Boczkach; sparingowy mecz piłki
nożnej: Huragan Bobrowniki_ Granex
Boczki;
_hala sportowa OSiR nr 2
• 14
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; mecz wo-

.oo

Wtorek, 14 marca:
• 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Miejska
Gimnazjada Szkolna w piłce siatkowej
chłopców;

Środa. 15 marca:
• 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce chłopców;
Czwartek. 16 marca:
• 9.00 - hala sportowa OSiR nr 2
w Łowiczu, ul. Topolowa 2; Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini
piłce siatkowej dziewcząt.
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SIÓDMA EDYCJA "HALÓWKI" ZA NAMI
CZARNI BEDNARY
11. miejsce w sezonie 1999/2000 spadek do II ligi
Punkty 8:25, stosunek bramek 16-51 ,
2 zwycięstwa, 2 remisy, 7 porażek .
Średnia strzelonych bramek - 1,45;
średnia straconych bramek - 4,64.
Strzelcy bramek: Łukasz Zabost 6,
Konrad Cytryński 3, Marcin Salamon 3, Rafał Gala I, Andrzej Grzybowski I, Marcin Laska I i Marcin Mikulski I.
Drugi sezon w I lidze nie był już tak
udany dla młodych zawodników z Bednar. Po pierwszym spotkaniu nic nie
zapowiadało tak smutnego końca . Czarni w pierwszej kolejce zremisowali z
ZPOW. W dwóch następnych było już
znacznie gorzej . Przegrali dwukrotnie,
tracąc aż 19 bramek (z Przyszłością 0:6
i Dagramem 1: 13 - rekord ligi). W
czwartej kolejce Bednary wygrali niespodziewanie z Turbo-Carem 2: 1. Przełomowym momentem dla tej młodej
drużyny mógł być mecz z Oldboyem,
piłkarze ci jednak nie. wykorzystali w
tym dniu „słabości" póżniejszych wicemistrzów, rem i sując z nimi 3:3. Już w
nowym roku przyszło pasmo porażek ze
Stalą, Sojaxem I, Olimpią i Stefanem.
W ostatniej kolejce była jeszcze szansa
na utrzymanie się w „ekstraklasie". Czarni musieli wygrać z Pędzącymi Imadła
mi i oczekiwać na rezultaty innych spotkań. Zgodnie z planem i przewidywaniami kibiców zespół z Bednar pokonał
Pędzące, ale swój mecz wygrał również
Turbo-Car i degradacja drużyny stała się
faktem.
Czy zespół ten mógł uniknąć spadku
do II ligi? W tym składzie personalnym
raczej nie. Co prawda w kilku spotka-

Triumfowała

SP Bocheń

l. SP Bocheń
3 6 85:29
drużyna gospodarzy. W meczu, który
3 5 75:30
zadecydował o ostatecznym zwycięstwie
niach występował doświadczony An- 1, Piotr Sławiński 1 i Rafał Wykręto 2. SP Zielkowice
3. SP Dąbkowice
3 4 15:66
SP Bocheń pokonała SP Niedźwiada 2: I
drzej Grzybowski, ale to niewiele po- wicz I .
4. SP Popów
3 3 11:61
(25:12, 23:25, 15:12), choć jak powiemogło . Pozostałe drużyny też wzmacGrająca w zastępstwie Damiru w I liW zwycięskiej ekipie SP Bocheń gra- dział Bernard Wudkiewicz, postawa
niały składy. Na wyróżnienie w tej dru- dze drużyna sk{adająca się w większo
li: Jarosław Dziedziela, Krystian Wró- niektórych miejscowych kibiców dależynie zasłużyli Łukasz Zabost i wspo- ści z graczy występujących na co dzień
bel,. Marcin Misiak, Marcin Borowiec, ka była od ideału .
mniany Grzybowski, pozostali zawod- w Stali Głowno nie zdołała utrzymać się
Łukasz Ślezik, Michał Gołębiowski, 1. SP Bocheń
4 8 8:1
nicy grali na podobnym poziomie.
wśród elity najlepszych drużyn haloTomasz Kurczak, Karol Dziedziela 2. SP Niedźwiada
4 7 7:5
W tabeli wszech czasów Czami Bed- wych. Pierwsze kolejki tego nie zapoi Koza.
3. SP Jamno
4 6 5:5
nary znajdują się na 13. miejscu.
wiadały. Co prawda Resursa przegrlłła
• GIMS w mini piłce siatkowej chłop 4. SP Dąbkowice
4 5 4:7
ców:
5. SP Zielkowice·
4 4 2:8
Bocheń, 2 marca. W mistrzostwach
W zwycięskiej ekipie SP Bocheń gragminy Łowicz w mini piłce siatkowej li: Łukasz Ślezik, Karol Dziedziela, Marchłopców wzięło udział pięć drużyn , cin Misiak, Krystian Wróbel, Marcin
a w zawodach, rozgrywanych systemem Borowiec, Tomasz Kurczak, Michał
„każdy z każdym", najlepszą okazała się Gołębiowski i Jarosław Dziedziela.

Sport szkolny - Miejskie IMS
w mini piłce siatkowej chłopców

Mini · gra, maxi · emocie
Łowicz,

29 lutego. Tylko trzy ekipy
do rywalizacji w Miejskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini
piłce siatkowej chłopców. W zawodach
organizowanych w hali sportowej OSiR
Nr 2 w Łowiczu najlepszą okazałą się
drużyna łowickiej „Siódemki", a awans
do zawodów powiatowych wywalczyli
także uczniowie SP 4 Łowicz.
• SP 7 Łowicz - SP 2 Łowicz 2:0
(25:10, 25:13)
• SP 4 Łowicz - SP 7 Łowicz 0:2
(13:25, 12:25)
przystąpiły

Czarni jeszcze w ostatniej kolejce wierzyli w utrzymanie, ale plan ten niestety
nie udał

się

STAL RESURSA
GŁOWNO
12. miejsce w sezonie 1999/2000 spadek do II ligi
Punkty 8:25, stosunek bramek 26-30,
2 zwycięstwa, 2 remisy; 7 porażek.
Średnia strzelonych bramek - 2,36;
średnia straconych bramek - 2,73.
Strzelcy bramek: Wiktor Wiśniewski
8, Marek Wiecha 4, Rafał Wnuk 4, Przemysław Borkowski 3, Tomasz Lenart 2,
Sebastian Machciński 2, Andrzej Redo

„

,.

Stal Głowno trafiła do łowickiej ekstraklasy „ tylnymi drzwiami ", ale po roku
gry spadła znów do Jl ligi

Sport w gminie Zduny -

finały plaf-off

dwa pierwsze spotkania (z Przyszłością
I :3 i Oldboyem 3:5), ale sprawiła w nich
dobre wrażenie. W trzeciej kolejce pokonała póżniejszych brązowych medalistów - Sojax I 3:0. W kolejnych spotkaniach doznała minimalnych, jednobramkowych porażek ze Stefanem (2:3)
i Turbo-Carem (4:5). W międzyczasie
Stal zremisowała z ZPOW. W 7. kolejce głownianie pokonali Czarnych Bednary 5:0 i odżyły nadzieję na bezpieczne miejsce w I lidze. W kolejnych trzech
meczach goście z Głowna niestety doznali trzech porażek i o wszystkim miał
decydować mecz ostatniej kolejki z Sojaxem II Boczki. Stal musiała wygrać z
ekipą Boczek, ale sztuka ta się nie udała (remis 0:0) i pożegnała się z wystę
pami w I lidze w Łowiczu.
Był to bardzo wyrównany team i gdyby zespół ten zawsze występował w
swym optymalnym składzie na pewno
utrzymał by się w łowickiej „ekstraklasie". Na wyróżnienie zasłużyli przede
wszystkim Wiktor Wiśniewski, Marek
Wiecha i bramkarz Tomasz Gorzeti.
Ponadto z dobrej strony pokazali się kilkakrotnie Sebastian Machciński i Przemysław Borkowski.
W tabeli wszech czasów Stal Resursa Głowno Gako kontynuatorka Resursy) znajduje się na 9. pozycji.
Krzysztof Olko

li ligi Zduńskiej ALK-i

KP Rycho w I lidze
Zduny, 4 marca. To co najważniej
sze w rozgrywkach II ligi jest już jasne.
Koszykarze KP Rycho, wygrywając ze
Strzałami Łażniki zapewniły sobie awans
w grono najlepszych zespołów gminy
Zduny. Przed tym meczem byli oni zdecydowanym faworytem i nie zawiedli.
Zawiedli natomiast zawodnicy z Łażnik,
którzy oddali to spotkanie praktycznie
bez walki, na czym straciła gra i ewentualnie dramaturgia.
Nie doszło do drugiego planowanego
na ten dzień meczu pomiędzy Sąsiada
mi z Jackowie i Teamem LO. Ci drudzy
nie odliczyli się w wymaganej ilości i
musieli oddać punkty walkowerem.
Zwycięstwo Sąsiadów dało im trzecie
miejsce w rozgrywkach.
• TEAM LO - SĄSIEDZI Jackowice 0:20 (walkower)
Niestety nie doszło do spotkania o

dok. ze str. 32

trzecie miejsce, gdyż młodzi koszykarze Teamu LO nie stawili się na nie w
wymaganej ilości zawodników. Tym samym Sąsiedzi wywalczyli w tegorocznej rywalizacji miejsce trzecie. Trochę
szkoda, że młodzież ze Zduńskiego
„ogólniaka" nie zagrała, gdyż zapowiadał się zacięty pojedynek. Sąsiedzi
pierwszy mecz wygrali tylko dwoma
„oczkami" i przewaga ta nie dawała im
wcale gwarancji końcowego sukcesu. ·
• KP RYCHO - STRZAŁY Łaź
niki 74:28 (47:26)
Rycho: Marcin Borowiecki 26 (lx3),
Tomasz Zacharski°l4, Michał Głowac
ki 13 (lx3), Artur Białas 7 (lx3), Marcin Pykacz 6, Paweł Głowacki 4, Rafał
Czarnota 2 i Dominik Miziołek 2.
Strzały: Paweł Janeczek 18 (2x3),
Cezary Gajda 4, Karol Kaszewski 4,
Łukasz Kołaczyński 2, Wojciech Dzik,

Damian Marciniak, Grzegorz Muras,
Rafał Bogusz i Kamil Bogusz.
Tylko przez pierwsze dziesięć minut
Strzały były równorzędnym partnerem
dla faworytów tego spotkania KP Rycho.
Ta pierwsza kwarta zakończyło się remisowo, 7:7 i zapowiadało to walkę koszykarzy z Łażnik w celu odrobienia strat z
pierwszego meczu (39:52). Jednak następne minuty gry były zgoła odmienne.
Lider po rundzie zasadniczej nie dał najmniejszych szans rywalom, w czym zresztą pomagali oni sami zupełnie odpuszczając. Tym samym mecz zakończył się
wysokim zwycięstwem KP Rycho, które
przypieczętowało nim swój prymat wśród
zespołów II ligi. Jak sobie oni poradzą w
gronie pierwszoligowców? Przekonamy
się w przyszłym roku. Jedno jest pewne,
bez wzmocnień zbyt wiele nie zwojują.
·
Sławomir Karmelita

• SP 2 Łowicz - SP 4
(25:17, 16:25, 10:15)

1. SP 7 Łowicz
2. SP 4 Łowicz
3. SP 2 Łowicz

Łowicz

1 :2

2 4 4:0
2 3 2:3
2 2 1:4

W zwycięskim zespole łowickiej
„Siódemki" grali: Marcin Sobieszek,
Michał Trzaska, Michał Kalata, Marcin
Kotlarski, Jakub Kwestarz, Przemysław
Wojda, Jarosław Więcek, Piotr Ziemba
i Maciej Kalata - nauczyciel w-f Zbigniew Łaziński.
Paweł A. Doliński

Sport w gminie Zduny - finały play-off
I ligi Zduńskiej ALK-i

Kenez mistrzem
Zduny, 4 marca. Zapadły ostatnie
w Zduńskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki. Mistrzem, po
raz pierwszy, została ekipa Kenez LO,
która wyprzedziła Technikum Zduńska
Dąbrowa i Loosers.
Kenez już w poprzedniej edycji był
bliski zdobycia tytułu, ale dopiero po
rok spełniły się ich oczekiwania. I trzeba przyznać, że byli oni zdecydowanie
najlepszym zespołem tegorocznych rozgrywek i ich sukces jest w pełni zasłu
żony. Każde inne rozstrzygnięcie trzeba by było uznać za niespodziankę.
• EKSTREMA TEAM Bogoria LOOSERS 70:81 (29:36)
Ekstrema: Paweł Kuza 40 (3x3), Dobiesław Marszałek 18, Bogumił Liwarski 4, Krzysztof Jaros 4 i Paweł Jędra
chowicz 4.
Loosers: Mariusz Ochmański 33
(4x3), Łukasz Gryglak 16, Łukasz Rolewski 15, Konrad Wielemborek 11 i
Grzegorz Marszałek 6.
Koszykarze Ekstremy mieli do odrobienia w tym spotkaniu 14 punktów,
gdyż taką różnicą zakończył się mecz
pomiędzy tymi zespołami w rundzie zasadniczej, 61 :75. Przed jego rozpoczę
ciem zakładali sobie, że w każdej kwarcie muszą zdobyć o cztery „oczka" wię
cej niż ich rywale. I trzeba przyznać, że
było to realne, tym bardzie, że Loosers
wystąpili bez młodszego z braci Rolewskich - Jarosława.
Gdy po kilku, pierwszych minutach
gry Ekstrema prowadziła 8:4 wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z zało
żeniami Pawła Kuzy i jego kolegów.
Jednak następne fragmenty gry należa
ły już do Loosers i pierwsza kwarta zakończyła się ich zwycięstwem 19: 14.
W drugiej i trzeciej odsłonie tego meczu cały czas utrzymywali to kilkupunktowe prowadzenie, natomiast w ostatniej kwarcie zwiększyli je do jedenastu
rozstrzygnięcia

„oczek". I taką też różnicą punktową na
ich korzyść zakończył się mecz, który
decydował o trzecim miejscu w tegorocznych rozgrywkach. Loosers powtórzyli tym samym swoje osiągniecie z
ubiegłego sezonu.
• TECHNIKUM - KENEZ LO
39:73 (22:36)
Technikum: Rafał Gajda 20, Rafał
Wójcik 10 (lx3), Sławomir Linkowski
5 (lx3), Radosław Kaczmarek 4, Mateusz Rudak, Daniel Pawlata i Marcin
Mikołajczak.

Kenez: Tomasz Słoma 26 (lx3), MiKrzeszewski 13, Adam Mikołaj
czyk 13, Michał Sękalski 11, Piotr Bryszewski 1O, Marek Klimkiewicz, Jacek
Jaros i Wojciech Florczak.
Przed tym pojedynkiem można było z
góry założyć kto z niego wyjdzie zwycię
sko. Przewaga jaką mieli podopieczni
Wojciecha Florczaka stawiała zespół
Kenez w roli zdecydowanego faworyta.
Trudno przecież jest odrobić stratę 41
„oczek", a taką właśnie przewagę osią
gnęli uczniowie z LO w meczu rundy zasadniczej.
Pomimo tak wysokiej przewagi podeszli oni do tego spotkania bardzo poważ
nie. I na efekty nie trzeba było długo czekać. Już po pierwszej kwarcie Technikum
przegrywało z nimi różnicą 17 punktów,
6:23 . W drugiej części gry podopieczni
Adama Stępniaka odrobili co prawda
trzy punkty, ale było to wszystko na co
było ich tego dnia stać. W dwóch następ
nych kwartach Kenez zwiększał swoją
przewagę, by ostatecznie zwyciężyć róż
nicą 34 „oczek". W konsekwencji zwycięstwo to dało im tytuł mistrzowski
Zduńskiej ALK-i.
Wzorem rokiem ubiegłego najprawdopodobniej zostanie roze~any turniej o
puchar wójta gminy Zduny, który bę
dzie miał miejsce 18 i 19 marca.
Sławomir Karmelita
chał

nowy

ŁOWICZANIN

SPORT

9.03.2000 r.

Piłka nożna

e

SPORT

•

SPORT

•

SPORT

29

- juniorzy starsi

Udany rewani ·
w Skierniewicach
• UNIA Skierniewice - PELIKAN
2:7 (0:3). ·
O: I - Jarosław Tatliński, 0:2 - Krzysztof Skowroński (kamy), 0:3 - Skowroń
ski, 0:4 - Łukasz Gąsecki, 0:5 - samobójcza, 0:6 - Skowroński, I :6 - Sylwester Płacheta, 2:6 - Płacheta, 2:7 - Gą
secki.
Pelikan: Gospoś - Gala, Wróbel, Gawlik, Gąsecki - Borcuch, Skowroński, Jarosław Tatliński, Olaczek - Krzysztof
Tafliński, Panak.
Skierniewice, 5 marca. Udał się
rewanż podopiecznym trenera Stanisława Nezdropy za porażkę, poniesioną 0:3 z Unią Skierniewice na włas
nym boisku. W spotkaniu, rozegranym
w Skierniewicach, łowiczanie zwyciężyli
7:2, a mogli wygrać jeszcze wyżej. Jed-

nak przy ·wysokim prowadzeniu

Łowicz

Piłka nożna

trochę

odpuścili.

Pierwszego gola, już w pierwszych
minutach gry, zdobył Jarosław Tafliń
ski, który dobił piłkę odbitą przez obroń
ców po strzale Krzysztofa Skowroń
skiego. Dwa następne gole . strzelił
Skowroński i do przerwy „pelikanowcy" prowadzili 3:0.
Kilkanaście minut po przerwie łowi
cŻanie prowadzili już 6:0 i od tego momentu zaczęli się _ bawić, który zdobę
dzie bramkę. Wykorzystali to podopieczni Ireneusza Stefańskiego, którzy dwukrotnie trafili do bramki Rafała
Gosposia. Łowiczanie odpowiedzieli
jeszcze jednym celnym trafieniem, choć
okazji do podwyższenia rezultatu mieli
S. Karmelita
jeszcze kilka.

- juniorzy młodsi

Zwycięstwo

Remis w meczu rewaniowym
z rzutu wolnego z około 20 metrów uzyskał Michał Brzózka. W dalszej części
gry wystarczyły dwa błędy obrońców
Pelikana i gospodarze objęli prowadzenie 2: l. Dopiero w drugiej części gry,
po ładnej akcji Michała Plichty, który
minął dwóch obrońców, łowiczanie doprowadzili do wyrównania. Gdyby wykazali większą skuteczność, to mogli ten
mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść.
Jednak najważniejsze, aby celniej strzelali w lidze, bo aby się utrzymać w lidze centralnej, brakuje im wiele punktów.
Sławomir Karmelita

• UNIA Skierniewice - PELIKAN
Łowicz 2:2 (1:1).
O: I - Michał Brzózka (20, wolny), I: I
- Marcin Jach (30), 2: 1 - Jach (50), 2:2
- Michał Plichta (62).
Pelikan: Adrian Gejda - Kocemba,
Wójcik, Godos, Grzywacz - Jaros, Siatkowski, Brzózka, Przybysz - Plichta,
Papuga.
Skierniewice, 5 marca. Dość udanie
rozpoczęli spotkanie rewanżowe podopieczni trenera Zbigniewa Zająca, którzy pierwszy mecz z rówieśnikami Unii
Skierniewice przegrali 3:6. Prowadzenie dla łowickiego zespołu strzałem

Piłka nożna

-

zaległy

Pogoń

mecz 5. kolejki klasy

pnie

okręgowej

się w górę •••

• POGOŃ Rogów - GKS Łyszko
wice 3:1 (3:1); br.: Michał Jakubiec,
KrzysztofSusik i Ireneusz Warchoł- Piotr
Bom bała.
Rogów, 5 marca. Najwcześniej ligowe rozgrywki w okręgu skierniewickim
rozpoczęły Pogoń Rogów i GKS Łysz
kowice, rozgrywając zaległy mecz z 5.
kolejki klasy okręgowej. Drużyna trenera Kamila Sochy w okresie zimowym
została poważnie osłabiona: do Orkana
Sochaczew powrócił Piotr Kowalski
(wcześniej m.in. Unia Skierniewice.
i Huragan Bobrowniki), a z uprawiania
piłki nożnej zrezygnowali Paweł Kiełb
czyński, Paweł Karbowiak i Marcin Bo-

browskl ..w zespole zostało 14 graczy ...
I. Unia II Skierniewice (1)13 34 49:7
2. Widok Skierniewice (2) 13 28 56:19 ,
3. Pogoń Rogów (4)
12 27 37:12
4. Żyrardowianka (3)
13 27 36: 13 .
5. Białka Biała Rawska (5)13 24 24:27'
6. Tur-Servisco Jak. (6) 13 23 32:22;
7. Granex Boczki (7)
13 18 29:25
8. GKS Łyszkowice (8) 13 18 30:28
9. Relax Radziwiłłów (9) 13 16 29:29
10. Czarni Bednary (10) 12 13 20:31
11. Pogoń Bełchów (11) 13 10 15:49
12. Bzura Sochaczew (l2) 13 9 19:29
13. Sierakowianka (13)
13 7 12:38
14. Wrzos Międzybor. (14) 13 3 8:60
Paweł A. Doliński

Technikum w derbach gminy Zduny z LZS Retki to jednak

Piłka

największa

siatkowa - 3. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza

TECHNIKUM OGRAtO LZS RET·KI
Łowicz, 3-4 marca. Najciekawszy
mecz w 3. kolejce Amatorskich Mistrzostw Łowicza w piłce siatkowej rozegrały niepokonane dotąd dwa zespoły z gminy Zduny.
W pierwszym secie niespodziewanie
gładko wygrali uczniowie ZSR w Zduń
skiej Dąbrowie. W kolejnych dwóch
setach jednak równie łatwo wygrywali
bardziej doświadczeni zawoqnicy LZS
Retki. Wydawało się już, że zespół ten
rozstrzygnie mecz na swoją korzyść
(meczbol w czwartym secie), ale póź
niej poderwali się jednak siatkarz,e
Technikum, którzy wygrali w tym interesującym meczu 3:2.
Już tylko dwie drużyny nie doznały
porażek w pierwszej edycji rozgrywek
AML - są to właśnie Technikum i TKKF

• GRUBA BERTA - „KUMPLE
SZARIKA" 1:3 (10:25, 25:22, 16:25,
24:26).
Gruba Berta: Jacek Pytkowski, Dariusz
Pytkowski, Marcin Pięta, Michał Koskowski, Andrzej Pągowski i Marek Lewandowski oraz Krzysztof Skowroński .
„Kumple": Iza Dzięgiel, Aleksandra
Prokopowicz, Piotr Bryszewski, Tomasz
Słoma, Robert Goździk i Michał Sękalski.
• TECHNIKUM Zduńska Dąbro
wa - LZS RETKI 3:2 (25:14, 11:25,
15:25, 28:26, 15:9).
Technikum: Piotr Ignaczak, Ireneusz
Lewarski, Grzegorz Guzek, Michał Warda, Andrzej Węgierek i Daniel Gos oraz
Cezary Guzek i Tomasz Sokół.
Retki: Adam Kotlarski, Paweł Klimkiewicz, Tomasz Klimkiewicz, Janusz
Muras, Mieczysław Anyszka i Cezary
„Księżak''.
3. kolejka AMŁ:
Gajda oraz Sławomir Kucharek.
• PLAŻOWICZE - BELFEREK
• ROBKOL TEAM - 2. BMT 3:2
1:3 (25:21, 15:25, 15:25, 15:25).
(25:17, 17:25, 25:22, 22:25, 15:13)
Plażowicze: Zofia Krajewska, Tomasz
Rob kol: Michał Omianowski, Marcin
Palczak, Artur Napióra, Wojciech Kut- Krajewski, Dariusz Kociak, Krzysztof
kowski, Dariusz Balcerzak i Krzysztof Pilich, Maciej Ludwiczak i Przemysław
Olko oraz Robert Chojnowski, Tomasz Plichta.
Belferek: Zbigniew Łaziński, Jarosław
Szynka, Adam Heince, Paweł Pienią
Wożniak, Tomasz Piasecki, Michał Kożek i Adam Heince.
2. BMT: Janusz Kop, Wojciech Ha- śmider, Sebastian Jabłoński i Bartłomiej
tliński, Marek Laska, Bogdan Jackow- Erchardt oraz Waldemar Kret, Robert
ski, Filip Wolny i Andrzej Staniaszek Graczyk i Iwona Górska.
oraz Andrzej Iwański, Marek Szutowicz
•TKKF „KSIĘŻAK" - PŁOMIEŃ
i Wiesław Głowacki.
3:0 (25:23, 25:21, 25:20)
„Księżak": Waldemar Szkup, Paweł
Nawrocki, Marek Krajewski, Grzegorz
Stankiewicz, Cezary Znyk i Wojciech
- - - - - - - - . Więckowski oraz Jacek Podleśny i Paweł Antosik.

- --Tylko trzy z dziewięciu
Łowicz, 3 marca. W zawodach
Miejskiej Gimnazjady Szkolnej w koszykówce dziewcząt udział wzięły tyłko trzy drużyny z dziewięciu łowickich
szkół podstawowych i gimnazjów. Turniej rozegrano więc oczywiście systemem „każdy z każdym'', a awans do
zawodów powiatowych wywalczyły
dwie najlepsze drużyny.
Mistrzostwa powiatu łowickiego rozgrywane będąjuż dzisiaj, w czwartek
9 marca 2000 roku, od godz. 9.00
w hali sportowej OSiR nr 2 w Łowiczu
przy ul. Topolowej 2.
•SP 4 Łowicz - GP 1Łowicz78:11
. (37:0); pkt.: Anna Kucharek 27, Beata
Klimaszewska 18, Agata Urbanek 10,
Monika Hermyt 6, Paulina Gajewska
6, Anna Wysocka 5, Katarzyna Fafióska 4 i Aleksandra Nowak 2 - Malwina Gajda 6, Aleksandra Stt(pniak 3

i Aleksandra Podkońska 2.
•GP 1 Łowicz- GP 2Łowicz15:23
(7: 11); pkt.: Malwina Gajda 7,
Agnieszka Golec 4, Aleksandra Stępniak 2 i Anna Gnat 2 - Ewelina Wieczorek 12, Paulina Bednarek 4, Sylwia
Tokarska 3, Żaneta Pietrzak 2'i Monika Strugacz 2.
•GP 2 Łowicz- SP 4 Łowicz 28:45
(12:17); pkt.: Ewelina Wieczorek 16,
Sylwia Tokarska 8, Anna Więcek 2
i Roksana Rogowska 2 -Anna Kucharek 16, Beata Klimaszewska 15, Anna
Wysocka 4, Paulina Gajewska 4, Agata Urbanek 2 i Monika Hermyt 2.
I. SP 4 Łowicz
2
4 123:39
2. GP 2 Łowicz
2
3
51:60
3. GP I Łowicz
2
2
26:101
Mistrzyniami Łowicza w koszykówce dziewcząt zostały, zgodnie z przewidywaniami, dziewczęta z łowickiej

niespodzianka 3. kolejki.

„Czwórki", w której składzie znalazły
się: Anna Kucharek (43 punkty w turnieju), Beata Klimaszewska (33), Agata
Urbanek ( 12), Monika Heirnyt (8), Paulina Gajewska (10), Anna Wysocka (9),
Katarzyna Fa fińska (4), Aleksandra
Nowak (2), Milena Gąsiorkiewicz
i Małgorzata Durka - nauczycielka wf„
Justyna Rybus.
Awans do zawodów powiatowych
wywalczyła także ekipa z Gimnazjum
nr 2 w Łowiczu w składzie: Ewelina
Wieczorek (28), Sylwia Tokarska (11),
Paulina Bednarek (4), Żaneta Pietrzak
(2), Mońika Strugacz (2), Anna Więcek (2), Ro~sana Rogowska (2), Marta
Michalak, Kamila Dylik, Aleksandra
Śnieguła, Monika Kucharek i Anna
Kolos - nauczyciel wf„ Radosław Zyga.
Paweł A. Doliński

Płomień: Aleksandra Zarzyńska,
Monika Słupska, Iwona Michalak, Sebastian Dudek, Adrian Pełka i Łukasz
Lelonkiewicz.
• HURTOWNIA „SOKÓŁ" - ULTIMA THULE 3:1 (25:22, 25:23,
20:25, 25:19).
„Sokół": Edyta Anioł, Joanna Kruszyńska, Halina Russek, Katarzyna
Dymek, Grzegorz Demczuk, Grzegorz
Kosmowski, Jakub Jędrzejewski i Arkadiusz Marszałowski.
Ultima: Anna Folusiak, Rafał Gajda,
Dariusz Plichta, Michał Wojda, Dawid
Pawlata, Adam Pawłowski, Adam Mikołajczyk i Paweł Bobrowski.
I. TKKF „Księżak" (2)
3 6 9: I
2. Technikum Zd. Dąbr. (3) 3 6 9:5
3. LZS Retki (1)
3 5 8:3
4. Belferek (5)
3 5 7:4
5. „Kumple Szarika" (9)
3 5 7:6
' 6, Robkol Team (6)
3 5 6:5
7, Hurtownia „Sokół" {IO) 3 5 5:7
8. 2. BMT (4)
„
,3 4 7:6
.9. Plażowicze (6)
3 4 4:6
Ultima Thule (6)
3 4 4:6
,11. Płomień (11)
3 3 0:9
12. „Gruba Berta" ( 12)
3 2 1:9,
Mecze 4. kolejki zostaną rozegrane
w już w czwartek i piątek, 9-1 O marca
2000 roku. W czwartek o godz. 19.00
zagrają: TKKF „Księżak" - Hurtownia
„Sokół". Natomiast w piątek o godz.
18.30: 2. BMT - Plażowicze, LZS Retki - Robkol Team, „Kumple Szarika"
- Technikum Zduńska Dąbrowa,
a o godz. 20.00: Płomień - Belferek
i Ultima Thule - „Gruba Berta".
Paweł A. Doliński

Sport szkolny - Rejonowa LS w koszykówce

Si-.

chłopców

"Prus" lepszy nii "Chełmoński" •••

Skierniewice, 1 marca. W Skiemiewicach spotkali się Pruś, Dąbrowski
i Chełmoński.·· Nie chodzi tu oczywiście 0 tych słynnych Polaków, a o reprezentacje szkół ich imienia. W Rejonowej Liceliadzie Szkolnej w koszykówcechłopcównajlepsiokazalisięgo
spodarze, czyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
w Skierniewicach, a uczniom łowickiego „ogólniaka" im. Józefa Chełmońskiego,prowadzonymprzezPawłaPioruna,
pozostało cieszyć się jedynie z drugiego miejsca.
• LO „CHEŁMOŃSKI" Łowicz
- LO „DĄBROWSKI" Kutąo 63:51
~----------------------------------------- (31:26);pkt.: Piotr Tokarski 23, Tomasz

Słoma

20, Kamil Górski 11, Sebastian
4, Piotr Malczyk 4, Karol
Kocus, Rafał Sosnowski, Damian
Szcześniak i Jacek Pełka.
• LO „PRUS" Skierniewice - LO
„CHEŁMOŃSKI" Łowicz 82:40
(35:18); pkt.: Piotr Tokarski 22, Tómasz
Słoma 7, Sebastian Jabłoński 5, Kamil
Górski 2, Piotr Malczyk 2 i Damian
Szcześniak 2,
•LO „PRUS" Skierniewice - LO
„DĄBROWSKI"
Kutno 91:41
(45:22)
1: LO „Prus" Skierniewice " 2 4 173:81
LO "Chełmoński" Łowicz 2 3 103:133
3. LO „Dąbrowski" Kutno
2 2 92:154
Paweł A. Doliński
Jabłoński
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LIGA JUNIORÓW:
11. kolejka: ŁKS II Łódź - PKK 99
Pabianice 70:43, Trójka Budowlani Sieradz - UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 35:80, pauza: Start Łódź. Mecz
ŁKS I Łódź - MKS Zgierz przełożono.
I. ŁKS I Łódź (1)
9 18 722:482
2. UMKS Piotrcovia (3) 9 16 762:490
3. Start Łódź (2)
· 9 14 615:627
4. ŁKS II Łódź (4)
9 14 620:550
5. MKS Zgierz (5)
8 12 576:600
6. Trójka Sieradz (6)
IO 12 617:816
7. PKK 99 Pabianice (7) I o· I O 606:955
LIGA KADETÓW:
• LKS I Łódź - VOX-OSiR Łowicz
95:34 (51:18).
VOX-OSiR: Piotr Bartos 13, Piotr Rutkowski 7, Kamil Trojanowski 6,Kan1il Koza
6 i Zbigniew Salamon 3 oraz Piotr Górski 2,
Rafał Sosnowski i Jacek Pełka.
·
Łódź, 5 marca. Podopieczni trenera
Zenona Durki przegrali z wiceliderem
tabeli kadetów różnicą aż 61 punktów, co
oddaje najlepiej sytuację na parkiecie.
15. kolejka: Ósemka II Skierniewice
- UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski
62: IOI, MUKS „R" Zduńska Wola-Ósemka I Skierniewice 53 :59, Start II Łódź- Start
I Łódź 35:92, LKS I Łódź - VOX-OSiR
Łowicz 95:34, pauza: ŁKS II Łódź.
I. UMKS Pi.otrcovia (I)
13 26 1408:679
2. ŁKS I Łódź (2)
13 25 1266:569
3. ŁKS Il Łódź (3)
13 22 903:838
4. Ósemka I Sk-ce (4)
14 22 950:814
5. VOX-OSiR Łowicz (5) 14 21 960:907
6. Start I Łódź (6)
13 20 907:770
7.MUKS„R"Zd.Wola(7) 13 14 618:1023
8. Ósemka li Sk-ce (8)
13 14 766:1364
9. Start II Łódź {9)
14 14 568:1516
LIGA MŁODZIKÓW:
• VOX-OSiR Łowicz - MUKS
„PIOTRCOVIA" Piotrków Trybunalski 57:20 (37:2) ·
VOX-OSiR: Karol Nowicki 23, Piotr
Górski 12, Paweł Matyjaszkowicz 12,
Przemysław Jackowski.5 i Piotr Kostań
ski oraz Mateusz Karski 2, Dawid Laska
i Sebastian Mika.
• VOX-OSiR Łowicz - LKS Łódź
55:41 (29:18)
VOX-OSiR: Górski 19, Matyjaszkowicz I 9, Nowicki 9, Jackowski i Kostań
ski oraz Karski 8, Laska i Mika.
Łowicz, 26 lutego. W lidze młodzików
zakończyła się już runda zasadnicza,
w której podopieczni trenera Cezarego
Wluczyńskiego zajęli ostatecznie trzecie miejsce. Łowiczanie w ostatnich mecŻach bardzo pewnie powygrywali z Piotrcovią i ŁKS, a teraz czekają na pierwszy turniej drugiej fazy, w której najlep-

sze drużyny zagrają o miejsca 1-8.
9. kolejka: turniej w Skierniewicach:
Ósemka II Skiemiewice -ŁKS Łódź 30:80,
Ósemka I - VOX-OSiR Łowicz 52:51,
ÓsemkaI-ŁKS60:43,ÓSemkail-VOX

OSiR40:81, tumiejwSieradzu:TrójkaSieradz- Start ID Łódź 69:32, PKK 99 Tuszyn
- Start IV 74:34, PKK 99 - Start III I 02:26,
Trójka-StartIV 81: 17,turniejwlodzi: Start
II Łódź - UMKS Piotrcovia 51 :23, Start I
Łódź - UMKS Piotrcovia 43:36, Start I
- Start II 40:47.
JO. kolejka: turniej w Tuszynie: PKK
99 - Ósemka I 62:42, Trójka - Ósemka II
46:35, Trójka - Ósemka I 30:58, PKK 99
- Ósemka II I 21 :36, turniej w Łowiczu:
VOX-OSiR - UMKS Piotrcovia 57:20,
ŁKS Łódź - UMKS Piotrcovia 51 :23,
VOX-OSiR - LKS 55:41.

ale

Sport szkolny - Powiatowa Liceliada Szkolna
w koszykówce chłopców

Łowicz, 25 lutego. Aż osiem zespo-

MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• ZSMed Łowicz - ZSR-CKU Lowicz 25:29(16:17); pkt.: Grzegorz Demczuk 6, Michał Tadeusiak 6, Łukasz Lelonkiewicz 4, Mariusz Jakubowski 4,
Kamil Trojanowski 4 i Jakub Łebski I
- Marcin Danych 14 (lx3), Łukasz Sosnowski 8, Daniel Żałoba 4, Łukasz Banaszkiewicz 2 i Łukasz Pietrzyk 3 (I x3).
• LO Zduny - LO Łowicz 14:28
(6:10); pkt.: Michał Sękalski 8 (I x3),
Michał Krzeszewski 3, Marek Klirnkiewicz 2 i Sebastian Jarzębowski I - Piotr
Tokarski 11, Tomasz Słoma 9, Kamil
Górski 6 i Karol Kocus 2.
MECZ O 3. MIEJSCE:
• ZSMed Łowicz - LO ZdunY. 23:20
ŁukaszLelonkiewicz4iPawełSalamon · (8:9); pkt.: Łukasz Lelonkiewicz 15
2 - Maeiej Kamiński 4 i Piotr Bartos 4.
(3x3), Jakub Łebski 3, Grzegorz Demczuk
• ZSR-CKU Łowicz - ZSZ 3 Łowicz 3 i Michał Tadeusiak 2 - Michał Krze45:8 (22:3); pkt.: Marcin Danych 17 szewski 8 (Jx3), Adam Mikołajczyk 7,
(I x3), Daniel Żałoba 12, Łukasz Sosnow- Michał Sękalski 3 i Marek Klimkiewicz
ski I I ,"Łukasz Banaszkiewicz 2, Łukasz 2.
Pietrzyk 2 i Tomasz Sołtyszewski 1 - PaMECZ O 1. MIEJSCE:
weł Zwoliński 3 (lx3), Przemysław Za• ZSR-CKU Łowicz - LO Łowicz
krzewski 3 (lx3) i Rafał Marat 2.
25:32 (14:17); pkt.: Marcin Danych 14
• LO Zduny - ZSZ 4 Łowicz 29:21 (2x3), Daniel Żałoba 5, Łukasz Pietrzyk
(12:8); pkt.: Michał Krzeszewski I O 4 i Łukasz Sosnowski 2 - Piotr Tokarski
(lx3), Marek Klimkiewicz 8, Michał 16 (2x3), Kamil Górski 8 (lx3), Tomasz
Sękalski 7 (lx3) i Adam Mikołajczyk 4, Słoma 6 i Karol Kocus 2.
Łukasz Dudkiewicz 6, Kamil Koza 6, Piotr I. LO Łowicz
3 6 89:66
Rutkowski 5 i Jarosław Rolewski 4.
2. ZSR-CKU Łowicz
3 5 99:65
• LO Łowicz - ZSZ 1 Łowicz 29:27 3. ZSMed Łowicz
3 5 95:57
(14:14); pkt.: Piotr Tokarski IO (Ix3), To- 4. LO Zduny
3 4 63:72
masz Słoma IO, Piotr Malczyk 4, Karol 5. ZSZ I Łowicz
I I 27:29
Kocus 2, Sebastian Jabłoński 2 i Kamil GórZSZ 4 Łowicz
1 I 21:29
ski 1-SebastianPopiel 16(lx3),JakubSkoZSZ 3 Łowicz
I I
8:45
neczny 4, Krzysztof Sukiennik 3, Mariusz
ZSZ 2 Łowicz
I I 8:47
Materek 2 i Michał Kromski 2.
Paweł A. Doliński

do walki o Puchar Prezesa Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego w Łowiczu - Mirosława
Karcza w mistrzostwach powiatu łowiekiego w koszykówce uczniów szkół ponadpodstawowych.
W finale Powiatowej Liceliady Szkolnej, podobnie jak przed rokiem, zagrały
ekipy „Chełmońskiego" i „Blichu", ale
tym razem lepsi okazali się uczniowie
„ogólniaka".
MECZE ELIMINACYJNE:
• ZSMed Łowicz - ZSZ 2 Łowicz
47:8(20:5); pkt.: Mariusz Jakubowski 18
(lx3),GrzegorzDemczuk 12, Kami!Trojanowski 6, Michał Tadeusiak 5 ( 1x3),

Młodzicy VOX-OSiR-u zakończyli rundę zasadniczą na trzecim miejscu, ale ich apetyty są znacznie większe.

I. Ósemka I Sk-ce {I)
20 38 1434:796
2. PKK 99. Tuszyn (2)
20 36 1323 :707
3. VOX·OSiR Łowicz (3) 20 35 1336:764
4. ŁKS-Łódź (4)
20 33 1117:703
5. Start li Łódź (6)
18 29 1064:742
6. Start I Łódź (5)
18 29 956:730
7. UMKS Piotrcovia (7) 20 28 823:894
8. Trójka Sieradz (9)
20 25 767:1037
9. Ósemka HSk-ce(8)
20 25 724:1271
IO. Start III Łódź (IO)
18 19 521:991
11.StartlVLódź(Il)
18 18 27:1453
LIGA KADETEK:
• LKS Il Łódź - UKS „CENTER-4
CLUB" 75:44
Łódź, 5 lutego. Podopieczne trenerki
Justyny Rybus nie podjęły walki w meczu z rówieśniczkami z ŁKS II i stąd

Stal lepsza w kaidym calu

•

Łowicza,

łów przystąpiło

- przygotowania
LZS „Huragan" Bobrowniki

• HURAGAN Bobrowniki - STAL
0:1 (0:1)
O: 1 - Adrian Walaszek (15).
Huragan: Nowogórski - Tryngiel, Rachubiński, Szaleniec, Klimczyk- Kamiń
ski, Majer, Koźbiał, Krzysztof Durka,
Papuga - Plichta, Szyba.
Łowicz, 1 marca. Był to jeden ze słab
szych występów Huragana w kolejnym
meczu kontrolnym przed inauguracją rozgrywek IV ligi, która nastąpi już sobotę,
18 marca, a rywalem będzie w Brześciu
Kujawskim miejscowy Łokietek. W spotkaniu ze Stalą trener Maciej Nezdropa
miał jednak do dyspozycji jedynie jedenastu zawodników (na ławce rezerwowych siedział jedynie bramkarz Bernard
Wudkiewicz i kontuzjowany Marcin Majer), a w składzie zabrakło kilku podstawowych graczy.
Jedyna, jak się później okazało, bram-

Ekipa LO „ Che/mQ1iskiego" najlepsza w koszykarskich Mistrzostwach
w zawodach rejonowych lepszy okazał się jednak skierniewicki „ Prus"

„BliĆh" oddał tytuł „Chełmońskiemu"

Piłka nożna

Głowno

wysoka porażka w Łodzi . ..
15. kolejka: ŁKS I Łódź- MKS Kutno
59:42, Trójka Mistral Sieradz - MKS Pabianice 29:84, ŁKS Il Łódź - UKS
„Center-4 Club" Łowicz 75:44, pauza:
Widzew II Łódź. Mecz Widzew I Łódź Lechia Tomaszów Mazowiecki przełożono.
1.ŁKSILódź(I)
14 27 1045:663
2. MKS Pabianice (2)
13 25 1010:492
3. Widzew I ~ódź (3)
12 22 909:437
4._MKS Kutno (4)
13 20 835:725
5. ŁKS II Łódź (5)
13 19 669:627
6. "Center-4 Club" (7)
13 16 570:1005
7. Widzew11Lódź(6)
13 16 577:909
8. Trójka Sieradz (9)
14 16 565:1032
9. Lechia Tomaszów Maz.(8) 13 ·15 598:860
LIGA MŁODZICZEK - grupa A:
3. kolejka: MKS I Kutno - UKS Mars
Inowłódz 74:20, MKS I Pabianice - Le-

ka wpadła już w 15. minucie, kiedy to
po błędzie zarówno bramkarza - Tomasza Nowogórskiego i grającego w pierwszej połowie na prawej pomocy Marcina
Kamińskiego młody Adrian Walaszek
skierował piłkę do bramki. Była to jedna
z nielicznych sytuacji, jaką obie drużyny
stworzyły w pierwszej części gry. Przed
szansą na wyrównanie jedynie w 22.
minucie stanął jeszcze Jarosław Plichta,
a poza tym z boiska wiało przysłowiową
nudą. Zawodnicy Huraganu nie potrafili
sforsować bardzo dobrze kierowanej
przez ex-Pelikanowca - Marka Wiechę
defensywy Stali (powrócił do Stali z Piotrcovii-Ptak), a po przerwie to goście coraz częściej zagrażali bramce Bobrownik.
Całe szczęście, że znakomicie w tym
okresie między słupkami radził sobie
„Starszy Siama" Nowogórski, który kilka razy bronił w sytuacjach sam na sam.

chia I Tomaszów Mazowiecki 25:39,
MKS „Jedynka" Łódź - MKS II Kutno
75:20, ŁKS I Łódź- Widzew Łódź 27:72.
4. kolejka: UKS Mars Inowłódz - Widzew Łódź 28:54, MKS II Kutno - ŁKS I
Łódź 27:44, Lechia I Tomaszów Mazowiecki - MKS „Jedynka" Łódź 41 :24,
MKS I Kutno - MKS I Pabianice 25:31.
I. Lechia I Tomaszów (I)
4 8 220:77
2. Widzew Łódź (6)
4 7 196:125
3. MKS J~dynka Łódź (2)
4 7 195:144
4. MKS I Kutno (5)
4 6 177:123
5. MKS I Pabianice (3)
4 6 140:122
6.ŁKS!Łódź(4)
4 6 179:1&9
7. MKS II Kutno (7)
4 4 98:227
8. Mars Inowłódz (8)
4 4 90:284
Paweł A. Doliński
dok. ze str. 32

Daszczyński dotarł najwyżej
Trzecie miejsce zajęła podopieczna
trenera Kazimierza Osówniaka z Macovii Maków - Ewa Maj. Czwarte miejsce
zajęła Agnieszka Ambroziak, na pozycjach 13-16 zostały sklasyfikowane
Emilia Gala (obie UKS Bednary) i Marta Markowicz (Macovia), a miejsce 1724 inna zawodniczka UKS Bednary Justyna Florczak.
• MŁODZICZKI:
Wszystkie miejsca na podium zajęły
zawodniczki TP S.A. Cyfra! Łódź. Wy- .
grała mieszkanka Brzezin - Natalia Bąk,
która w finale pokonała Karolinę Dominiak 2:0(19,14), a trzecie miejsce zaję
ła Martyna Sowińska. Miejsca 13-16 zajęły Katarzyna Krawiec (Macovia)
i Magdalena Dębska (Legion Skierniewice), a na poeycjach 17-24 swój udział
w zawodach zakończyły: Anita Zwoliń·
ska, Paulina Maciągowska (obie UKS
Bednary), Agnieszka Tuchowska, Alek-

sandra Dziuda (obie Macovia) i Karolina Pomianowska (UKS „Pod Dębem"
Dębowa Góra).
• żACY.·
Rywalizacja najmłodszych pingpongistów zakończyła się sukcesem Patryka
Chojnowskiego (ŁTSR „Celpol" Łask),
a kolejne miejsca zajęli podopieczni trenera Edwarda Szczura z WCKS „Legion": drugi był Aleksander Wieteska,
a trzeci Piotr Małyszko. Kolejny skierniewiczanin - Kamil Dębski został sklasyfikowany na miejscu 5-6, a na miejscach 9-12: Tomasz Blus (Macovia),
Tomasz Świerczewski, miejsca 13-16:
Michał Łowicki (obaj Legion), a miejsca 25-32:Łukasz Bakalarski, Mateusz
Bogusz, Jakub Placek i Kacper Lemań
ski (wszyscy UKS Bednary).

(Energetyk Łódź), a drugie miejsce wywalczył Kamil Stasiak (Elta Łó<li). Bar-

dzo dobrze w tej stawce poradził sobie
Piotr Daszczyński, który
miał szansę nawet na awans do czwórki, a ostatecznie zajął miejsce 5-6. Drugi z podopiecznych trenera Romana Jagielskiego - Łukasz Łebski został sklasyfikowany na miejscu 7-8, a dopiero
miejsce 9-12 zajął Kamil Gala (UKS
Bednary). W grupie zawodników, którzy zajęli miejsce 13-16 znalazł się Kamil Pięta (Legion), miejsca 17-24: Maciej Kalata, Jakub Parys (obaj AtoniaOSiR Łowicz), Piotr Garczyński (UKS
Bednary), Michał Rurarz i Paweł Kaczyński (obaj Legion), miejsca 25-32:
Paweł Bogusz, Radosław Adamski
(obaj UKS Bednary) i Michał Zalewski
•MŁODZICY.·
(Macovia), a miejsce 33-37: Patryk MoAwans na zawody ogólnopolskie wy- zga (UKS „Pod Dębem" Dębowa Góra).
walczył bardzo pewnie Ryszard Kunce
Paweł A. Doliński
łowiczanin
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Sport.szkolny - Miejskie IMS
w mini piłce siatkowej dziewcząt

„Jedynka" dwukrotnie
ograła „Siódemk'"
Łowicz, 29 lutego. W Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini piłce
siatkowej zagrały wszystkie ekipy dziewcząt z łowickich podstawówek, a awans
na zawody powiatowe wywalczyły dwie
drużyny grające w eliminacjach w jednej grupie.
Dwukrotnie lepsze od swoich rywalek
okazywały się uczennice SP 1 Łowicz,
ale dziewczęta z „Siódemki" także zagrają w piątek, 17 marca w hali OSiR nr
2 w Łowiczu w mistrzostwach powiatu
łowickiego.

z „ czwórki" okazały się najlepsze w mistrzostwach Łowicza w koszykówce
O zawodach czytaj na str. 29.

Dziewczęta

Piłka . nożna

dziewcząt.

- przygotowan~a KS „Pelikan"

•

LEPSZA GRA Nil WYNIK
• DOLCAN Ząbki - PELIKAN Ło
wicz 2:0 (1:0)
l :O - Stankiewicz ( 12), 2:0 - Buda (78)
Pelikan: Sowiński - Łukawski, Nowacki, Piusiński - Michał Plichta, Szcześniak, Łopata, Stankiewicz, Adamczyk Gl'7)'Wacz, Piechna. W li połowie zagrali ponadto: Nowogórski, Styszko, Ambroziak, Skowroński, Olszewski, Bogdan
Plichta i Owczarek.
Nadarzyn, 26 lutego. Na dobrze przygotowanym boisku w Nadarzynie przyszło graczom Pelikana rozgrywać kolejne spotkanie sparingowe. Rywalem ło
wiczan był Dolcan Ząbki - współlider
IIl ligi, grupy warszawsko-mazurskiej.
Pierwsze minuty to wyrównana gra.
Niestety w 12. minucie Pelikanowcy popełnili błąd. W polu kfilnym pogubili się
nasi defensorzy i sprytnym strzałem
z „dużego palca" prowadzenie dla gospodarzy uzyskał Stankiewicz. Maciej Sowiński był bezradny, zawodnik Dolcanu

znajdował się bowiem około 7 metrów
od bramki. W tej części gry stroną przeważającą byli gracze z Ząbek, którzy są
na innym etapie przygotowań do sezonu.
Dolcan już za tydzień wznawia rozgrywki i stąd widać było różnicę w przygotowaniu motorycznym. Gospodarze w pierwszej połowie kilkukrotnie sprawdzali
formę Sowy „Sowińskiego", nasz bramkarz wychodził z tych pojedynków obronną ręką. Raz naszemu golkiperowi w sukurs przyszła poprzeczka, innym razem
napastnicy Dokarm pudłowali w dogodnych sytuacjach.
Drugie 45. minut było znacznie lepsze w wykonaniu naszych zawodników.
W 65. minucie Robert Stankiewicz
strzelał z 20 metrów i bramkarz gospodarzy z tradem wybił piłkę na róg. Trwała wymiana akcja za akcję. Mecz się wyrównał. Jednak w 78. minucie straciliśmy drugą bramkę. W polu karnym naszymi obrońcami zakręcił Gluba, który

z piłką do końcowej linii i wyja do nadbiegającego Budy. Były
gracz warszawskiej Legii z 2 metrów
pokonał Sowińskiego po raz drugi.
Ostatnie dziesięć minut należało do
Pelikana. W 81. minucie Grzegorz
Piechna minął dwóch obrońców Do Jean u i z 15 metrów strzelił po długim słup
ku, a piłka minimalnie minęła słupek.
Trzy minuty później bramkę powinien
zdobyć Stankiewicz. Po wymanewrowaniu defensywy zespołu z Ząbek strzelił
obok słupka. W 87. minucie nie wykorzystał swej drugiej szansy, ponownie
posyłając piłkę obok słupka. ·
Było to bardzo ciekawe i dobre spotkanie. Szkoda tylko, że Pelikan nie wykorzystał wyśmienitych okazji w końców
ce spotkania. Mogliśmy przynajmniej
zremisować ten mecz, pocieszające jest
to, że gra z meczu na mecz naszych pił
karzy jest coraz lepsza.
Krzysztof Olko

Sędzia

z

wyrzucony

boiska.~.

• ŚWIT Jelonki - HURAGAN Bobrowniki 2:2 (1:1)
1: I - Marcin Pińkowski (30), 2:2 Jarosław Plichta (70).
Huragan: Wudkiewicz - Rachubiński,
Koźbiał, Szaleniec, Kamiński - Małkus,
Majer, Plichta, Mrówka (46 Grzegorz
Durka) - Pińkowski (50 Tryngiel), Szyba.
Nadarzyn, 4 marca. W ostatnich
dniach lutego Huragan wygrał ze Świ
tem Jelonki w Łowiczu 3:0, a wówczas
dwie bramki strzelił Krzysztof Papuga
i jedną Grzegorz Durka. W sobotę drużyna trenera Macieja Nezdropy znowu
zmierzyła się z druźyną występującą na
co dzień w warszawskiej klasie okrę
gowej, ale tym razem spotkanie to zakończyło się remisem.
Rozpoczęło się fatalnie, bowiem grający na stoperze Arkadiusz Koźbiał podciął w polu karnym jednego z napastników Świtu i niezbyt dobrze dysponowany tego dnia „sędzia" odgwizdał jedenastkę zamienioną wkrótce na gola.
Huragan wyrównał jeszcze przed przerwą. Po wrzutce z rzutu wolnego Koź-

nad piłką przeskoczył Witold Szynadbiegający Marcin Pińkowski
uprzedził bramkarza, kierując piłkę do
bramki.
W czasie przerwy sędzia wpadł
w jeszcze poważniejszy kryzys, ale nikt
w pobliżu boiska nie był tego dnia wyposażony w alkomat. Kilka minut po
wznowieniu gry arbiter odgwizdał drubiała

ba, a

gi tego dnia rzut kamy dla gospodarzy,

Łowicz

2:1

1

Łowicz

0:2

7

Łowicz

1:2

4

Łowicz

0:2

6

Łowicz

0:2

2

Łowicz

0:2

-

cofał

Piłka nożna

Zagrali
znacznie lepiei
•OKĘCIE

Warszawa -PELIKAN
1: 1 (0:0); br. Grzegorz Piechna.
Warszawa, 4 marca. Podopieczni trenera Zbigniewa Niewiarowskiego, po
bolesnej wpadce z Gwardią, zaprezentowali się znacznie lepiej w kolejnym
meczu w Warszawie. W spotkaniu z silnym zespołem Okęcie łowiczanie potrafili zremisować, a bramkę strzelił
nowy nabytek z Ceramiki Opoczno Grzegorz Piechna.
(p)

Łowicz

:i:;!a~;~ś~~~j;:~~:a~~~~~!~~i'~~ - - - -

scowi znowu objęli prowadzenie. Sędzia wkrótce zaczął coraz częściej zaskakiwać trenerów i zawodników obu
drużyn swoimi decyzjami, a już zupełnie przesadził, kiedy nie uznał bramki
strzelonej przez Jarosława Plichtę. Napastnik Huraganu przelobował wybiegaj ącego z bramki golkipera Świtu
i zanim jeszcze piłka przekroczyła linię
bramkową dobił ją do siatki, a sędzia
odgwizdał spalonego. W tym momencie trenerzy nie wytrzymali i wyrzucili
go z boiska, a do końca meczu gwizdał
już opiekun zespołu z Jelonek.
Paweł A. Doliński

3

dobiegł

Piłka nożna

- przygotowania
LZS „Huragan" Bobrowniki

GRUPA I:
• SP 1 Łowicz - SP
(25:15, 16:25, 15:14)
• SP 7 Łowicz - SP
(16:25, 21:25)
• SP 3 Łowicz - SP
(25:18, 19:25, 8:15)
GRUPA II:
• SP 6 Łowicz - SP
(26:24, 15:16)
• SP 2 Łowicz - SP
(21:25, 22:25)
• SP 4 Łowicz - SP

(23:25, 22:25)
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
• SP 1 Łowicz - SP 2 Łowicz 2:1
(25:16, 15:25, 15:5)
• SP 7 Łowicz - SP 4 Łowicz 2:0
(25:11, 29:27)
MECZ O 3. MIEJSCE:
• SP 4 Łowicz - SP 2 Łowicz 1:2
(13:25, 25:23, 13:15)
MECZ O I. MIEJSCE:
• SP 1 Łowicz - SP 7 Łowicz 2:1
(25:18, 22:25, 15:5)
8:3
8
4
l. SP I Łowicz
6:6
6
4
2. SP 7 Łowicz
5:5
6
4
3. SP2Łowicz
3:6
4 .5
4. SP 4 Łowicz
2:2
3
2
5. SP 6 Łowicz
2:4
2
2
SP 3 Łowicz
Mistrzyniami Łowicza zostały reprezentantki SP 1 Łowicz, które grały
w składzie: Ewa Filecka, Katarzyna
Kaźmierczak, Aleksandra Plichta, Aleksandra Woźniak, Roksana Kasztalska,
Anna Antosik i Joanna Kosiorek - nauczycielka w-flwona Górska.
Paweł A. Dolitlski

W zawodach rozgrywanych w Kutnie uczniowie SP 4 Łowicz mogli zdobyć
jedynie drugie miejsce. Zwycięstwo było zarezerwowane dla SP Bedlno.

Sport szkolny - Rejonowa GS w-unihokeju

.Gospodarze pokazali iak się gra
Kutno, 29 lutego. W hali sportowej
nr 2 w Kutnie rozegrane zostały eliminacje rejonu skierniewickiego SZS w ramach Gimnazjady
Szkolnej w unihokeju, czyli dyscyplinie,
w której za pomocą specjalnych kijów
trzeba umieścić piłkę w bramce rywali.
Obok siebie rywalizują dziewczęta
i chłopcy (drużyna składa się z dwóch
dziewcząt i trzech chłopców)', a udział
w nim wzięły reprezentacje powiatów ło
wickiego, rawskiego i kutnowskiego.
Bardzo pewnie awans do turnieju
wojewódzkiego wywalczyła ekipa gospodarzy z SP Bedlno, która zademonstrowała wszystkim uczestnikom, na
czym polega unihokej. Zespół ten jednak specjalizuje się właśnie w tej grze,
więc tego wyniku można się było spoSzkoły Podstawowej

dziewać. Drugie mieJsce wywalczyła
SP 4 Łowicz.'
• SP 4 Łowicz - GP 2 Rawa Mazowiecka 4:1 (2:0); br.: Błażej Golis 2
_.
i Michał Tataj 2.
• GP 2 Rawa Mazowiecka - SP
Bedlno 1:10 (3:0)
• SP Bedlno - SP 4 Łowicz 4:0 (2:0)
2 4 14:1
I. SP Bedlno
2 2 4:5
2. SP 4 Łowicz
3. GP 2 Rawa Mazowiecka 2 O 2: 14
W ekipie łowickiej „Czwórki" grali:
Beata Klimaszewska, Anna Wysocka,
Marta Pietruczyk, Marta Erchardt, Błażej Golis, Michał-Tataj, Norbert Zwierz,
Piotr Jankowski, Marcin Pietruczyk,
Michał Kamiński i Andrzej Grzegorek
- nauczyciel w-f Paweł Dol.iński.
Pawel A. Doliński
drużyna
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Łowicz, 2 marca. Rozgrywki Łowickiej Amatorskiej Ligi
Koszykówki będą miały bardzo podobny kształt jak w poprzednim sezonie. W I lidze ALK-i zagra osiem drużyn,
a tytułu mistrzowskiego broniła będzie Asthma Attack.
Jako, że w tej edycji do rozgrywek dopuszczono także po
jednym ,,zawodowcu", to ważne jest także, kto gdzie ·zagra:
otóż w ekipie „Asthmatyków" występował będzie najpraw-

dopodobniej Piotr Tokarski. Silnym punktem wicemistrzowskiego GOK-u Zduny będzie na pewno Robert Kucharek,
a jednym z faworytów będzie także beniaminek łowickiej „ekstraklasy" - PC ,,Mar-Bo" (ekipa ta wywalczyła awans do I
ligi jako Gutenów) z Adrianem El-Wardem i Krzysztofem
Jankowskim. Ponadto Marcin Danych występował będzie w

występował będzie

najpewniej w Belferku.
w I. kolejce w niedzielę, 12 marca 2000 roku dojdzie do bardzo ciekawych spotkań: godz. 12.00: Asthma
Attack - Belferek i godz. 13.15: TKKF „Księżak" - GOK
Zduny. Natomiast kolejne mecze odbędą się w następną
sbotę, 18 marca: godz. 14.30: Żaden Łowicz - PC „Mar-Bo"
i godz. 15.45: Thunders - Rakiety. Mecze te rozgrywane będą
w hali OSiR nr 1 w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3.
Natomiast do Il ligi zgłosiło się jak dotąd tylko pięć ekip:
znane z gry w poprzednich latach Grafikolor, Cornea i Powracający Błysk oraz debiutujące w rozgrywkach Zacisze
Łowicz i AZS WSE-H Skierniewice. Pierwsze mecze zaplanowane są także na sobotę, 18 marca 2000 roku.
Już
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Dart - 4. turniej Grand Prix Łowicza

Kuza zapomniał
iak się wygrywa?
"S

Łowicz, 3 marca. Najlepszy ostatnio
zawodnik Grand Prix Łowicza w dartsic - Maciej Wójcik po raz pierwszy
w tej edycji nie wygrał. W czwartym
turnieju lider tej klasyfikacji przegrał
najpierw z Pawłem Kuzą, a następnie
z mieszkańcem Głowna - Maciejem
Turskim i zajął ostatecznie dopiero
trzecie miejsce. Ciekawie było także
w rywalizacji o pierwsze miejsce. Wydawało się , że po pokonaniu Wójcika
wygra w końcu Kuza, ale jednak ze zwycięstwa cieszył się Turski.
Kolejny tumiej Grand Prix Łowicza
rozgrywany będzie w hali OSiR nr I
w piątek, 17 marca 2000 roku, a jego
początek jak zwykle o godz. 18.00.
4. turniej GP Łowicza:
1. Maciej Turski
6 5 11:5 16
4 3 7:4 15
2. Paweł Kuza

3. Maciej Wójcik
4 2 5:4 14
4. Jacek Lebioda
4 2 5:4 13
5. Jakub Lebioda
2 o 1:4 12
Adrian Wójcik
2
0:4 12
7. Waldemar Sokół
2
0:4 10
Klasyfikacja po 4. turnieju GP Łowicza:
I. Maciej Wójcik (I)
62
2. Maciej Turski (2)
59
3. Paweł Kuza (3)
54
4. Jacek Lebioda (.1)
50
5. Waldemar Sokół (4)
47
6. Adrian Wójcik (6)
44
7. Jakub Lebioda (7)
40
8. Jerzy Cipiński (8)
13
9. Paweł Glazik (9)
12
12
Paweł Orzechowski (9)
Jacek Pytkowski (9)
12
11. Waldemar Szk up ( 11)
IO
Paweł A. Doliński

o
o

Triumfowała
Przygotowania KS „Pelikan"

ZA WYSOKA PRZEGRANA

~

• GWARDIA Warszawa - PELIKAN Łowicz 5:1 (2:0);
3: I - Grzegorz Piechna (55)
Pelikan: Nowogórski-Łukawski, Nowacki, Piusiński - M. Plichta, Stankie- ·
wicz, Łopata, Styszko, Adamczyk Piechna, Grzywacz. W lI połowie zagrali: Olszewski, Walczak, Szcześniak, Ambroziak, Owczarek i Skowroński.
Warszawa, 1 marca. Kolejnym sparingowym ·przeciwnikiem łowickiego
Pelikana był zespół warszawskiej Gwardii. „Ptaki" przegrały to spotkanie 1:5,
choć gdyby w pierwszych piętnastu minutach wykorzystały wyśmienite okazje
do strzelenia bramek, wynik tej konfrontacji byłby zapewne inny.
W 4. minucie rozgrywający dobre spotkanie Michał Plichta zagrał w pole karne
do Grzegorza Piechny, który będąc 6
metrów od bramki minimalnie przestrzelił głową. Po dwóch minutach Plichta
ponownie zauważył naszego napastnika,
ale Piechna po raz kolejny, tym razem
z dziesięciu metrów nie trafił w bramkę.

W 11. minucie wykonywaliśmy rzut wol- później gospodarze rozwiali nam do koń
ny. Zabrakło nam szczęścia, gdyż po ude- ca nadzieje na korzystny wynik. Z koń
rzeniu Dariusza Nowackiego z dwudzie- cowej linii po dośrodkowaniu zza plestu metrów, piłka trafiła w słupek. Pił ców Tomasza Szcześniaka wybiegł jekarskie powiedzenie, że nie wykorzysta- den z gwardzistów i uzyskał kolejną bramne sytuacje się mszczą sprawdziło sięjuż kę. Chwilę póżniej Marcin Owczarek
w 13. minucie. Gospodarze wyszli z szyb- przeprowadził akcję lewą stroną i dośrod
kim kontratakiem i pokonali Roberta No- kował do Piechny. Były zawodnik Cerawogórskiego. Co prawda „Siama" się miki strzelił mocno, ale bramkarz gospognął piłkę, ale ta i tak wpadła tuż przy darzy złapał spokojnie piłkę . W tej samej
samym słupku i przegrywaliśmy O: I. Tuż minucie po zespołowej akcji z 15 metrów
przed przerwą straciliśmy drugą bramkę. uderzył Stankiewicz, ale futbolówka przeGospodarze strzelili gola z rzutu wolne- leciała nad poprzeczką. W 71. minucie gogo. Piłka wpadła w samo „okienko" ło spodarze ustalili wynik tej konfrontacji,
wickiej bramki.
po szybkiej kontrze zdobywając piąta
Druga połowa zaczęła się dla nas fatal- bramkę.
nie. W 48. minucie przegrywaliśmy już
Pelikan przegrał, jak podkreślił po
0:3.Warszawianie odebrali piłkę Irkowi meczu kierownik drużyny -Andrzej MiŁukawskiemu i po szybkim jej rozegra- ziołek, zbyt wysoko. Momentami graliniu nie mieli kłopotów z uzyskaniem gola. śmy poprawnie, ale gospodarze są na 'inW 55. minucie Grzegorz Łopata prze- ny,m etapie przygotowań i to było widać
prowadził akcję z Robertem Stankiewi- gołym okiem.
czem. Były gracz Świtu odegrał piłkę do
Krzysztof Oiko
Piechny, a ten z pierwszej piłki z 25 .
O sparingu Dolca11 Ząbki - Pelikan
metrów strzelił bramkę. Dziesięć minut
czytaj na st1: 31

Młodzi sportowcy z gminy Łowicz
w ostatnich dniach rozegrali cały szereg zawodów, zarówno w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik
1987 i młodsi), jak i Gimnazjady Szkolnej (rocznik 1985-86), a zwycięzcy
reprezentować będą gminę w mistrzostwach powiatu łowickiego.
• GGS w koszykówce dziewcząt:
Popów, 29 lutego. W Gminnej Gimnazjadzie Szkolnej w koszykówce
dziewcząt wzięły udział tylko dwie drużyny, a w mectu decydującym o awansie do zawodów powiatowych, drużyna
SP Zielkowice wygrała z Gimnazjum
w Popowie 51:15 (28:6), a w zwycię
skim zespole Romana Styczyńskiego
grały: Małgorzata Lebioda (27 punktów), Ilona Murawska ( 14), Jus tyna Mularska (6), Anna Wróbel (4), Justyna
Szymańska, Monika Bąba i Anna Białecka.

• GGS w koszykówce chłopców:
Popów, 29 lutego. Tego samego
dnia odbyły się także Mistrzostwa
Gminy Łowicz w koszykówce chłop
ców, a reprezentantom Gimnazjum
w Popowie udało się wygrać z SP Zielkowice 23:20 (9:6). W zwycięskim
zespole grali: Konrad Pilich (12), Ma-

SP Bocheń
rek Górczyński (6), Tomasz Milczarek (3), Paweł Pęśko (2), Robert Czarnota, Marcin Dziedzic, Radosław
Król, Sylwester Haczykowski, Michał
Będkowski i Paweł Mika.
• GIMS w minikoszykówce dziewcząt:

Popów, I marca. Do Gminnych
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w minikoszykówce dziewcząt zgłosiły się
trzy drużyny, a najlepszą okazała się
ekipa SP Bocheń, która pokonała SP
Popów 14:8 (8:2) i SP Zielkowice 20:4
(14:0).
I. SP Bocheń
2 4 34:12
2. SP Popów
2 3 50:18
3. SP Zielkowice
2 2 8:62
W zwycięskim zespole grały: Błasz
czyk (20 punktów w obu meczach),
Rybus (4), Flis (4), Jaros (2), Kazimierska (2), P. Gajda i S. Gajda.
• GIMS w koszykówce chłopców:
Popów, I marca. W turnieju Gminnych IMS w minikoszykówce chłopców
wystąpiły cztery drużyny, a najlepszą
okazała się ekipa SP Bocheń, która wygrała z SP Popów 26:4 ( 12:0), SP Dąbko
wice Dolne 36:4 i po dogrywce z SP Zielkowice 23:21(I1:9,19: 19).
dok. na st1: 28

Judo - eliminacje
do OTK juniorów

Tróika poiechala
· tróika wygrała •..

lniciatywa Dealerów Daewoo

Łódź,

Piotr Daszczy1iski znalazl się w pó/(tnalowej „ czwórce", ale ostatec=nie zajął miejsce
5-6 \\' turnieju rozegranym w hali OSiR Nr 2 w Łowiczu

„

Tenis

stołowy-

Puchar „Przeglądu Sportowego"

Daszczyński dotarł
Łowicz, 5 marca. W łowickiej hali
sportowej OSiR nr 2 odbyły się eliminacje ogólnopolskiego turnieju tenisa stołowego młodzików i żaków o Puchar
„Przeglądu Sportowego", a w zawodach
wzięli udział młodzi pingpongiści z całego województwa łódzkiego. Bardzo
dobrze w tej stawce zawodników w kategorii młodzików zaprezentowali się
wychowankowie łowickiej sekcji Aronii-

naiwyiei

OSiR-u - podopieczni trenera Romana
Jagielskiego, którzy w dwójkę zakwalifikowali

się

do

czołowej

ósemki.

•ŻACZKI:·
Najlepszą okazała się rozstawiona
z numerem pierwszym - Katarzyna
Chardy (Elta Łódż), która w finale po-

konała swoją klubową koleżankę Aleksandrę Kryśkiewicz

2:0 ( 17, 13).
dok. na str. 30

4 marca. Kolejni zawodnicy
łowickiej sekcji judo Międzyszkolnego
Klubu Sportowego „Zryw" święcili
triumf w Łodzi ... Tydzień temu pisaliśmy o zwycięstwie Karoliny Kosman
w eliminacji do Ogólnopolskiego Twnieju
Klasyfikacyjnego juniorek młodszych. Tym
razem w eliminacjach do OTK walczyły
juniorki i juniorzy, a cała trójka łowiczan
pozajmowała w swoich kategoriach pierwsze miejsca, awansując tym samym na zawody, które zostaną rozegrane w Olsztynie
w dniach 25-26 marca 2000 roku.
Najlepszą w wadze do 52 kg okazała się
Iwona Grzegory, w kategorii do 63 kg
triumfowała Monika Grochola, a trzecim
wychowankiem trenera Macieja Sikorskiego, który stanął na najwyższym stopniu podimn był oczywiście Michał Garnys, który zwyciężył w wadze do I OO kg.
Ale jak się później okazało nie była to
ostatnia chwila triumfu mistrza Sikorskiego. Podczas dekoracji medalistów
prezes Okręgowego Związku Judo
w Łodzi -Andrzej Blewązka zganił tych
wszystkich, którzy do podium dochodzili w niekompletnych judogach czy dresach, stawiając za wzór właśnie łowic
kich judoków.
Paweł A. Dolitiski
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Rozwiązanie krzyżówki
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kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól.
Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej śro
dy, 22 marca prawidłowe rozwiązanie całej krzyżów.ki wraz z hasłem
rozlosujemy nagrodę książkową.
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OLEK-; WIĘKSZY
ROZMIAR!

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Bogusław Wójcik oświad
czył tygodnikowi „Gazeta Polska":
„Najbardziej obawiam siQ oddania
• sieci dctaliq:ncj dużym korporacjom finansowym z zagranicy. Pol- .
skic produkty nic bQdą miały półek
w tych sklepach. Już raz to przerabialiśmy po drugiej wojnie świato
wej. Komuniści upaństwowili handel i państwowym sklepom nakazali
kupowanie wyrobów jedynie w pań
stwowych przcdsiQbiorstwach ..."

OBAWY PREZESA

FAKTY, OPINIE, PLOTKI

mniejszości muzułmańskiej.

I

Dyrektor Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza Janusz Odrozgniewany ponaw1a3ącym1 SlQ - nawet w
tzw. poważnej prasie - doniesieniami o jakoby żydowskim pochodzeniu przodków wieszcza - patrona,
ustalił i podał do publicznej wiadomości, że w grQ mogą wchodzić co
najwyżej protoplaści ... tatarscy. Opinię dyrektora ze zrozumiałą satysfakcją powitały polskie organizacje

I1wąż-Pieniążek'. najwy~icj

Iza;~:~:;n;;;~~· ·"

I

ści Leszek '.iotrowski, odwołany_~
ub. r. na wmosek Hanny Suchockiej
I za „niesubordynację', tak skomentował w „Gazecie Polskiej" wyniki
sondaży opinii publicznej oraz wystQpujący tu i ówdzie triumfalizm
SLD: „Tc domniemane 40% to jeszcze nic wygrane wybory, jeszcze
mogą stopnieć do właściwego wy1 miaru. Kto przed czasem uważa się

1

Były wiccministcrsprawicdliwo-

MOŻE STOPNIEĆ

siów!"

Poseł AWS Czesław Bielecki
alarmuje na łamach tygodnika
I „Wprost": „AWS kładła nacisk na
' pewien zbiór warto~ci, który określał nas ideowo, ale nic ideologicznie. Jeśli z wyborów kompromisowych i ideowych robimy wybory
ideologiczne, sami siebie stawiamy
pod ścianą. Kończy siQ najgorszym
- władzą dla władzy i państwa kole-

WYBORY: IDEOWE
I IDEOLOGICZNE

Jerzy Antkowiak mający za sobą
m.in. 37 lat pracy na stanowisku
głównego projektanta Mody Polskiej, wystawił w ,,Rzeczposp9litej"
3
0666
666
Warszawa
surowe oceny naszym VIP-om za
ich sposób ubierania siQ. O Aleksandrze Kwaśniewskim powiedział:
Legenda: Strzałki oznaczają kierunek wiatru (jak „Ma tak efektowną i wytworną żo
na mapie), _li~zby górne - temperaturę maksy- nQ, a3akby w dwóch różnych pała
malną W oz1en, liczby dolne - temperaturę mini- cach m1cszkah. Pam prezydentowa
malną w nocy
~ ubrana pięknie, odpowiednio na
każdą okazjQ. A prezydent wciąż
nosi te za ciasne garniturki. Gdybym
był panią prezydentową, to przysiQgam, powiedziałbym: - Olek, idziemy kupić wiQkszy rm:miar... "

Płock

.

Łódź

Łowicz

piątek

CZAS NA RELAKS

Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszcz lub
deszczu ze śniegiem. Rano miejscami drogi mogą być śliskie! Wiatr
przeważnie płn.-zach., umiarkowany 4-8 mis. Temp. min. ok. 2-0° C .
Temp. maks. ok. 2-3° C. Wzrost ciśnienia.

•ŚRODA

•SOBOTA
Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wiatr
przeważnie pin-wsch, umiarkowany i dość silny 5-1 Omis. Rano i podczas
opadów miejscami drogi mogą być śliskie! Temp. min. ok. (-2)-(-4)° C.
Temp. maks. ok. 3-5° C . Wzrost ciśnienia .
•NIEDZIELA
Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu . Wiatr
przeważnie zach., umiarkowany 4-8 mis. Temp. min. ok. 4-2° C . Temp.
maks. ok. 6-7° C. Niewielki spadek ciśnienia.
• PONIEDZIAŁEK
Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu lub
deszczu ze śniegiem . Rano i podczas opadów miejscami drogi mogą
być śliskie! Wiatr przeważnie zach„ słaby i umiarkowany 3-8 mis. Temp.
min. ok. 2-0°C. Temp. maks. ok. 2-3°C. Spadek ciśnienia.
•WTOREK
Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wiatr
przeważnie zach„ słaby i umiarkowany 3-8 mis. Temp. min. ok. 3-1° C.
Temp. maks. ok. 4-6° C . Wzrost ciśnienia.

•PIĄTEK
Dość pogodnie, jednak w ciągu dnia okresami sporo chmur i lokalnie
możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Rano i podczas opadów
miejscami drogi mogą być śliskie! Wiatr zach. i płn-zach., umiarkowany
i dość silny 5-10 mis. Temp. min. ok. 2-0° C . Temp. maks. ok. 2-3° C .
Spadek ciśnienia.

Ogólny opis pogody:

w regionię przeważnie będzie
kształtował układ niżowy znad Skandynawii. Napływać będzie na
zmianę chłodniejsza i cieplejsza oraz wilgotna masa powietrza z
północnego· - zachodu i zachodu.
•CZWARTEK
Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Od
północy regionu ochłodzenie i lokalnie możliwe opady deszczu ze śnie
giem. Wiatr zach. i pin-zach., umiarkowany i dość silny 5-10 mis.Temp.
min. ok. 5-3° C. Temp. maks. ok. 6-8° C. Wzrost ciśnienia .

Pogodę

Prognoza pogody dla rejonu Łowicza „ 9.03.2000-15.03.2000
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10 marca, sobota
godz. 20.00; POLSAT;
DUŻA PRZERWA
Pilotażowe, trzy odcinki
nowego serialu
komediowego. Jak mówią
autorzy serialu. Każdy

sieją

12 marca, niedziela
godz. 22.45; TVP1;
FORTEPIAN
Ada, młoda uboga
Angielka, panna
z dzieckiem opuszcza
rodzinny kraj. Wyrusza
wraz z dziwięcioletnią
córeczką Florą do
nowozelandzkiego
buszu, taszcząc ze sobą
tytułowy instrument.
Szczegóły na str. 8

marzenie.

nauczyciele,staramysię

spełnić to

Ze skrżynki wyciągamy grubą kopertę. niesionej przez listonosza. Ładny papier, Radio nie odbiera, pozłacana kolia z diaNie, to nie pomyłka. Wygrywam domek podpisy prezesów lub skarbników, szum- mentem jest marną, tandetną błyskotką, a
jednorodzinny! „Przeszła pani eliminacje, nie brzmiąca nazwa finny, poważnie wy- sporządzony rzekomo wyłącznie dla nas
jako jedna z niewielu ma pani możliwość glądająca oferta kupna, certyfikaty- to za- amulet przynoszący szczęście jest takim
otrzymania pięknego segmentu ... " - dalej chęca .do uwierzenia, że wreszcie do nas samym wisiorkiem, jakie po parę - a nie
czytamy, jacy to z nas szczęściarze. Trze- uśmiechnęło się szczęście. Fakt, że do po parędziesiąt - złotych można kupić w
ba tylko - by fonnalności stało ~ię zadość - wielkiej finny należy przesłać zamówie- każdym sklepie ezoterycznym. Bywa i tak,
przesłać zgłoszenie oraz zamówić coś z nie na adres skrzynki pocztowej , jakoś nie że nagroda wcale nie musi być tak wspalisty, przedstawionej obok na kolorowym budzi - przynajmniej początkowo - po- niała , jak samochód czy dom lub sto tysię
papierze. I tu nadawca reklamuje czajniki, dejrzliwości. Dopiero bezskuteczne ocze- . cy. Ot, dostajemy zwyczajną ofertę, kolozestawy garnków, pudełka z przyborami kiwanie każe nam rozejrzeć się za adre- ro\V)' folder z różnymi, mniej lub bardziej
do szycia itd. Oferta jest zwykle mało wy- sem czy telefonem finny. I wtedy okazu- przydatnymi przedmiotami. Zachęca się
Pani Dżonson była
szukana, a rzeczy- zazwyczaj niepotrzeb- je się, że jedynym kontaktem z naszymi nas do wysłania zamówienia różnymi ,,na- I stewardesą, pan
ne. No, ale czego się nie robi , by wejść w niedoszłymi dobroczyńcami jest numer grodami" dla „pierwszych stu" (czy tysią Dżonson - agenem
posiadanie domu. Zamawiamy więc radio, skrzynki pocztowej.
ca) klientów. A nagrodą może być dosłow- ubezpieczeniowym.
Czasami nadchodzi zamówiona rzecz, nie wszystko. „Wyjątkowa karma dla kró- . Jej kariera skończyła
które w sklepie kosztowałoby o połowę
taniej , wysyłamy pieniądze i zgłoszenie, i choć już oczywiście o domku nie ma lika", „balsam na potencję", „odchudzają się z wiekiem,
mowy. I wtedy okazuje się; że staliśmy się ce klipsy", „serwis kawowy dla jednej oso- podobnie jak jego
czekamy. Tydzień, potem drugi ...
Wiele osób decyduje się na skorzysta- właścicielami bubla. Ekspres do kawy, re- by" i tym podobne bzdury zawsze znajdą ambicje. Trzyma ich
nie z nieoczekiwanego daru losu, znale- klamowany jako fantastyczny, okazuje się chętnych, którzy się na taką ofertę połako- I przy sobie dorastający
syn i dorobek
zionego pewnego pięknego dnia w skrzyn- rzeczywiście fantastyczny, ale pod warun- mią.
d
k
wspólnych
lat.
ce lub - by to poważniej \V)'glądało - przy- kiem, że będzie służył wyłącznie lalkom.
0
1 5 11
· na s r.
ii! Szczegóły na str. 8
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Naiwnych nie

„Panna Nikt" -film fabularny prod. polskiej- reż. Andrzej Wajda, wyk. Anna Wielgucka, Anna Powierzna ·1 znasdałbywiele,aby
(na zdjęciu), Stanis1awa Celińska, Anna Maria Mucha i inni. Emisja: poniedziałek, 13 marca, TVP2, godz. 21.35.
posłuchaćo~ta~
--~
. ··-··-···-·····-·
···-····-······-·-·······-„··--· ----„-·
. -· _ .... ... .......... naprawdęmowiąnas1
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10 marca, piątek
godz. 10.00; TVP1;
W STARYM KINIE:
DO UTRATY TCHU
Michel, lekkoduch
zbuntowany przeciwko
normom społecznym
kradnie w Marsylii
samochód i udaje się
na północ kraju.
Znalezionym w schowku
szoferki rewolwerem
zabija po drodze
policjanta, po czym
pieszo i bez grosza
przybywa do Paryża .
Szczegóły na str. 4
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17.00

17.15
17.30
18.20
1a30
18.55
19.20
1925

21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.35 ZarchlwumX
- serial prod. USA
Agent Frank Burst i zastępca szeryfa aresztują
groźnego przestępcę, znanego pod pseudonimem
Pusher. Okazuje się, że
zatrzymany mężczyzna, któ-

pogody

19.55 Święta wojna
• f~m dokumentalny
20.20 Bazar - Magazyn
Konsumentów
Kultury
21.00 Panorama
2121 Prognoza

Ashekenazy

Dzieciaki z dzielnicy
wzajemnego
szacunku
Pytania o reformę
Program lokalny
W sieci
Panorama
Jeden z dZlesięclu
·teleturniej
Dwójkomanla
Spotkanie
z Vladimirem

beźpieczyć.

zaklina się, że nigdy nie
użył w stosunku do niej siły.
Sarah nie zgadza się na
zakup broni. Po ostatnim
napadzie Bailey uważa, że
koniecznie muszą się za-

22.55 Sportowy flesz
23.00 Alicja
·film fabularny,
reż. Wrxx?f Alen,
wyk. Mia Farrow,
Joe Maitegna,
Alec Baldwin i inni
Alicja Tate (Mia Farrow)

Wiadomości

Jedynki
22.25 Monitor

17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
- serial prod. USA
Caitlin Cross, która pracowała do niedawna w wydziale specjalnym, przygotowuje raport, w którym wykazuje nieprawidłowości w
działaniu tego wydziału.
Raport trafia do komisji i
Nash Bridges oraz Joe Dominguez zostają wezwani
na przesłuchanie.
18.ll Credo 2000
19.00 Wieczorynka:
Powrót do
wiklinowej zatoki
19.15 Jutro weekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
20.10 Nash Bridges
·serial prod. USA
21.00 Sprawa
dla reportera
21.35 Tygodnik polityczny

Czwartek
ft!VIPO
Przedmieście

Krakowskie

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Sydney-serial

a15

Po~awiajmy

8.30 Wiadomości
a45 WombelkJ. serial anim.
9.10 Mama I ja- program
dla mamy i trzylalka
9.25 Domowe przedszkole

9.50
o dzieciach
10.00 Randall i duch
Hopklrka-serial USA
11.40 Europa regionów
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Horyzonty
12.45 Klan-telenowelaTVP
1l10 TaksówkaJedynki
1l25 Szalone sporty
1l45 Życie prawdziwe,
życie sztuczne
14.25 Wyprzedzić chorobę:
Choroba

Parkinsona

Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Jaka to melodia?

Jedynki

15.00 Wiadomości
15.10 W Interesie
publicznym
15.30 Fronda
16.00 MuzycznySerwis
16.10
16.15
16.20
17.00
17.25

TVP8
aoo

duże i małe

7,30 Dziennik krajowy
7.9> Studio urody
Program lokalny
a30 Projektantki ·serial
9.00 Allematywy4
10.00 Wszystkie stworzenia

dookoła świata

z

11.00 Po prostu żyć
11.25 Na pełnym morzu
Dwójką
12.oo

13-latków

Krzyżówka

12.30 Zagadkowe historie
XX stulecia:
Organizacja Odessa
12.50 Dziennik krajowy
1l10 Kamawałgwiazd
14.0S Anatol
-serial anim.
14.30 Ale heca- program
da dzieci
15.00 W labiryncie
• telero.veła lVP

15.30
·czyli Światowid
16.oo Panorama
• 16.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA
Daphne porzuca Charliego.
Bailey i Claudia starają się
· pomóc starszemu bratu w
trudnych chwilach. W restauracji dochodzi do rozboju.
Ofiarami padają Bailey i Sarah. Ned zjawia się w domu
Salingerów. Julia nie chce
jednak z nim rozmawiać,
mając żal, że ją uderzył. Ned

9 marca 2000 r.

wiedzie dostatnie życie, otoczona luksusami w komfortowym mieszkaniu na Manhattanie. Od szesnastu lat
jest żoną Douga (William
Hurt), potentata finansowego. Ma dwoje nieletnich dzieci, które widuje raczej rzadko, służbę i wszystko czego
zapragnie, jednak czuje się
nieszczęśliwa. Nie znajduje
ukojenia u boku zimnego i
nieczułego męża. Brak uczucia i ciepła rekompensuje
sobie zakupami w najdroż
szych sklepach i butikach na
Manhattanie. Znużona monotonią życia, sentymentalna bogata pani domu cierpi
na różne dolegliwości zdrowotne, które właściwie są wytworem jej wyobrażni. W marzeniach pragnie zakosztować innych wrażeń, widzi siebie w ramionach przystojnego Joego (Joe Mantegna),
którego spotkała pewnego
razu, odbierając dzieci ze
szkoły.

Jedynki

0.45 Fronda
1.10 MdM (powt.)
- program rouyv/Kowy
1.55 MuzycznySelwis
2.00 Zakończenie
programu

rege prawdziwe nazwisko
brzmi Robert Modeli, posiada nadprzyrodzone zdolności. W czasie eskorty opancerzonym policyjnym wozem przejmuje kontrolę nad
kierowcą samochodu i zmusza go do wjazdu na ruchliprosto pod
pędzącą ciężarówkę.

wą autostradę,

22.25 997 -magazyn
kryminai1y
23.00 Ekstradycja 3
·serial prod. polskiej
Sumar dostaje zadanie zlikwidowania dwóch wysokich rangą urzędników rzą
dowych. Są oni ostatnią
przeszkodą w przejęciu
przez Geobank Pałacu Kultury i Nauki oraz otaczają
cych go terenów. Nazwiska
niewygodnych dostojników
zabójca uzyskuje dzięki skorumpowanemu ministrowi, który nieuczciwie zarobione piezamierza przeznana kosztowną operaniądze

cję żony.

czyć

programu

Zakończenie

O.OO Wojny
tytoniowe
-serial prod.
angielskiej
0.45 Policjanci
zBrakudy
·film fabularny
2.20

2

TV

7.00 Bajki 8.00 Miksęr 8.1 O
Klient 8.30 Integracja 8.45
To jest temat 9.00 Niezapomaiany 10.00 Telezakupy 10.30 Echa Regionów
11.00 Kowalski i Szmidt
11.30 Mickiewicz 11.40 Miniatury włoskie 11.55 Rap
na drodze 12.10 Ścieżka z
raju 12.30 Klub Filipa 13.00
Portrety miast 13.30 Telekurier 14.00 Koszykarski ABC
14.15 Magazyn siatkarski
14.30 Krople miłości" 15.00
Podróże„. 15.25 Bliżej pra110 15.30 Kurier 15.35
Rozmowa dnia 16.00 Małe
ojczyzny 16.35 Co, gdzie.„
16.45 Jest jak jest 17.15
Mikser 17.30 Kurier 17.50
Sekrety W"N'f 17.55 Sport
18.00 Kurier 18.20 Tele
motor18.40Co, gdzie„.18.50
Gość WOT 19.00 Miedzą do
Europy 19.30 Bajki 20.00
Nauka 20.30 Niezapomniany 21.35 Sport 21.40 Rozmowa dnia 22.00 Krople
miłości 22.30 To jest temat 22.45 Integracja 23.00
07 zgłoś się 0.1 O Obszary

WOT

8.00 Reklama 11.00 Poznajmy Francję 11.50 Krajobrazy polskie 12.00 Magazyn
12.30 ~ideo wizyty 13.00
Anastazja - film obycz. 13.48
Dwory i pałace Ziemi Gorzowskiej 14.00 Bajki 14.30
Zemsta. film obycz. 15.21
Ekonomia? Nic trudnego!
16.00 Reklama 17.45 Wia-

cia 16.15 Wiadomości Wat-jkańskie 16.40 Kalendarz Uturgiczny 16.45 Blok programów dla dzieci 17.10 •
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka 19.25 • 20.30
Różaniec 21.00 Bogurodz.ica i Apel 21.50 •

17 .55
domości lokalne
Dzieci i ryby 18.05 Mag.
katolicki 18.35 Rklama
19.18 Zamki i pałace 19.30
Przygody Sir Lancelota 19.55
Krajobrazy polskie 20.32
Po upadku • dramat 21.52
Mistrz nikifor-film dok. 22.15
Jak pomóc„. 22.31 Ławka
23.00 Reklama

) TELEWIZJA KABLOWA 'JVMŁOWICZ

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 Mijosierdzia Bożego 15.15 • 16.05 Słowo ży-

TV Niepokalanów r<1mówka programu:

7.00 Bajki 8.00 ŁWD 8.05 To
już dzień 8.30 Integracja 8.45
To jest temat 9.00 Niezapomniany 10.00 Telezakupy
10.30 Echa regionów 11.00
Kowalski i Szmidt 11.30 Mickiewicz dla dorosłych 11.40
Miniatury włoskie 11.55 Rap
na dr"dze 12.10 ścieżki z
~ 12.30 Klub Filipa 13.00
Portrety miast 13.30 Telekurier 14.00 Koszykarskie
ABC 14.15 Mag. siatkarski
14.30 Krople miłości 15.00
Podróże Obieżystopki 15.25
Bliżej prawa 15.30 Muzyczna
niedziela 16.10 WFO proponuje - Polski koń arabski
16.35 Ssaki„. 16.55 Możesz wymagać 17.10 ŁWD
17 .15 Małe conieco 17 .30
Spoko 18.00 ŁWD 18.20 Bez
kompleksów 18.40 Bezpieczna Łódż 19.00 Miedzą do
Europy 19.30 ·Bajki 20.00
Nauka po roku 2000 20.30
Niezapomniany 21.30 ŁWD
22.00 Krople mijości 22.30
To jest temat 22.45 Integracja 23.00 07 zgłoś się
0.10 Obszary Niemiec

Łódź

„Alicja" - film fab. prod. USA - reż. Woody Allen, wyk. Mia Farrow, Joe
Mantegne (na zdjęciu), Alec Baldwin i inni. Emisja: czwartek, 9 marca,
TVP 1, godz. 23.00.

CttT\'J;.TS jl
Programypogrublooe-nlel<odowane

7.OO Diabelski Młyn 7.40
Minisport + 7.45 Łapu capu 7.50 Aktualności filmo·
we 8.00 Kotopies • serial anim.
8.25 Wyrzuć mamę z pocią
gu • komedia 9.50 Cybemet
10.15 Bez odwrotu - film serisacyjny 11.55 Polowanie na
mysz • komedia 1J.30 Córki plemienia Missira - serial
dok. 14.30 A to histeria! serial anim. 15.00 Turbo P1>
wer Rangers • film przygodowy 16.40 Kobieta na wojnie - dramat wojenny 18.30
Kotopies 18.55 Świat dzikich
zwierząt· serial anim. 19.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.40 Łapu capu chochliki telewizyjne 19.45
Minisport + 19.50 Aktualności filmowe • prowadzi
Agnieszka Egeman 20.00
Zwyczajna dziewczyna • film
obycza'pNy 21.25 Sokół i koka · dramat 23.35 W samoobronie • film sensacyjny 1.1 O
Cholerny dzień - komedia
2.45 Gry uliczne • film sensacyjny 4.25 Footloose film muzyczny 6.10 Kraina
- film
niedźwiedzia białego

dokumentalny

Discovery
17.00 Wyprawy w czasie:
partyzancka baza króla
18.00 Strefa mocy 19.00
Kraina samochodów 19.30
Ciekawostki Discovery: dodatek 20.00 Noc zbrodni
21.00 Akta FBI 22.00 Detektywi sądowi 23.00 Strefa
saKo m.
oc
m . Y 0·00. s iczne
lan 1.00 C1ekawostk1 Discovery 1.30 Ultra nauka 2.00
Tajemniczy wszechświat
3.00 Zakończenie

15

r'1L!l1@~~'ii'

śmieciach

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
·serial komediowy
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Faceciwczeml
·serial animowany
8.00 Voltron
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
• serial komediÓwy
9.00 Na własnych

-serial komediowy

9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Marla - serial
11.30 Renegat
-serial sensacyjny

12.30 Disco Relax
13.30 Graczykowie
14.00 Gospodarz
-g:a-zabawa

TV POLONIA

1

żegnanie

6.00 Przytul mnie 7.00 Junior · program rozrywkowy
7.30 Diana 8.00 TV Market 8.30 Hello Lady Lynn
9.00 Piłka w grze 9.30 Latający dom - serial animowany 10.00 M.A.S.H. - serial
komediowy 10.30 Strażnik
Teksasu · serial sens. 11.30
Dziedziczna nienawiść 13.30
Rock MKK 14.00 Szok blok
14.30 Rock MKK 15.00 Piosenka na życzenie 16.00
Dziedziczna nienawiść - serial 17.00 Informacje 17.15
Hello Lady Lynn 17.40 Garfield • serial animowany
18.05 Strażnik Teksasu serial sensacyjny 19.00 Piosenka na życzenie 20.00
Super Express TV 20.20
Żelazny szeryf • film prod.
USA 22.00 M.A.S.H . serial komediowy 22.30 Ludzie i ryby · film prod. USA
0.1<1 Przytul mnie 1.10 Piosenka na życzenie 2.15 Po-

PaT

0.30 Powtórki

Wiadomości

O.OS Monitor

1a50 Klan-telenowela
19.15 Dobranocka: Krecik
19.30 Wiadomości
19.55 Prognoza pogody
19.57 Sport
20.00 Tajemnice Sahary
21.00 Literatura polska
od A do Z
21.15 Wielcy, więksi
i najwięksi
21.55 Małe Formy Wielkich
Mistrzów
22.20 Wieści polonijne
22.50 Panorama
23.0S Forum
23.50 Panteon

22.20 Przyjaciele
14.30 Motowiadomości
-serial komediowy
15.00 Tom i Jerry
22.50 Wyniki losowania
15.30 Informacje
LOlTO
15.55 Powrót Supermana •
22.55 Informacje
• serial przygodowy
i biznes Informacje
16.45 Alvaro- telenowela
23.10 Prognoza pogody
17.45 Luz Marla
23.15 Polityczne graffiti
18.40 Super Express TV
23.30 Duża przerwa
18.55 Informacje
O.OO Super Express TV
19.00 Prognoza pogody
0.20 Wystarr:zy być
19~ Posłaniec szczęścia
·film fabularny prod. USA
·telenowela meks)i<ańska
Powieść Jerzego Kosińskie20.00 Rodzina zastępcza
go, przeniesion<I na ekran dla
• serial komediowy
20.30 Wymyślona historia • Sellersa w roli ograniczone- film prod. USA, reż. Jim go umysłowo czlowieka, którege świat ograniczał się do
Drake, wyk. Morgan
ogródka i telewizji. WyrzucoFairc:hild, VICtoria
ny z tego azylu robi niespoJackson i inni
dziewanie karierę w sferze
20.50 Losowanie LOTTO
biznesu i polityki
I Szczęśliwego
. 2.30 Muzyka na bis
Numerka

14.30 oto Polska

13.55 Przegląd Prasy
Polonijnej
14.15 Wieści polonijne

Krakowskie

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 młodzie
ży 10.20 Prawnicy - serial
11.10 Katalina i Sebastian
11.55 Teleshopping 12.30
Sunset Beach 13.15 Miłość
i dyplomacja 13.40 Z ust
do ust 14.05 Odjazdowe
kreskówki 15.05 Dziewczyna z komputera 15.30 Czy
boisz się ciemności 16.00
Potwór z bagien - serial
16.25 Sunset Beach 17.15
Perla 18.00 Katalina i Sebastian · telenowela 18.50
7 minut 19.00 Zoom 19.30
Nie z tego świata 20.00
Rzeka ·film obycz. 22.10
Wzywam dr Brucknera 2
23.05 7 minut 23.20 Sexplozja 23.35 Murder Call 0.25
Pogoda dla bogaczy 1.15
Kariera maklera

n111P)

16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.25 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.15 Ala i As
17.45 Magazyn olimpijski
18.10 Magazyn informacji
turystyczriej
18.30 Teledyski na życzenie
1a40 GośćJedynkl

Jedynki

Uczmy się polskiego
Kwadrans na kawę
Muzyczny Seiwis

Wiadomości

Przedmieście

15.00
15.10
15.40
16.00

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Dziennik krajowy
8.10 Sport-telegram

a15

6.45

Mówi się ••.
Krzyżówka szczęścia

Klan- telenowela

Wiadomości
Gościniec

Prognoza pogody
Ludzie listy piszą
Klan - serial
Ala i As- program
da dzieci
Bank nie z tej ziemi
Pr. publicystyczny
Fronda

8.30 Wiadomości
8.42
9.05
9.30
,10.00
11.00
11.30
12.00
12.15
12.45
1l10
13.ll

POLONIA

<i>
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film animowany 8.15
Top Shop 12.15 Zbuntowana telenowela produkcji argentyńskiej 13.15 Top Shop 17.55
Przysmaki życia 18.55 Zbuntowana - telenowela 19.55 Top
Shop 21.21> Stellina - telenowela produkcji argentyńskiej
22.20 Top Shop 0.10 Playboy · magazyn erotyczny

.,...,..,..,..,..
*.,..,,..* ...

O!l11iJSPDHT

8.30 Narciarstwo alpejskie
· Puchar Świata Kobiet 13'.00
Sporty ekstremalne 13.30 Motocross • MŚ 14.00 Snowboard 14.30 Narciarstwo alpejskie 15.30 Tenis 17.00
Narciarstwo alpejskie 19.00
Magazyn Sportów Motorowych 20.00 Aerobik 21.00
Tenis 22.30 Fitness • Miss
Fitness Universe 22.30 Zimowe zawody w skokach
do wody O.OO Sporty ekstremalne 1.30 Zakończenie

now

i Wi6ŚCi

ŁOWICZANIN

per Świnka · serial anim .
15.15 Mecz: Wisła Kraków·
Widzew Łódź • rozgrywki pierwszej ligi piłki nożnej 17.15
1VN Fakty Regionalne 17.35
Wizjer 1VN 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
prod. USA; Przyjaciele urzą
dzają w domu Davida przyjęcie - niespodziankę z okazji urodzin Valerie. Dziewczyna nie jest tym specjalnie
zachwycona, tłumaczy póż-

przez których ziemię, w pobliżu domu, płynie rzeka nieustannie grożąca wylaniem .
Heroiczna walka z naturą nie
wzrusza jednak przedstawicieli banku, który dąży do odebrania właścicielom farmy„.
22.10 Wzywam dr Brucknera 2 23.05 Dziennik 23.20 ViP
- wydarzenia i plotki 23.35
Robot Jox - film fabularny
1.00 Dziennik 1.15 ViP 1.25
życie jak poker • telenowela
1.55 Idziemy na ryby - magazyn wędkarski 2.25 Muzyczna poczta - program muzyczny 3.25 Kalambury 3.55
Zakończenie programu

niej Davidowi„. 21.30 Merło
se Place - serial obyczajowy;
Michael postanawia zamieszkać z Kimberly, zdaje sobie
bowiem sprawę z tego, że samotność dla nieuleczalnie
chorej, umierającej osoby
mogłaby być nieznośna. Megan, która współczuje Kimberly jest jednak bardzo zazdrosna o Michaela. Alison i
Jake zapraszają na kolację
Billy'ego i Samanthę 22.30
Nie do wiary - opowieści niesamowite 23.00 1VN Fakty
23.05 Kropka nad i 23.27 Pogoda 23.30 Męskie sprawy
O.OO Wizjer 1VN 0.30 Granie
na zawołanie

(PAI) A.M

lecz jak wyprowadzić z błędu układ odpornościowy? Zdaniem fachowców trzeba wiciu lat badań, by znaleźć odpowiedź
na to pytanie.
Problem jest bardzo poważny. Uczeni
podejrzewają bowiem, że nawet stosunkowo niegroźne bakterie mogą dezorientować organizm i powodować niszczenie także innych komórek, nic tylko
chrząstek w stawach. Szczególnie niebezpieczny byłby atak na komórki, któ~
re poddawane są leczeniu. Zamiast je ,
wzmacniać, rozregulowany układ odpornościowy dodatkowo by je osłabiał. Istnieją podstawy do przypuszczeń, że ta·
kic reakcje zachodzą podczas radioterapii. Co gorsza, podstępne bakterie mogą
sprowokować atak na komórki, które
uległy drobnym i ·niegroźnym zmianom,
na przykład na skutek wdychania zanieczyszczonego powietrza w wielkim mieś
cie. Organizm mógłby doskonale funkcjonować z nimi, jednak wprowadzony
w błąd zaczyna je nisżczyć, co grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Odkrycie ubocznych skutków działa
nia bakterii wprawiło lekarzy w lekkie l
przerażenie. W przewodzie pokarmowym każdego człowieka znajdują się przecież bardzo liczne mikroby. Do tej pory
uważano, że ich obecność nie stanowi '
zagrożenia. Okazuje sic;, że może być
inaczej. I wszyscy jesteśmy zagrożeni.

ZtOŚLIWE MIKROBY

Co mogą nam zrobić bakterie? Pytanie wygląda na banalne, gdyż wiadomo,
że mogą wywołać wiele chorób zakaź
nych. Okazuje sic; jednak, że na tym nic
kończą sic; ich możliwości.
Nauka coraz czc;ściej odkrywa, że złoś
liwe mikroby są sprawcami schorzeń, o
jakie jeszcze niedawno nikt ich nic podejrzewał - jak choćby wrzodów żołądka
czy zawalu serca. Ostatnio potwierdzono istnienie związku między bakteriami,
a tak powszechną dolegliwością jak„.
reumatyzm. Co szczególnie zaskakują
ce, nic powodują go jakieś nowe zarazki,
lecz te, które znamy od dawna. Na przykład salomenella, hclicobacter pylori i
E.coli, czyli mikroby atakujące przewód
pokarmowy.
Magazyn „Nature. Mcdicinc" wyjaśnił naturę tego fenomenu. Bakterie zachowują sic; w sposób wyjątkowo perfidny. Nic atakują bezpośrednio naszych
stawów, lecz wprowadzają w błąd układ
odpornościowy organizmu, który zaczyna zwalczać nic tylko niepożądane zarazki, ale „przez pomyłką'' także własne
komórki i tkanki. W tym przypadku
chrząstki w stawach. Efektem tego samobójczego ataku układu immunologicznego może być chroniczne zapalenie stawów, czyli właśnie reumatyzm. Na razie
nauka jest bezradna wobec ubocznych
skutków działania bakterii. Zarazki moż
na oczywiście zniszczyć antybiotykami,

6A5 Kropka nad i • program
publicystyczny 7.15 Delfy 7A5
Przygody Animków - serial
anim. 8.1 O Super świnka serial anim. 8.35 Miody Robin Hood - serial animowany 9.00 Kamila - serial obycz;ipwy 9.50 Kłamstwo i miłość - tełenoweła 10.40 Anna
• telenowela 11.30 Telesklep
12.00 Labirynt namiętności
12.55 Pepsi chart 13.25 Automaniak - mag. motoryzacyjny 13.55 Delfy - serial
anim. 14.20 Przygody Animków · serial anim. 14.45 Su-

lambury 15.30 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 - wydarzenia i plotki 17.58 77 sekund
18.00 Kapitan Jastrząb - serial 18.30 Życie jak poker
18.58 77 sekund 19.00 Zoom
- magazyn sensacji i rozrywki 19.30 Nie z tego świata •
serial s-f 20.00 Rzeka • film
obyczajowy; reż. Mark Ry·
dell, wyk. Mel Gimson, Sissy Spacek, Shane Bailey,
Back, Jo Lynch i inni. Historia rodziny farmerów,

•

7.00 Muzyczna poczta - program muzyczny 8.00 Życie
jak poker 8.30 Telezakupy
9.05 Na południe - serial kanadyjski 9.50 ViP - wydarzenia i plolki 10.05 Kapitan
Jastrząb • serial anim. 10.30
Sally czarownica - serial animowany 11.00 Idziemy na
r/Jy 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 Ka-

o dzieciach

Zdarzyło się jutro

8

Wladomoścl

17JJJ Program lokalny
18.20 W sieci
18.30 . Panorama

M*i;a

8.30 Projektantki
·serial prod. USA
9.00 Transmisja
obrad Sejmu
14.55 W labiryncie
•felenowela
prod. JX)lskiej
15.30 Tele Mllenlum
16.00 Panorama
• informacje
16.10 Ich pięcioro
·serial prod. USA
Charlie dowiaduje się, że
Oaphne przeżyła w dzieciń·
stwie szok. Gdy była bardzo
.mała porzuciła ją matka. co
odcisnęło głębokie piętno na
psychice dziewczynki. Po·
stanawia odszukać Daphne
i sklonić ją, by razem z nim
jeszcze raz spróbowała stworzyć małej Dianie rodzinny
dom. Odnajduje ją w Los Angeles. Bailey otrzymuje korzystną propozycję, na którą poważnie się zastanawia.
'7.00 Galicjanin
• reportaż Mal1<a

lokalny

7.30 Dziennik krajowy
7!IJ Studio urody
8.00 Program

15.00

14.40 Nauka języka
niemieckiego

małych miast
14.30 Katalog zabytków

1l30 Dziennik telewizyjny
·
13.35 Do celu
13A5 Cysterski szlak
14.00 Do celu
14.115 Wielka historia

Wannlńskim

12.45 Klan ·telenowela
1l10 XX Biesiady Humoru
i Satyry w Lidzbarku

12.25 Samoiycle

·serial prod. USA
10.50 Mamy dziecko
11.15 Dom pełen zwierząt
11.30 Ekranzkwtatklem
· 11.35 Czas na komputer
12.00 Wladomoścl
12.10 Agrobiznes
12.20 Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze

10.00

9.SI Porozmawiajmy

8.45 Gwiezdna Farma
• serial animowany
9.05 Mama I ja
9.25 Domowe przedszkole

8.42 Prognoza pogody

Przedmieście
8.30 Wladomości

8.15 Krakowskie

-serial procł. USA

A teraz Susan

Kawa Cl:i herbata

23.10 Sport
-telegram
23.15 Walkaowolność:
Praga ·serial
~
Nawet słynące z rzetelno·
ści Radio BBC dało się nabrać. Nadało w świat in·
formację, iż .podczas piąt·
kowej akcji milicji przeciw·
ko praskim demonstrantom
student Martin
zginął
Szmid". Jak w dowcipie o
samochodach rozdawanych na Placu Czerwonym
w Moskwie • nie samochody, ale rowery, i nie rozda·
ją, lecz kradną • wszystko
było na opak. Rzekomy
Szmid niczego nie studio·

pogody

20.00 Magazyn
Expresu
Reporterów
20.30 Studio sport:
Liga mistrzów
22.50 Panorama
23.03 Prognoza

·film o Mieczysławie
KarbMc2l.J

owszechbycie

z dziesięciu
·teleturniej
19.20 Dwójkomanla
19.25 Pieśń

18.55 Jeden

18.30 Sensacje
XX wieku
19.00 Wleczorynka:
Wielka podróż
Bolka I Lolka

na sukces
·serial prod. USA

18.00 Moda

17.50 Gość Jedynki

córkę.

16.10
16.15
16.25
17.00

Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
17.25 Klan- telenowela
Elżbieta odwiedza wydaw·
nictwo .Emer". Dziękuje
Rafalskiej za egzemplarz
powieści, który wczoraj
przyniósł Michta. Dostaje
Od niej pierwszą część ho·
norarium. Przy okazji Ra·
falska pyta, co Elżbjeta są·
dzi o decyzji jej byłego mę·
ża. Uważa, że Piotr podjął
ją zbyt pochopnie. W jego
wieku za póżno na takie
eksperymenty, zresztą co
będzie, jeśli po tej operacji
zostanie inwalidą? Przecież
oprócz Jasia ma jeszcze
drugie dziecko • starszą

Jedynki

15.20 Euroexpress
15.30 Gospodarka
16.00 Muzyc.znySe!wis

Samorządowa

15.10 Rzeczpospolita

'.Środa

programu

Zakończenie

2.05 Zakończenie
programu

piłka

1.35 ŚWiatowa

wał i wcale nie umarł. Na·
zywal się Ludwik Zwiczak
i był tajniakiem.
0.15 Zmlanawarty
• film fab. prod.
angielskiej,
reż. Piers Haggard,
wyk. Malleen Lipman,
Dave Ross i Inni
A wszystko to ujawnia się
wyraziście, gdy nadchodzi
dzień egzaminów na uczel·
nie. Neil, Pippa 'i Malcolm
wyruszają rankiem do jed·
nego z koledżów w Cambridge, gdzie pragną studiować. Zdenerwowanym
dzieciom towarzyszą nie
mniej przejęci rodzice. Neil
jedzie z nimi do Cambrid·
ge samochodem, Pippa i
jej rodzice podróżują pocią·
giem, zaś Malcolm auto·
karem i naiwnie wierzy, że
jedzie sam.

2.40

Jedynki

22.55 Sportowy flesz
23.00 Liga Mistrzów
·skróty
0.05 Gorąco
polecam:
Syndrom asteniczny
·film fab. prod. rosyjskiej
2.30 Muzyczny SerMs

Wladomoścl

twiej zniesie cierpienia.
Chlopak pozostaje pod opieką szefa placówki, wybitnego psychiatry. doktora Jav
ka Millera (Sidney Poitier).
Uwagę Davida zwraca jed·
na z pacjentek zakladu,
bardzo ładna, czarnowłosa
Lisa, która jest wrażliwa,
delikatna i mówi wierszem.
21.50 Kronika kryminalna
22.25 Monitor

ję. że wśród rówieśników ła

19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
20.10 Okruchy życia:
Dawid i Lisa
• dramat psychologiczny
prod. USĄ ręt. Lloyd
Kramer, w-fr,. Lukas
Haas, Bńttany Murphy,
SOieyf'citier
Samotnie wychowująca
syna Alix Clemens postanawia oddać go do szkoly z
internatem, mając nadzie·

17.00 Wyprawy w czasie
18.00 Strefa Mocy: Ferrari
19.00 Ultra nauka: Cyber·
umysł 19.30 Ciekawostki
Discovery 20.00 Oceanicz·
ne miasta 21.00 Ochroniarze
22.00 Gdyby nie było księ·
życa 23.00 Strefa mocy
24.00 Czarna skrzynka
1.00 Ciekawostki Discove·
ry 1.30 Tajemnicza góra
2.00 Tajemniczy wszech·
świat 2.30 Podróże na chy·
bił-trafił 3.00 Zakończenie
programu

Discovery

7.OO Diabelski Młyn 7.40
Minisport + 7.45 Łapu capu 7.50 Aktualności filmowe 8.00 Kotopies 8.25
Footloose • film muzyczny 10.10 Cholerny dzień •
komedia 11.40 Deser: Wzory 12.05 Zwyczajna dziewczyna · film obyczajowy
13.30 Afrykańskie małpy
człekokształtne 14.30 A to
histeria! · serial anim. 15.00
Gry uliczne · film sensa·
ajny 16.40 Deser: Be·
owulf • film krótkometrażowy 17 .1 O Kotopies • serial anim. 17.35 $wiat dzi·
kich zwierząt 17.40 Wstęp
do meczu 18.00 Liga poi·
ska 20.00 Nasi chłopcy ·
dramat sensacyjny prod.
USA 21.35 lmagina 2000
22.30 Beavis i Butt - Head
· serial animowany 22.55
Liga + O.O Polowanie na
mysz - komedia prod. USA
1.35 Całkiem inna miłość •
, komedia romantyczna 3.25
Faceci w czerni · komedia
prod. USA 4.50 Sokól o
Koka • dramat sensacyjny

Programy pogrubione • nie kodowane

CfflNSjl
7.00 Przygody.„ 7.30 Kot
Billy 8.00 Mikser 8.10 Ban·
kier 8.30 Bywaj zdrów 8.45
To jest temat 9.00 Nieza·
pomniany 10.00 Telezakupy
10.30 Odkryj.„ 11.00 Ma·
gazyn kull 11.30 Rytmy bu·
szu 12.00 Testament wieków 12.30 Zaczarowany
świat„. 13.00 Spotkania„.
13.15 Fifa 13.30 Telenowi·
ny 14.00 Wierzę, wątpię„.
14.30 Krople mRości 15.00
Klub Filipa 15.30 Kurier
15.33 Sekrety W-wy 15.35
Rozmowy dnia 16.00 Pod·
róż do„. 16.35 Co, gdzie,
kiedy? 16.45 Jest jak jest
17 .15 Mikser 17.25 Kurier
17.50 Sekrety W-wy 17.55
Sport + Kurier 18.20 W-wa
znana i nieznana 18.40 Na
zdrowie 19.00 Echa 19.30
Bajki 20.00 Telekurier 20.30
Niezapomniany 21.30 Ku·
rier 21.40 Rozmowa dnia
22.00 Krople miłości • tele·
nowela 22.30 To jest temat
22.45 Bywaj zdrów 23.00
Raport policyjny

WOT

8.00 Reklama 11.00 Język
zwierząt 11.30 Pozwólmy im
przeżyć 11.46 Araby 12.00
Poznajemy Francję 12.51
Krajobrazy polskie 13.03
Zemsta· film fabularny 13.51
Ekonomia? Nic trudnego!
• krótka forma 14.00 Bajki
14.32 Anastazja • film fa·
bulamy 15.18 Zamki i pa·
lace • koszalińskie i słup·

.

21.00 Apel Jasnogórski
•programy różne

TydzieńwKościele19.15Baj·
ka 19.25 • 20.30 Różaniec

giczny 16.45 Blok programów dla dzieci 17.10*19.00

Wiadomości Waty·
kańskie 16.<lqKalendarz Litur-

16.15

skie 16.00 Rekalma 17.45
lokalne 17.55
Pogaduchy 18.20 Dzieci
i ryby 18.30 Reklama 19.30
Gwiazdy niemieckiego teni·
sa • sport 20.28 Anna • dramat psychologiczny 22.15
Przygody Sir Lancelota
• film kostuimowy 22.29 Bra·
cia • film dokumentalny
23.00 Reklama
Wiadomości

TELEWIZJA KABLOWA TVM ŁOWICZ

Wia·
9.40
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

Słowo życia 9.15
domości Watykańskie

9.05

TV Niepokalanów ramówka programu:

Łódź
7 .OO Przygody„. 7.30 Kot
Billy 8.00 ŁWD 8.05 To już
dzień 8.30 Bywaj zdrów
8.45 To jest temat 9.00 Niezapomniany 10.00 Teleza·
kupy 10.30 Odkryj, nowy
świat 11.00 Opinie 11.30 Rytmy buszu 12.00 Testament
wieków 12.30 Zaczarowa·
ny świat„. 13.00 Spotka·
nie z taaaką rybą 13.15
Fifa magazine 13.30 Tele·
fony 14.00 Wierzę„. 14.30
Krople miłości 15.00 Klub
Filipa 15.35 Mag. regionalny
16.00 ŁWP 16.40 Rody fa·
brykanckie 17.10 ŁWD 17.15
Vivat Academia! 17.30 Kino
wokół nas 18.00 ŁWD 18.20
18.35
Możesz wymagać
Własne M 18.50 Reportaż
19.00 Echa regionów 19.30
Bajki 20.00 Telekurier 20.30
Niez~pomniany 21.30 ŁWD
21.45 Reportaż 22.00 Kro·
ple miłości 22.30 To jest
temat 22.45 Bywaj zdrów
23.00 Kabaret 23.40 Siła
ognia • serial dok.

TV

Okruchy życia • „ David i Lisa" ·film fabularny prod. USA • reż. Lloyd
Kramer, "'.)'k. Sidney Poitier, Luks Haasm Brittany Murphy i inni. Emfaja:
15 marca, TVP I, godz 2 O. I O.

15 mare~ 2000 r.

Posłaniec szczęścia

•telenowela

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram
Krakowskie

8.30 Kombinacja norweska
10.00 Biathlon: Zawody
Pucharu Świata w Lahti
11.30 Narciarstwo klasycz·
ne 13.00 Biathlon: Zawody
Pucharu Świata w Lahti
14.45 Kolarstwo 17.00 Bia·
thlon 18.00 Narciarstwo alpej·
skie: Zawody pucharu świa·
ta w Oslo 20.45 Narciarstwo alpejskie 21.30 Boks:
Walki międzynarodowe 22.30
Piłka nożna 0.30 Kolarstwo
1.30 Zakończenie

ir,..„.,.*

D!/il!ISPPRT

__ ,..,..,...*

5.30 Top Shop 7.40 Przy·
jaciele • 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

""""""'

ą>

9.05 Złotopolscy
9.30 Quasimodo
10.00 Polonica:
Tajemnice Sahary
11.00 Forum polonijne:
Odpowiedzi
napytania
11.15 Wielcy, więksi
i najwięksi
12.00 Wladomości
12.15 MdM

' 8.42 Prognoza pogody
8.45 Anima

Przedmieście
8.30 Wiadomości

6.00
7.45
8.10
8.15

:TV POLONIA

10JJJ Luz Mańa ·telenowela
11 JJJ Powrót Supennana
·film przygodowy
12.30 Disco Polo Live
13JJJ Rodzina zastępcza
• scńal komeólOWY

9.30

·serial animowany
8.00 Voltron
• serial animowany
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
9.00 Tato, co Ty na to
·serial komediowy

dwadzieścia
lat później

Piosenka na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
•serial komediowy
7JJJ Polityczne graffiti
7.35 Batman

6.00

~ lfil_@~lf

3

Złotopolscy

Ui K"fr"7

Krzyżówka szczęścia

Rower Błażeja
Teleexpres Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Quasimodo

6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50
Perła 7.35 Sunset Beach •
serial. 8.20 Z ust do ust 8.45
Odjazdowe kreskówki 9.30
Dziewczyna z komputera
9.55 Czy boisz się ciemno·
ści 10.20 Wzywam dr Bruck·
nera · serial dla młodzieży
11.10 Katalina i Sebastian
11.55 Teleshopping 12.30
Sunset Beach • serial prod.
USA 13.15 Miłość i dyplo·
macja 13.40 Z ust do ust
14,05 Odjazdowe kresków·
ki 15.05 Dziewczyna z kom·
putera 15.30 Czy boisz się
ciemności 16.00 Potwór z
bagien 16.25 Sunset Beach
17.15 Perta 18.00 Katalina
i Sebastian 18.50 7 minut
19.00 Zoom 19.30 Nie z
tego świata 20.00 Columbo 21.45 Komando Małolat
22.50 7 minut 23.05 Sexplozja 23.20 Murder Call
0.10 Oblicza· Nowego Yor·
ku 0.55 Kariera maklera
1.45 Columbo

I

16.10
16.15
16.25
17.00
17.15
17A5

Jedynki

Wladomości

zUtwy
15.10 ŚWięta Góra
15.30 Kusaki· reportaż
16.00 Muzyczny Serwis

15.00

Zaproszenie
Gry ollmpljskle
Magazyn lnfonnacjl
turystycznej
14.15 Wieści polonijne
14.30 Magazyn polonijny

12.45
13.10
13JJJ
13.55

14.00 DytumySatyryk
Kraju
14.30 Kalambury dla dzieci
15.00 Fececl w czerni
• seńal animowany
15.30 Informacje
15.55 Renegat
• seńal sensacyjny
16A5 Alvaro
·telenowela brazylijska
17A5 LuzMańa-telenowela
18.40 Super Express TV
18.55 lnfonnacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia
·telenowela
20.00 V.l.P.
·film prod. USA,
reż. J. F. Lawton
20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numer1<a

Pogoda +sport
Teatr telewizji:
Maestro
• ret. Marek Nowicki
Filmówka:
Tajemnice kina
Romantyczne
podróże do Polski
Wieści polonijne
Panorama
Sport· telegram
Program
publicystyczny
Powtórki

6.45 Kropka nad i · pro·
gram publicystyczny 7.15
Trzy male duszki 7.45 Przy·
gody Animków 8.10 Super
świnka • serial anim. 8.35
Miody Robin Hood • serial
anim. 9.00 Kamila · serial
obyczajowy 9.50 Kłamstwo
i miłość • telenowela 10.40
Anna - telenowela 11.30 Telesklep 12.00 Labirynt na·
12.55 Nie do
miętności
wiary 13.25 Start w tvn
meta na scenie 13.55 Trzy

•

dać sobie życie i sprawić
by sześcioletni synek Wi·
lie, spkojnie i beziecznie $ię
rozwijał. 'By utrzymać sie'
bie i dziecko Anny pracu·
je. Jest pielęgniarką na
odziale kardiologii. Praca
jest dla niej nie tylo źró·
diem utrzymania, ale i pa·
sją. Stara się pogodzić rolą
matki z pracą. Właśnie
wraca jej były mąż„. 22.15
lbisekcja 23.00 TVN Fak·
ty 23.05 Kropka nad i 23.30
Pogoda 23.30 Męskie spra·
wy · serial prod. USA O.OO
Wizjer 0.30 Gran.ie na za-

Podstawa prawna: art. 17 pkt 6 ustawy
z 26 lipca 1991 r„ o podatku dochodowym
od osób fizycznych fj.t Dz.U. z 1993 r. Nr
90, poz. 416 ze zm.).

na przez stronę umowy, która dokonuje
zamiany prawa o wyższej wartości.
Według stanowiska Ministerstwa Finansów wyrażonego w piśmie z 16 maja 1997 r. (nr P02/AS-0529-3086/97)
ekwiwalentna zamiana praw majątko·
wych, w tym akcji, nie powoduje po·
wstania przy<;hodu „(„.) Na podstawie
art. 17 pkt 6 powołanej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób fi.
zycznych za przychody z kapitałów pie·
niężnych uważa sią należne, choćby nie
zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego przeniesienia tytułu wła
sności udziałów w spółkach, akcji oraz'
innych papierów wartościowych. Za
przychody, o jakich mowa w ww. przepisie, czyli za przychody z odpłatnego.
przeniesienia tytułu własności akcji, należy uznać również przychody, których
źródłem uzyskania jest zamiana akcji.
Z praktyki są znane przypadki dokony·
wania ekwiwalentnej zamiany akcji
(udziałów) . Należy zauważyć, że przesłanką uznania czynności prawnej za
ekwiwalentną jest równowartość przedmiotów umowy. W przypadku zatem
ekwiwalentnej zamiany akcji, z uwagi
na brak różnicy miądzy wartościami
praw będących przedmiotami umowy,
przychód z transakcji zamiany oczywiście nic w}ostąpi".

małe duszki 14.20 Przygo·
dy Animków 14.45 Super
świnka • serial anim. 15.15
Szkoła złamanych serc •
serial dla młodzieży 15.45
Ich czworo i pies 16.15 Peł·
na 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 namiętno·
ści 20.30 Pracujący mama • film obyczajowy prod.
USA; Od rozwodu Anny
minęły trzy lata. Przez ten
czas udało się jej poukła·

Zamiana udziałów w spółce z o.o. na
akcje w spółce akcyjnej jest źródłem
przychodów w podatku dochodowym od
osób fizycznych. Stosownie do art. 17
pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych G.t.
Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.)
za przychody z kapitałów pieniężnych
uważa się należne, choćby nie zos\ały
faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego przeniesienia tytułu własności
udziału w spółkach, akcji oraz innych
papierów wartościowych. Przepisy usta·
wy przewidują, że w przypadku zamiany
przychodem jest nadwyżka miądzy określonymi w umowie zamiany wartościa
mi zamicnia.nych praw, uzyskana przez
tą stronę umowy, która zamienia prawo
majątkowe o wyższej wartości, pomniejszona o koszty zamiany. Taka regulacja
znajduje zastosowanie do zamiany nieruchomości i rzeczy ruchomych, określonych w art. I O ust. I pkt 8 ustawy
oraz praw majątkowych określonych w
art. 18 ustawy. Jednocześnie przepis art.
19 ustawy nic wskazuje, aby takie ustalc·
nie przychodu miało zastosowanie w
przypadku zamiany akcji i udziałów. Biorąc pod uwagt; ogólne przepisy ustawy,
należy przyjąć, że taka była intencja ustawodawcy. Przychodem z zamiany tych
praw jest więc jedynie nadwyżka uzyska-

Czy zamiana udziałów spółce z o.o.
na akcje o tej samej wartości powoduje powstanie przychodu u osób dokonujących tej transakcji?

DOCHODY Z ZAMIAłłY
UDZIAtÓW NA AKCJE

·; Wi€ŚCi

6.00 Przytul mnie 7.OO Ma·
kakofonia 7.30 Szok-blok .
mag. muzyczny 8.00 TV Mar·
ket 8.30 Hello Lady Lynn
9.oo. Garfield • serial 9.30
Latający dom · serial 10.00
M.A.S.H • serial 10.30 Stra·
żnik Teksasu · serial sens.
wołanie
11.30 Dziedziczna niena·
Soundtrack
1l30
Wft
rial 14.00 Muzyczna poczta serial policyjny 22.40 Dzien·
14.00 Dżana 14.30 Oskar ~
14.58 77 sekund 15.00 Ka· nik 22.55 ViP • wydarzenia
15.00 Piosenka na życze· ~
lambury · program rozryw· i plotki 23.10 Gwiezd~e zło·
M
nie 16.00 Dziedziczna nie·
nawiść 17.00 Informacje 7·00 uzyczna poczta Ż. pre>- kowy 15.30 Sally czarow· to · film s-f. W odległej
.
.
.
gram muzyczny 8.00 yc1e
nica • serial animowany przyszłości trójka poszuki·
17. 15 Hello Lady Lynn · .
serial anim. 17.40 Pilka w Jak poker· telenowela prod. 15.58 77 sekund 16.00 An· waczy przygód wyrusza w
grze 18.05 Strażnik Teksa· polskiej 8.30 Telezakupy tonella · serial 16.50 Na po- Kosmos, by sprawdzić pP·
su • serial 19.00 Piosenka 9.05 Na południe · serial łudnie • serial 16.58 77 se· głoski o wielkich zasobach
na życzenie 20.00 Super 9.50 ViP ·wydarzenia i plotki kund 17 .45 ViP 17 .58 77 złota. Skarbu pilnuje mor·
Express TV 20.15 Dopaść 10.05 Kapitan Jastrząb· se- sekund 18.00 Kapitan Ja· derczy mutant. 0.40 Dzien· J
Gottiego . dramat sensa· 1 rial animowany 10.30 Sally strząb • serial anim. 18.30 nik 0.55 ViP 1.05 Życie jak
cyjny 22.00 M.A.S.H .• se· Czarownica · serial animo- Życie jak poker · telenowe· poker · telenowela Opera,.
rial komediowy 22.30 Och· wany 11.00 Techno party • la 18.58 77 sekund 19.00 cja Kostka dobiega końca.
rona absolutna 23.25 Przy· ~ pr. muzyczny 11.30 Tele· Zoom • magazyn sensacji i liona po raz kolejny próbu: ,
bysz • serial s-f 0.20 Przytul zakupy 12.00 Kalambury • rozrywki 19.30 Nie z tego je zmienić życie sobie i,„
mnie • program muzyczny program rozrywkowy 12.30 świata • serial 20.00 Co· 1.35 Techno party 2.05 Mu·
1.20 Piosenka na życzenie Życie jak poker · tełeno- !umbo · serial kryminalny zyczna poczta 3.05 Kalam·
wela 13.00 Antonella . se· 21.45 Komando małolat • bury 3.35 Zakończenie
2.20 Pożegnanie

PaT

o.oo

23.00

22.20
22.30
22.50

21.55

21.35

Dobranocka

19.15
19.30
19.55
20.00
Wladomoścl

Złotopolscy

18.50

18.10 Credo2000
18.40 Gość Jedynki

"

23.25 Kuńer sensacji
23.55 Super Express TV
0.10 Oznaki życia
·dramat prod. USA;
reż. Marisa Silver,
wyk.Adrian Pasdar. Diane
Lane, Jimmy Smits, nm
Ransom. Jane Adams im
2.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

·magazyn

21.00 Ostrydyżur
·serial obyczajowy
21.50 System
• seńal prod. USA
22.45 Wyniki
losowania LOTIO
22.50 lnfonnacje i biznes
Informacje
23.05 Prognoza pogody
23.10 Polityczne graffiti

nowy

·1

Szaleństwa

~

wstrząsnęły światem

18.55 Jeden
z dzleslęclu
19.20 Dwójkomanla
19.30 Jeden na jeden
2000 DwójkazTrójką
2100 Panorama
21.21 Prognoza pogody
21.25 Sport-telegram
21.30 Dzlwynjest
ten świat
22.00 Patrz I sądź:
MAC
• film faWamyprod. USA.
reż. John Torturro,
wyk. John Torturro,
Cart Capotorto i inni
Akcja dramatu rozgrywa się
na początku lat 50. w no·
wojorskiej dzielnicy Que·
ens, a bohaterami są trzej
bracia Vitelli. Film otwiera
scena z pogrzebu seniora
rodu Vitellich, któremu sy·
nowie oddają ostatnią posługę. Bracia nadal miesz·
kają w rodzinnym domu
z matką. Najmłodszy z nich,
Bruno {Carl Capotorto),
uczy się jeszcze. Starsi,
Mac i Vico {Michael Bada·
Ius co), pracują na budowie,
a ich szefem jest znienawidzony Polak Polowski
{Olek Krupa), z którym cia;
gie popadają w konflikty,
lekceważąc narzucane przez
niego metody pracy. Po

mo~ryzacyjny MOC

Magazyn

Moda na sukces

Gość Jedynki

14.50 Mam sprawę
15.0Q Wiadomości
15.10 Twarzą wtwarz
z Europą
15.30 Sekretyzdrowla
16.0Q Muzyczny
Serwis Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Jaka to melodia?
16.10
16.15
16.20
17.00
17.25
17.50
18.0Q
18.25

14.15 Maciek, rower
I ekonomia
14.30 Książki, które

14.00

1l50 Mam sprawę

13.45 Co dalej
panie doktorze?

ONZ

pod patronatem

charytayNny

12.45 Net Aid ·koncert

12.10 Agrobiznes
1225 Czas relaksu

12.00 Wiadomości

·rzeczywistość
lplenlądze

11.25 Reportaż Jedynki:
Sentymenty

Piątek
trlVIPb
Wiadomości

Przedmieście

.6.00 Kawa czy herbata
7.45 Na szczytach władzy
8.15 Krakowskie

8.30
.8.42 Prognoza pogody
8.45 Pl7)'9ody Misia
Paddlngtona
·serial animowany
9.10 Ciuchcia
9.35 Muzyczna
skakanka
10.00 W Starym Klnie:
Do utraty tchu
·film fabularny
Michel, lekkoduch zbuntowany przeciwko normom spo·
lecznym, kradnie w Marsylii
samochód i udaje się na
północ kraju. Znalezionym
w schowku szoferki rewol·
y.oerem zabija po drodze policjan ta, po czym pieszo
i bez grosza przybywa do
Paryża.

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program

lokalny

duzelmałe

8.30 Projektantki
9.00 Altemawyty4
• seńal rod. polskiej
.1000 Wszystkie stworzenia

l

lokalny

10.50 Markus I Diana
-film fabularny
12.20 Mój sukces
12.40 Zagadkowe historie
XX stulecia: śmierć
generała Pattona
13.10 Szynsa na sukces
14.05 Anatol:
Serowy oszust
·serial animowany
.14.30 Mogę wszystko
• magazyn dla młod:lieży
14.55 W lablrvncie
• serial prod. polskiej
15.30 Szalone liczby
-teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Czterej pancerni
I pies
!
-serial TVP
1700 Onisięnlgdy
nie poddali
17.20 Pytania o reformę
17.30 Program

'

18.20 W sieci
·program komuterowy
.18.30 Panorama

- ~-

Programy pogrubione· nie kodowane

[tf•Jffil5 jl
7.OO Diabelski Młyn 7.40
Mlnlsport + 7.45 Łapu capu 7.50 Aktualności fil.
mowe 8.00 Kotopies 8.25
Szalone krowy • komedia
9.55 Red line · film akcji
prod. USA 11.35 Amistad ·
film przygodowy 14.05 Mis·
trzowie w świecie przyro·
dy Ili • sertal dokumental·
rry 14.30 A to histeria! · se·
rial anim. 14.55 Dzieci gor·
szego Boga · melodramat
16.50 Biuro na tranzystorach • komedia 18.30 Ko·
to'pies 18.55 Świat dzikich
zwierząt • serial anim. 19.00
Diabelski młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
młyn 19.40 Łapu capu 19.45
Minlsport + 19.50 Aktual·
ności filmowe 20.00 Po·
kojówka z Titanica • film
obyczajowy, reż. J.J. Bigas
Luna 21.40 Sting • koncert
23.10 Morze czarne 213 ·
film erotyczny 0.35 Deser
0.45 Czlowiek z deszczem
w butach - komedia roman·
tyczna 2.20 Moja milość •
komedia romantyczna 4.1 O
Kodeks· zbrodni · film sen·
sacyjny 5.40 Nowojorskie
metro: Opowieści z podziemia · film obyczajowy

Discovery

·trafił

w

~

\ f •. „ : ·

8.00 Reklama 11.00 Maga·
zyn 01 • wydanie specjalne
11.30 Wideo wizyty 12.00
Delfiny 12.30 Weterynarz. z
ZOO 13.00 Zemsta • film
fabularny 13.51 Ekonomia?
Nic trudnego! 14.00 Bajki
14.30 Anastazja 15.18
Zamki i pałace • koszaliń·
skie i słupskie 16.00 Rekla·

„\. „~ .

-f
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•programy1T>JZ)'211e.lłerackie„.

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 Bogurodzi·
ca i Apel 21.50*

ma

TELEWIZJA KABLOWA TVMŁOWICZ
1i.45 Wiadomości Io·
kalne 17 .55 Forum Łowi·
cza 18.35 Musicanal 18.55
Reklama 19.30 Jak pomóc
polskiej biedzie 19.46 Ław·
ka 20.33 Mocne rozmowy
Marka Kotańskiego 21.33
Dzień dziecka ·film dok.
22.15 Stulecie samocho·
du 23.00 Reklama

9.05 Slowo życia 9.15 Wia·
domości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10* 12.00 Tydzień w Kościele 12.15* 15.00 Koronka
do Miłosierdzia Bożego 15.15"
16.05 Słowo życia 16.15

TV Niepokalanów ramówł<a programu:

ski 16.00 Witryna sztuki 16.25
Rody fabrykandzkie 16.55
ŁWD 17.00 Bezpieczna Łódź
17.15 Namibia. Polski Hel
w Afryce 17.30Impresje18.00
ŁWD 18.20 Mag. reporte·
rów 19.00 U siebie 19.30
Wyspa Noego 20.00 Telekurier 20.30 Niezapomnia·
ny 21.30 ŁWD 21.45 Re·
portaż 22.00 Krople miło·
ści 22.30 Autostrada 22.55
Rozrywka 23.45 Nie mówcie do mnie tato • film obycz.

TV Łódź
WOT
7.00 Bajki 7.35 Okiem nau- 7.00 Bajki 7.35 Okiem nau·
kowca 8.00 ŁWD 8.05 To kowca 8.00 Mikser 8.30 Au·
tostrada 9.00 Niezapomnla·
już dzień 8.30 Autostrada
9.00 Niezapomniany 10.00 ny 10.00 Telezakupy 10.30
Telezakupy 10.30 Beniami· Beniamiszek 11.30 Spot·
szek • film fab. 11.30 Spot· kania z„. 12.00 Podsta·
kania z literaturą 12.00 Pod· wy gry na perkusji 12.10
stawy gry na perkusji 12.10 Dom pełen zwierząt 12.20
Dom pełen zwierząt 12.20 Swego nie znacie 12.30
Swego nie znacie 12.30 Fi· Fizyka na wesoło 12.45
zyka na wesoło 12.45 Pod· Podróże obieżystopki 13.05
Miedzą do Europy 13.30
róże0bieżystopki13.05Europa zagrodzie 13.30 Nau· Nauka po roku 2000 14.00
ka po roku 2000 14.00 U U siebie 14.30 Krople mi·
siebie 14.30 Krople miłoś- !ości 15.00 Paczka z ulicy
d 15.00 Paczka z ulicy Zdrowej 15.30 Kurier 15.33
Sekrety.„ 15.35 Rozmo·
Zdrowej15.30Polskikońarabwa dnia 16.00 Halo gmina
16.15 Saga rodów 16.35
Co„. 16.45 Jest jak jest
17.15 Mikser 17.30 Kurier
17.50 Sekrety+ sport 18.00
Kurier 18.20 Wieści 18.40
Co.„18.SOZarchiwumWOT
19.00 U siebie 19.30 Baj·
ki 20.00 Telekurier 20.30
Niezapomniany 21.30 Ku·
rier 21.40 Rozmowa dnia
22.00 Krople mfości 22.30
Autostrada 22.55 Tandemy
23.45 Nie mówcie do.„

„ Markus i Diana" - film fabularny prod. norweskiej - reż. Svein
Scharjfenberg, wyk. Robert Reierskog, Andreas Rokne, Jan Erik Leite
i inni. Emisja: piątek, JO marca, TVP 2, godz. JO.OO.

·1

I

1 Omarca 2000 r.

18AS Rodzinny puchar
19.00 Wleczorvnka:
Made line
19.30 Wiadomości
19.56. Sport+ pogoda
al.10 Rrefox

22.25 Monitor
Wiadomości

programu

Zakończenie

Serwis Jedynki

22.55 Sportowy flesz
23.00 Cafe Fin de Siecle
23.50 Mroczne
dziedzictwo- seńal
1.15 Nigdy nie jest
za późno
·film fabularny,
reż. Giles Walker
2.50 Muzyczny
2.55

założyli własną finmę

ukończeniu szkoły Bruno
dołącza do braci na budo·
wę, ale nie zagrzewają tu
długo miejsca. Po kolejnej
kłótni porywczy Mac musi
i nakłania swoich braodejść

ci, by
budowlaną.

pościgi

0.15 Najbardziej
niebezpieczne

na chybi!

wszechświat

policyjne świata
17 .OO Wyprawy w czasie
OAS Bracia
18.00 Strefa mocy: Pręd
Sackettowle
kość zderzenia 19.00 Bitwa
-western prod.USA
o planetę 19.30 Pierwsze loty
Bracia Sackettowie podąża· 20.00 Przekręt 21.00 Łowca
ją na zachód. Odbywają dłu- . krokodyli: Dzika rzeka Afry·
gą wędrówkę, narażeni na
ki 22.00 Łowca nagród
ataki Indian i inne niebez- 23.00 Strefa mocy 24.00
pieczeństwa. Pędzą bydło
Detektywi sądowi 1.00 Pierw·
sze loty 1.30 Kraina samo·
chod 6N 2.00 · Tajemniczy
2.30 Podróże
dotrzeć

Zakończenie

do Santa Fe i w końcu postanawiają się rozdzielić, by
do celu.

2.20

bezpiecznie

13

fit) (l!J@~~il'

14.00 Oskar

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
7.30 Polityczne graffiti
7.35 TomiJerry
8.00 Voltron
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
9.00 Tato, co
Ty na to- komedia
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Marla
11.30 Powrót Supermana
12.30 Idź na całość
13.30 Duta przerwa
14.30 4x4
15.00 Faceclwczeml
·serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Renegat
16A5 Alvaro
·serial sensacyjny

!TVPOLONJA

• serial fabularny

l>Naświaty

Panteon
Klan- serial TVP

Przedmieście
Wiadomości

Krakowskie

6.00 Kawa czy herbata
7AS Dziennik krajowy
8.10 Sport-telegram

a15

8.30
8.40
9.00
9.20

Pegaz miesiąca
Klan· telenowela
Ludzki świat
Sportowy tydzień

Wiadomości

9.45 Amator
·film fabularny TVP
11.30 Business Raport
·mag. gospodarczy
12.00
12.15
12.45
13.10
13.30

-

~

o.oo

0.30 Powtórki programów

Wiadomości

1aso Klan- tełencweła
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda + sport
2000 Banki nie z tej ziemi
-serial prod.~
21.00 Program
publicystyczny
21.30 Fronda
22.00 Polska ·Świat 2000
22.20 Wieści polonijne
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Rewizja
nadzwyczajna
23.30 Ze sztuką na ty
O.OO Monitor

17AS Luz Maria
~.50 Losowanie LOTIO
i Szczęśliwego
·telenowela
18.40 Super
Numerka
Express TV
~10 Telewizyjne Biuro
18.55 Informacje
Śledcze
1900 Prognoza pogody
·magazyn kryminalny
19.05 Posłaniec
22.40 Wyniki losowania
szczęścia
LOTIO
·telenowela
22A5 lnfonnacje
20.00 Graczykowie
i biznes
·serial kome<flOWY
Informacje
20.30 FILM TYGODNIA:
23.00 Prognoza
Synalek
pogody
-film prod. USA, reż.
23.05 Polityczne
Ja;eph Rtben,
graffiti
wyk. Maceaulay CtAkinn
.23.20 Bumerang
i inni
23.51 Super
Dziesięcioletni Henry Evans
ExpresslV
jest socjopatycznym potwo·
Meanc:kyprawa
rem. Kochający go młodszy
·serial sensacyjny
brat Mark, jego stała ofiara,
1.00 Muzyka na bis
podejmuje walkę o uratowa·
3.00 Pożegnanie
nie brata.
zwidzami

Jedynki

14.30 Magazyn Polonijny
z Belgii
I Luksemburga
15.00 Wiadomości
15.10 Twarząwtwarz
z Europą
15.30 'oręUołnierza
polskiego
16.00 MuzycznySerwls
16.10 Rower Błaż.eja
16.15 TeleexpressJunlor
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.15 l>Naśwlaty
- seńal fabularny
17AS Krzyżówka szczęścia
1a10 zaproszenie
18.40 GośćJedynki

n11v~

6.00 Przytul mnie 7.00 Superstar 7.30 Szok-blok 8.00
TV Market 8.30 Hello Lady
Lynn • serial dla dzieci 9.00
Garfield 9.30 Latający dom
• serial dla dzieci 1O.OO "
M.A.S.H. • serial komedio·
wy 10.30 Strażnik Teksasu •
serial sens. 11.30 Dziedzi·
czna nienawiść 13.30 Ju·
nior • program rozrywkowy
14.00 Dżana · magazyn mu·
zyczny 14.30 Aficionado
15.00 Piosenka na życze·
nie 16.00 Dziedziczna niena·
wiść 17.00 Informacje 17.15
Hello Lady Lynn 17.40 Pił·
ka w grze 18.05 Strażnik
Teksasu • serial sensacyj·
ny 19.00 Piosenka na życzenie 20.00 Super Express TV
20.15 Pistolet· serial sensa·
cyjny 21.05 Komisarz Rex •
seńal krym. 22.00 M.A.S.H.
· serial kom. 22.30 Żelazny
szeryf· film prod. USA 0.10
Przytul mnie 1.10 Piosen·
ka na życzenie

PaT

•

6.45 Kropka nad i 7.15
Delfy · film anim. 7.45 Przygody Animków • serial anim.
8.10 Super świnka· serial
anim. 8.35 Młody Robin
Hood • serial anim. 9.00
Kamila • senal obycz. 9.50
Kłamstwo i miłość · tele·
nowela 10.40 Anna • tele·
nowela 11.30Telesklep 12.00
Labirynt namiętności - se·
rial obyczajowy 12.55 Fak·
ty, ludzie, pieniądze • ma·
gazyn ekonomiczny 13.25
Wprost TV 13.55 Delfy·
serial anim. 14.20 Przygody
Animków 14.45 Super świn·
ka 15.15 Szkoła złama
nych serc · serial dla mlo·
dzieży 15.45 Magazyn NBA
16.15 Pełna chata • serial
komediowy 16.45 Zwariowana forsa · program roz·
rywkowy 17.15 TVN Fakty
regionalne 17.35 Wizjer TVN
18.05 Kamila · serial oby·
czajowy 19.00 TVN Fakty •
informacje 19.25 Sport 19.35
Labirynt namiętności · se·
rial obycz. 20.30 Zabójcze
intencje • film sensacyjny
22.20 Cela nr.„ 22.50 Fak·
ty 22.55 Kropka nad i 23.15
Pogoda 23.20 Męskie spra·
wy 23.50 Wizjer tvn 0.20
Granie na zawołanie • program rozrywkowy

7.OO Muzyczna poczta 8.00
Życie jak poker 8.30 Tale·
zakupy 9.05 Na południe ·

- - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- -- -- - serial kanadyjski 9.50 ViP·
10.05 Kapitan Jastrząb
1
serial anim. 10.30 Sally cza·
rownica • serial anim. 11.00
Telejazda 11.30 Telezaku·
5.30 Top Shop 7.40 Filmy
py 12.00 Kalambury 12.30
animowane dla dzieci .
15
8
życie jak poker • teleno·
Top Shop 12.15 Zbuntowa·
wela 13.00 Antonella . se·
na - telenowela 13.10 Top
rial 14.00 Muzyczna pocz·
Shop 17.55 Przysmaki ży·
ta 14.58 77 sekund 15.00
cia • talk-show 18.55 Zbun·
Kalambury 15.30 Sally cza·
towana - telenowela prod.
rownica 15.58 77 sekund
argentyńskiej 19.55 Top Shop
16.00 Antonella 16.50 Na
21.20 Stellina ·telenowela
południe - serial 16.58 77
22.20 Top Shop 0.10 Playsekund 17.45 ViP - wyda·
boy - magazyn erotyczny
rzenia i plotki 17.58 77 se,...,..„ . ., .
kund 18.00 Kapitan Jas·
O!/JljJSPORT
:ił"***,..
trząb · serial anim. 18.30
Życie jak poker · teleno·
wela 18.58 77 sekund 19.00
Zoom · mag. sensacji 1 rozrywki 19.30 Nie z tego świa·
ta • serial s·f 20.00 Front
zjednoczenia - thriller 21.45
Prawnicy • serial obyczajowy 22.40 Dziennik 22.55
ViP • wydarzenia i plotki
23.1 O Ciepły letni deszcz dramat psychologiczny 0.35
Dziennik 0.50 ViP 1.00 Ży·
cie jak poker 1.30 Telejaz·
da 2.00 Muzyczna poczta
3.00 Kalambury
6.00 Miłość i dyploll\acja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50
Perła 7.35 Sunset Beach •
serial 8.20'.Z ust do ust 8.45
Odjazdowe kreskówki 9.30
ft Dziewczyna z komputera .
• serial komediowy 9.55 Czy
boisz się ciemności 10.20
J Ludzie tacy jak my 11.15
Katalina i Sebastian . telenowela 12'.00 Teleshopping
12.30 Sunset Beach 13.15
Miłość i dyplomacja 13.40
Z ust do ust 14.05 Odjazdowe kreskówki 15.05 Dziew·
czyna z komputera 15.30
Czy boisz się ciemności
16.00 Potwór z bagien •
serial dla młodzieży 16.25
Sunset Beach 17.15 Perła
· telenowela 18.00 Kalali·
na i Sebastian 18.50 7 mi·
n..t 19.00 Zoom 20.00
Front zjednoczenia , thril·
ler prod. USA 21.45 Praw·
nicy 22.50 7 minut 23.05 Sex·
plozja • mag. dla dorosłych
23.20 Hindenburg • film
sens.1.25 Kariera maklera

8.30 Skoki narciarskie 10.00 '
Narciarst'Ml alpejskie 12.00
Pilka nożna 13.30 Biathlon •
Puchar Świata 14.30 Nar·
ciarstwo alpejskie 15.30 Tenis 17.00 Narciarstwo al·
pejskie - Puchar świata męż·
czyzn 18.00 Sporty ·ekstremalne 19.30 Piłka nożna
20.00 Wyścigi samochodowe 21.00 Tenis 22.30 Boks
23.30 Motocyklowe Mist·
rzostwa Świata 0.30 Żużel:
na lodzie 1.30 Za·
programu

kończenie

Wyścigi

dok. ze st1: 9
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KÓtKA NA KREDYł

Wiesław Wesołowski

Własne , wyspecjalizowane banki mają Fiat, Ford,
Opel, Volkswagen, Renault, a zakładają Daimler-Chrysler i Toyota. Wpływy dla budżetu z rynku samocho·
dowcgo można oceniać na 15 miliardów zł., co stanowi
około 15 procent ogółu podatkowych wpływów. Naj·
wi<(ccj przyniosła akcyza od paliw • ponad 11 miliardów złotych, następnie VAT od pojazdów, prawie cztc·
ry miliardy złotych.
Niestety, nikt nic potrafi przenieść doświadczeń
z samochodowej branży na rynek mieszkaniowy,
by wykorzystać ten sektor jako rozrusznik dla całej
gospodarki, która powinna rozwijać się w tempie prawic dwakroć wyższym, abyśmy zyskali realną szansę
zrównania z najbiedniejszymi w Unii Europejskiej
za życia jednego pokolenia. Do tego pttrzcba pomnażania dochodu narodowego po około osiem procent
rocznic, podczas gdy przedmiotem marzeń pozostaje
osiągni,s;cic pięciu procent wzrostu Produktu Krajowego Brutto.
Po tak burzliwym w ostatnich latach wzroście sprzedaży aut na tysiąc mieszkańców przypada w Polsce
230 samochodów. Na dobrą sprawę prawie cała ludność Rzeczypospolitej mogłaby się załadować do pry·
walnych pojazdów. Jednak ·zmotoryzowanie RP jest
niższe w porównaniu z osiągni<;tym w Czechach, gdzie
przypada na porównywalną grupę_ o sto pojazdów wi<;·
cej„. Ten wskażnik dla Unii Europejskiej kształtuje si<;
natomiast w przedziale od 350 do 450 aut n·a tysiąc
osób. Eksperci od samochodowego rynku oceniają tegoroczną sprzedaż aut nowych na siedemset tysi<;cy
sztuk. Tc zamierzenia mają si<; nijak do inwestycji drogowych, na które przeznacza się mniej niż cztery miliardy złotych, podczas gdy w wiciu krajach na ten cel
idzie całość wpływów z akcyzy na paliwa, co w polskich warunkach dałoby kwotę 12 miliardów złotych.
Jest tylko kwestią czasu, ale przyszłością nieuchronną, by · przy braku inwestycji związanych z drogami •
w kilkunastu miastach i na wielu odcinkach dróg kierowcy i podróżni zacz<;li dzień w dzień przeżywać taki
koszmar, jaki towarzyszy jeździe po osławionej „zakopiance" w dniach napływu i odpływu turystów.

dok. ze st1: 9
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wybrała

Karol Borowy

Sporo zarabiają także aktorzy: Bogusław Linda,
Marek Kondrat i Cezary Pazura - rzekomo 5-1 O ty·
się_cy złotych za dzień zdjęciowy. Uznane gwiazdy są
w cenie. Żeby się o tym przekonać, wystarczy przyj·
rzcć się_ honorariom młodego Michala Żebrowskiego ·
w „Panu Tadeuszu" miał stawk<; w wysokości 3 tysi<;cy
za dzień , zaś w „Ogniem i mieczem" · 2,5 tysiąca
złotych. Do czołowych gwiazd show-biznesu sporo mu
jeszcze brakuje.
Absolutne rekordy padają jednak w reklamie. Bogu·
sław Linda za udział w masowej reklamie (telewizja,
radio, prasa, billboardy) funduszu emerytalnego miał
wziąć 500 tysi<;cy dolarów! Marek Kondrat - za Nationale Nederlanden - 600· 700 tysi<;cy złotych. Nawiasem mówiąc, t<; firm<; miała reklamować Barbara
Bursztynowicz, gwiazda „Klanu". Do kontraktu jednak nic doszło, bo aktorka nic chciała być w gazetach
i na bilboardach.
Za reklam<; odkurzacza Beata Tyszkiewicz dostała
60 tysięcy dolarów. Tyle samo, co Wojciech Malajkat,
który sprzedał swoją twarz Wizji TV.
Sporo zarabiają także gwiazdy telewizji. Ale nie
w swoich macierzystych stacjach, tylko dzi<;ki prowadzeniu imprez estradowych. Do niedawna rckordzist·
ką była tu Katarzyna Qowbor, ale urodziła dziecko
si<; na urlop macierzyński.

i

Wiadomości

duieimałe

Wszystkl& stworzenia

-telenoweła

-teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro
-serial prod. USA
Znowu dochodzi do awantury między Julią i Nedem.
Griffin prosi o pomoc Justi-

szczęścia

Jedynki

Gość Jedynki

Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Klan -telenowela

18.40
19.oo
19.30
19.56
20.10

Wiadomości

Pegaz
Wieczorynka

Moda na sukces
-serial prod. USA
·~ 18.30 Wiadomości
;i
naukawe

16.10
16.15
16.20
17.00
17.25
17.50
18.00

15.10 Wewłasnymdomu
15.30 Raj
16.00 MuzycznySerwis

!

w

Zastanawiają się,

jak
uwoln i ć Julię od agresywnego męża. Kryzys małżeń
ski przeżywają również Kirsten i Paul. W końcu postanawiają się rozejść. Charlie proponuje Kirsten, by
zamieszkała w rodzinnym
domu Salingerów. Sarah
postanawia zaopiekować
się Albertem, sprawcą narestauracji.
padu
17.00 Kościół I świat
17.10 W okolice Stwórcy
-program dokumen1alny
17.30 Program lokalny
18.20 lnterklasa
18.30 Paoorama
18.55 Va banque
19.20 Dwójkomania
19.30 Korzenie jedności
20.00 Linia specjalna
21.00 Panorama
21.21 Prognoza pogody
21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.35 Kawaleńa
powietrzna - serial
dok. prod. TVP
W dniu dzisiejszym kompania zostanie poddana egzaminowi. Oddzielimy tych,
którzy spełniają wymagania,
aby służyć w pododdziałach
szturmowych, od tych, którzy nadają się wyłącznie do
służby w pododdziałach pomocniczych - oświadcza żoł
nierzom porucznik.

na.

Sport I pogoda
Czas pokuty
-serial prod. USA, •
reż. David Greene,
wy1<. Bńan Dennehy,
.,
Patrick Dempsey,
She!1yn Fenn i inri
I
, Na życie Harrisona Burnsa czyha rodzina Bradle· yów, uznając go za niebez' piecznego świadka ich brud·
nych machinacji. Przygotowują na niego zamach,
którego ma dokonać siu·
żący. Na szczęście, Harrisonowi udaje się uniknąć
śmierci. Postanawia w koń• cu opowiedzieć żonie Cła-

-serial prod. angielskiej
10.00 Sławni i bogaci:
Tlppl Hedern
-serial dokumentalny
10.25 Na pełnym morzu
- serial prod. szwedzkiej
12.00 Famlllada
- teleturniej
12.25 Szpital
Dzieciątka Jezus
-film dokumentalny
12.55 Dziennik krajowy
13.15 Gwiazdorskie Ostatki
czyli kostumowy
bal teletygodnla
I Dwójki
14.10 Anatol: Duch
w operze
-serial animowany
14.35 Zgrana chata
15.00 Wlabiryncie
- telenoweła
15.30 Krzyi.ówka

9.05

8.30 Złotopolscy

lokalny

7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program

n;~

15.00

12..20 Chcemy pomóc
12.35 To kupię
12.45 Klan
• telenowela
13.15 Zabawy językiem
polskim
13.45 Zwierzęta świata
14.10 Pan Rysio
w Jedynce
14.20 Ryzyk fizyk
14.40 Piąta pora roku

~ny

8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Zwierzaki cudaki
- sena animowany
9.10 Mama I ja
9.30 Domowe
przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Zdarzyło się jutro
-serial prod. USA
10.50 Na haczyku
·magazyn wędkarski
11.15 Dom
11.35 Uslebie
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
-rolniczy program

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.50 Frasier-serial proctUSA
8.15 Krakowskie

FlfVfPD

'

0.45 Studio sport:
Liga Mistrzów
2.35 Zakończenie

i układy choreograficzne,
ekstrawagancki makijaż oraz
oszałamiające kostiumy artystów nagrodzone Oscarem
'94. Pełne komięznych sytuacji, nie pozbawione jednak wątków melodramatycznych, kino drogi opowiada o perypetiach trójki
ekscentrycznych przyjaciół
transwestytów.

przyciągają uwagę zdjęcia

22.10 Wieczór
zJagielskim
22.55 Wieczór filmowy:
Kocham kino:
Priscllla, królowa
pustyni· film fab.
prod. australijskiej
W niezwykle barwnym filmie

1.50 Zakończenie

Jedynki

1.00 Pop kanał
1.20 Wielkie żarcie
1.40 MuzycznySerwls

doskonała

0.40 Rodzina prawie

hiszpańskiej

- film fab. prod.

22.55 Sportowy flesz
23.00 Szczęśliwa gwiazda

Wiadomości

21.35 Forum
22.25 Monitor

ire prawdę o przeszłości
Constanta. Powiadamia też
policję, która wznawia śledz
two w sprawie morderstwa
sprzed lal Bradleyowie próbują szantażem zmusić go
do milczenia. Starają się
zastraszyć jego żonę. Claire wyjeżdża z miasta
i ukrywa się.
21.00 Czas na dokument:
ŻWlrowlsko
-ostatnia niedziela
-film dokumentalny

12

17.00 Wyprawy w czasie
18.00 Strefa mocy 19.00
Tajemnicza góra 19.30 Ciekawostki Discovery 20.00
Noc skrajności 21 .00 Mój T~
tanie 22.00 Czarna skrzynka 23.00 Strefa mocy 24.00
Niewyjaśnione zjawiska 1.00
Ciekawostki Discovery 1.30
Poza rok 2000 2.00 Tajemiczy wszechświat 2.30
Podróże na chybił-trafił

Discovery

7.00 Diabelski młyn - serial animowany 7.40 Minisport + 7.45 Łapu Capu •
chochliki telewizyjne 7.50
Aktualności filmowe 8.00
Kotopies - serial animowany 8.25 Jak w masce - film
obycza"pwy 10.00 Cybernet magazyn komputerowy 10.25
Łatwa forsa - komedia prod.
' USA 12.00 Klub czarnych
wdów - komedia prod. USA
13.30 Szeroki horyzont - reportaż 14.30 A to histeria!
15.00 Siostrzeniec - dramat
obyczajowy 16.55 Bez odwrotu - film sensacyjny 18.30
Kotopies 18.55 $wiat dzikich
zwierząt - serial animowany
19.00 Diabelski Mlyn 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 Las
Vegas Parano - komediodramat 22.00 Pokojówka z Titanica - film obycz. 23.40
Skarb kapitana Martensa film sens. 0.55 Morze czarne 2.20 Podejrzana - film
obycz. 4.00 Szpieg z przypadku - komedia prod. USA
5.30 Kodeks zbrodni - film
sens.

Programy pognblone ·nie kodowane

j1
Łódź

WOT
7.00 Bajki 8.00 Mikser 8.10
Tak czy inaczej 8.30 Snowboard 8.45 To jest temat
9.00 Niezapomniany 10.00
Telezakupy 10.30 Po godzinach 11.15 TEM 11.30 Laboratorium 11.50 Tajniki ma·
tematyki 12.05 Bliżej sztuki 12.30 Dzieci ... 13.00 Piano
Express 13.30 Telekurier
14.0,0 Sekrety kobiet 14.30
Krople miłości 15.00 Zaczarowany świat 15.33 Sekrety Warszawy 15.35 Rozmowa dnia 15.55Chlopi 16.45
Jest jak jest 17.15 Mikser
17.30 Magazyn regionalny
17.50 Sekrety 18.00 Kurier
18.20 Mediator 18.40 Co,
gdzie, kiedy? 18.50 Gość
WOT 19.00 Odkryj nowy
świat 19.30 Pug i zero 20.00
Rytmy buszu 20.30 Niezapomniany 21.30 Kurier
21.35 Sport 21.40 Rozmowa dnia 22.00 Krople miło
ści 22.30 To jest... 22.40
Spotkania z... 22.55 Taka
jest szkoła

ści Watykańskie 16.40 Kalendarzliturglczny16.45Blok
programów dla dzieci 17.10*
19.00 Tydzień w Kościele
19.15Bajkanadobranoc19.25*
20.30 Różaniec 21.00 Apel
Jasnogórski 21.05*
• programy różne

krótka forma 16.00 Reklama 17.45 Wiadomości lokalne 17.55 Przegląd tygodnia 18.30 Reklama 19.30
Czy wiesz ... 19.51 Fotoptak 20.32 Dziewczęta z Nowolipek • fdm fabularny 21.47
Takie miejsca - film dokumentalny 22.15 Gwiazdy
niemieckiego tenisa - sport
23.00 Reklama

TELEWIZJA KABLOWA lVM ŁOWICZ

8.00 Reklama 11.00 Koncerty na farmie - program rozry.M<.owy 12.00 Język zwierząt
12.30 Pozwólmy im przeżyć
- film przyrodniczy 12.48 lvaby - film dokumentalny 13.02 •
Bonanza - western 13.52 Bezpieczeństwo na drodze - król·
ka forma 14.00 Bajki 14.33
Zemsta - film fabularny 15.21
Ekonomia? Nic trudnego! -

)

le 12.15* 15.00 Koronka do
MilosierdziaBoill!P 15.15*16.05
Słowo życia 16.15 Wiadomo-

10.10*12.00TydzieńwKoście-

domości Watykańskie

9.05

9.15 Wia9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci

Słowo życia

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.OO Bajki 7.30 Zagajnik
8.00 ŁWD 8.05 To już dzień
8.30 Magazyn ·snowboardoWf 8.45 To jest temat 9.00
Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Po godzinach 11.30
TEM 11.30 Labolatorium
11.50 Tajniki matematyki
12.05 Bliżej sztuki 12.30 Dzieci
dzieciom 13.00 Piano express
13.30 Telekurier 14.00 Sekrety kobiet 14.30 Krople
miłości 15.00 Zaczarowany świat 15.30 Powiatów
portret własny 16.10 Impresje 16.40 Bez kompleksów
17.00 Wieczny odpoczynek
17.10 ŁWD 17.15 Namibia
17.30 Mag. regionalny 18.00
ŁWD 18.20 ŁWP 19.00 Odkryj nowy świat 19.30 Bajki 20.00 Rytmy buszu 20.30
Niezapomniany 21.00 Niezapomniary 21.30 ŁWD
21.45 Reportaż 22.00 Krople miłości 22.30 To jest...
22.40 Spotkania z... 22.55
Taka jest szkoła 23.05 Ballada o Januszku

TV

„ Szczęśliwa gwiazda" - film fabularny prod. hiszpańskiej - reż. Ricardo
Franco, iryk. Antonion Resines, Maribel Verdu, Jordi Mol/a i inni. Emisja:
wtorek, 14 marca, TVP 1, godz. 23.00.

[t(ł!ff•!S

14 marca 2000 r.
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-serial obyczajowy

Trędowata

Złotopolscy
Koszałek Opałek

Prognoza pogody
Salon lwowski

Przedmieście
Wiadomości

Krzyżówka szczęścia

Ludzie listy piszą

Wiadomości
Zesztukąnaty
Złotopolscy

Jedynki

Jedynki
Rower Błażeja
TeleexpressJunlor
Rower Błażeja
Teleexpress
Ciuchcia- program
cfadzieti
17.45 Hitysatelity
18.05 Pegazmiesiąca

16.10
16.15
16.20
17.00
17.15

16.00 MuzycznySerwls

-repotraź

14.20 Wieści polonijne
14.30 Skarbiec- magazyn
historyczno-kulturalny
15.00 Wiadomości
15.10 Dialogi
z przyszłością
15.40 Od biedy koza

13.55 Credo ~ooo

-telenowela
prod. meksykańskiej
20.00 Stan wyjątkowy
- serial akcji
20.50 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka

szczęścia

18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec

Express TV

Sekrety rodzinne
Talentzatalent
Tom I Jeny
lnfonnacje
Powrót
Supermana
-serial przygodowy
16.45 Alvaro
17.45 Luz Marla
18.40 Super
14.oo
14.30
15.00
15.30
15.55

Ogłoszenie

wyników LOTTO
Informacje
i biznes Informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Różowa landrynka
Super Express TV
SexAppeal
-komedia erotyczna
Muzyka na bis

a

0.35 Powtórki

Wiadomości

23.00 Spojrzenie na Polskę
21.15 Porozmawiajmy
O.OO Monitor

22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram

ro"ll'fWkr:Nt-I

18.40 Gość Jedynki
18.50 Złotopolscy
19.15 Dobranocka:
Kulfon<:o
z ciebie wyrośnie
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda + sport
20.00 Teraz Polonia
21.00 Tygrysy Europy
-serial komediowy
22.00 MdM- program

1.30

0.10

23.50

23.05
23.20

23.00

· 22.45

22.40

21.00 Państwo Hart
·sekrety rodzinne
-film fabularny, reż. Kevin
Cooner, wy1<. Robert
~. StepharlePo.vers,
Jason Bateman i irirV
Przygody państwa Jennier
I Jonathana Hartów • detektywów z zamiłowania, milionera i światowej sławy
dziennikarki z zawodu.

7.00 Muzyczna poczta 8.00

8.30 Biathlon 10.00 Piłka
nożna 12.00 Narciarstwo
alpejskie 12.30 Snowboard
13.00 Biathlon 14.30 Kombinacja norweska 15.30
Kolarstwo 17 .OO Biathlon
17.30 Kombinacja norweska 18.00 Skoki narciarskie:
Z'i!WCXfy Pucharu świata
w Trondheim 20.00 Piłka
nożna 23.00 Wiadomości
23.15 Łyżwiarstwo szybkie
0.15 Skoki narciarskie 1.15
Wiadomości 1.30 Zakoń
czenie programu

--,..„,...„
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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 Zbun·
towana 20.00 Top Shop
21 .15 Stellina 22.20 Top
Shop 22.50 Koszykówka
0.40 Playboy

~

z

:r

„,

zakupy 9.05 Na południe
9.50 ViP - wydarzenia i plotki
10.05 Kapitan Jastrząb 6.00 Miłość i dyplomacja
6.25 Trzy razy Zofia 6.50 6.00 Przytul mnie 7.00 So- serial anim. 10.30 Sally cza.
. 11 00
Perla 7.35 Sunset Beach undtrack 7.30 Dżana 8.00
· Muzyczny re8.20 Z ust do ust 8.45 1V Market 8.30 Hello Lady ro~~ica
Odjazdowe kreskówki 9.30 Lynn - serial anim. 9.00 Pil- ga programmuzyczny11.30
Dziewczyna z komputera· ka w grze - serial dla dzieci Telezakupy 12.00 Kalambu9.55 Czy boisz się ciem- 9.30 Latający dom - serial ry • program rozrywkowy
ności 10.20 Komando Mało- dla dzieci 10.00 M.A.S.H. _ 12.30 Życie jak poker - telat 11.10 Katalina i Sebas- serial 10.30 Strażnik Tek- lenowela 13.00 Antonella lian 11.55Teleshopping12.30 sasu - serial sensacyjny telenowela 14.00 MuzyczSunset Beach 13.15 Miłość 11.30 Dziedziczna niena- na poczta 14.58 77 sekund
i dyplomacja 13.40 ust do wiść 13.30 Afficionado 14.00 15.00 Kalambury - pr. roz·
ust 14.05 Odjazdowe kres- , Szok blok 14.30 Na topie rywkowy 15.30 Sally czakówki 15.05 Dziewczyna 15.00 Piosenka na życze- rownica 15.58 77 sekund
z komputera 15.30 Czy nie 16.00 Dziedziczna nie- 16.00 Anfonella 16.50 Na
boisz się ciemności 16.00 nawiść 17.00 Informacje południe - serial kanadyjPotwór z bagien 16.25 Sun- 17.15 Hello Lady Lynn ski 16.58 77 sekund 17.45
set Beadl 17.15 Perta 18.00 17.40 Garfield 18.05 Strażnik VIP 17.58 77 sekund 18.30
Katalina i Sebastian 18.50 7 Teksasu - serial sens. 19.00 Życie jak poker 18.58 77 seminut 19.00 Zoom 19.30 Nie Piosenka na życzenie 20.00 kund 19.00 Zoom 19.30 Nie
z tego świata 20.00 Serce Biznes tydzień 20.15 Jedz tego świata 20.00 Serce
dziecka - film obycz. 21.45 nostka .Delta" - serial sens.
dziecka - film obycz. 21.45
absolutna
Ochrona
.05
21
Medicopter 117 22 .50 7
minut 23.05 Sexplozja 23.20 serial sensacyjny 22.00 Medicopter 117 22.40 DzienPrzybysz - serial science- nik 22.55 VIP 23.1 O Końcowa
Wydarzyło się w Los An·
geles 1.00 Amerykański hor· fiction 22.55 Capone 0.45 rozgrywka 0.45 Dziennik
ror 1.45 W cudzej skórze Widmo 2.45 Przytul mnie 1.00 VIP 1.20 Życie jak
2.30 Wydarzyło się w Los 3.45 Piosenka na życzenie poker 1.40 Muzyczny re4.50 Pożegnanie
Angeles 4.05 Powtórki
gał 2.1 O Muzyczna poczta
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Stefania Sawicka

nieuczciwi.
Jak nie dać się oszukać? Federacja Konsumentów
radzi, by nie ulegać magii „okazji", „wxjątkowej okazji", „rewelacyjnej wygranej" - zwłaszcza gdy się w
nic nie grało. Od razu do kosza należy wrzucać propozycje, w których warunkiem otrzymania lodówki (pralki, telewizora, sznura pereł, wycieczki na
Mauritius itd.) jest konieczność telefonicznego potwierdzenia wygranej - oczywiście pod numerem
zaczynającym się na O- 700. Nie warto nawiązy
wać kontaktu z firmami, które chowają się pod numerem skrzynki pocztowej, nię podają adresu, telefonu, nie dają możliwości sprawdzenia, czy w ogóle
istnieją. Prawnik z 1pewnością zauważy w takiej nadsyłanej ofercie typ!! „wygrałeś auto'; kilka kruczków, które pozwalają nadawcy, nawet p<> jego odnalezieniu, na wymiganie się od odpowiedzialności za
obietnice bez pokrycia. Nie dajmy się nabijać w· butelkę na własne życzenie. Czasem nie chce nam się
nawet zastanowić , dlaczego taką wspaniałą ofertę
dostali niemal wszyscy mieszkańcy bloku i jak to
możliwe, by naraz w jednym miejscu było tylu wybrańców losu. Innym razem, skuszeni ceną, nie czytamy uważnie oferty, nie konfrontujemy z rzeczywistością podanych rozmiarów szafek czy serwisów i stajemy się, za ciężkie pieniądze, właścicielami
wyrobów dla lalek. Zasada jest taka - jeśli już naprawdę chcemy zaryzykować swoją gotówką, przeczytajmy uważnie dosłownie każdą linijkę pisma.
Może zauważymy sygnał ostrzegawczy.

6.45 Kropka nad i 7.15 Trzy
małe duszki - serial 7.45
Oszukani, kiedy już zrozumieją, że padli ofiaPrzygody Animków - serial
rą oszustwa, na ogół cierpią w milczeniu i wolą
anim. 8.1 O Super Świnka
nie opowiadać, jacy to byli naiwni. Niektórzy
8.35 Miody Robin Hood 9.00
do
Kamila - serial obyczajowy jednak zwracają się z prośbą o interwencję
9.50 Przygody najsprytniej- Federacji Konsumentów, inni próbują dochodzić
szego z braci Holmes - ko- swych praw w sądzie. Niestety, trudno tu liczyć
media USA 11.30 Telesklep na szczęśliwe zakończenit< całego zamiesŻania.
12.00 Labirynt namiętności W Federacji podkreślają, że w przypadku, gdy z
• serial obycz. 12.55 Gotuj firmą w ogóle nie ma kontaktu, trudno liczyć na
z Kuroniem - program kulijakąkolwiek możliwość odzyskania straconych
narny 13.25 Multikino 13.55
pieniędzy czy straconych złudzeń.
Trzy małe duszki 14.25 Przy·
A jeśli· uda się taki kontakt nawiąz.ać. „ No cóż,
gody Animków - serial anim.
organizujący takie firmy, o ile nawet nie są
ludzie
14.45 Super Świnka 15.15
Szkoła złamanych serc - ewidentnymi oszustami, i tak potrafią nieźle dbać o
serial dla młodzieży 15.45 swoje interesy. Radzą np., gdy dotrzemy do nich z
Ich czworo i pies - serial dla reklamacją, przeczytać dokładnie regulamin lub
młodzieży 16.15 Pełna chasprawdzić, czy spełniamy wszystkie warunki, by
ta - serial komediowy 16.45 dostać nagrodę. I wtedy dopiero zaczynamy szukać
Nie do wiary " opowieści
owego regulaminu. Może być wydrukowany maczniesamowite 17.15 1VN Fakkiem na boku oferty, gdzieś pomiędzy fotografiami
ty regionalne 17.35 Wizjer
1VN - magazyn 18.05 Ka- oferowanych towarów, czasem był na odwrocie drumila - serial obycz. 19.00 ku zamówienia (doślą nam kopię) lub nawet weTVN Fakty • informacje wnątrz koperty. Finny wysyłkowe ograniczają ewen19.25 Sport 19.30 Pogoda tualną odpowiedzialność do minimum.
19.35 Labirynt namiętno ' Czy to znaczy, że nie ma uczciwych firm wysyści - telenowela 20.30 Miłkowych? Oczywiście są i dob~e, sprawdzone, uczcilionerzy • teleturniej 21.20 we finny, mające swoje adresy, telefony, oferujące
Kickbokser - film sensacyjdobre jakościowo towary. Nie ma ich zresztą na rany 23.10 Noktowizjer 23.40
na rynku - zarówno od uczciwych, jak
Cichy flet - film przy,godo- zie tak wiele
wy 1.20 Idealny partner - i nieuczeiwych finn możemy liczyć rocznie na najfilm erotyczny 2.50 Gra- wyżej kilka ofert. Na Zachodzie takich okazji do
nie na zawołanie - program kupienia czegoś dzięki firmie wysyłkowej jest kilkarozrywkowy
set razy więcej; choć zapewne i tam trafiają się ludzie

•

----------------------------- Życie jak poker 8.30 Tele-

~

12.00
12.10
12.45
13.10
13.30

-program dla dzieci
10.00 Tygrysy Europy
11.00 Tygodnlkpolityczny

8.42
8.45
9.00
9.30

8.30

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Dziennik krajowy
8.10 Sport. telegram
8.15 Krakowskie

13.30 Oskar

i

12.30

9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Marla
11.30 Renegat
-serial sensacyjny

• serial komedKJy,y

śmlecłach

6.00 Piosenka
na tyczenie
7.00 Szaleję za tobą
-serial komed'iowy
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Faceclwczeml
- serial animowany
8.00 Voltron
-serial arimowany
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
-serial komediowy
9.00 Nav.tisnych

5

Zwlerzozbllżenia

Wiadomości

Prosto z wojska
Skok milenijny
Studio sport:
I Liga koszykówki
mężczyzn

••

19.55 Benefis Jadwigi
Barańskiej I
Jerzego Antczaka
w Teatrze STU
20.50 Słowo
na niedzielę
21.00 Panorama
21.21 Prognoza pogody
21.25 Sport-telegram

przegląd
piłkarski

cyku odbywa się wesele. Michaela fotografuje orszak
ślubny, nie wiedząc, że przy
okazji uwieczniła na zdjęciach
złodziei samochodu. Wystraszeni rabusie postanawiają
odebrać jej aparat ze zdjęcia
mi.
14.00 Arka
Noego
14.30 Famlllada
- teleturniej rodzinny
15.00 Złotopolscy
- telenowela TVP
15.35 Dwójka z Trójką
czyli Telewlzyjo
- radiowy wieczór
rozrywkowy ·
16.20 Providence
• serial prod. USA
17.05 Arena
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.55 Duety do mety
- teleturniej
19.20 Dwójkomanla
19.30 Europejski

Sport
Prognoza pogody
Places In Heart
Tyle słońca
w całym mieście
-przeboje
Anny Jantar

19.30 Wiadomości
19.51
19.56
20.05
22.00

Mapeciątka

15.45 Reportaż
16.00 Szept
prowincjonalny
16.25 Premierzy
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka
to melodia
- teleturniej
17.50 Moda
na sukces
- serial prod. USA
18.15 MdM
18.50 Dziennik
telewizyjny
• program Jacka
Fedorowicza
19.00 Wieczorynka:

13.00
13.10
13.25
14.00

12.30 Zabawy językiem
polskim
- teleturniej

Soliota
fiWJPD
US

6.30 Wszystko o działce
i ogrodzie
6.55 Agrollnla
7.45 Tajemnice armii
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
~, 8.45 Ziarno
9.10 5-10-15-program
dla dzieci i młodzieży
9.35 Walt Disney
przedstawia:
101 Dalmatyńczyków
- serial animowany
10.00Zorro- serial USA
10.55 Dr Quinn
- serial prod. USA
W Colorado Springs niespodziewanie pojawia się bogaty
biznesmen Ethan Cooper. Tajemniczy przyjezdny zaczyna
interesować się dr Quinn. M~
chaela jest nieufna i podejrzewa jakiś podstęp. Wkrótce
'wychodzi na jaw, że Ethan jest
byłym mężem zmarłej niedawno Charlotte i ojcem jej
dzieci. Matthew, Brian i Colleen przebywają po śmierci
matki w domu Quinn, gdzie
znalazły cieplo rodzinne.

11.45Kwadrans na kawę
12.00Zwierzęta świata:
Paracas I jego
drogocenne ptaki

ll'VP8
7.00 Echa tygodnia
7.30 Tacysaml
8.00 Program lokalny
9.00 Wydarzenia
tygodnia
9.30 Auto
9.50 Proton - magazyn
sensacji naukowydl
10.10 Jazda kulturalna

11.00 Arystokraci
oceanów:
Wojenne losy
- serial dokumentalny
12.00 Kino bez rodziców:
Jetsonowle
- serial animowany
12.30 Parker Lewis nigdy
nie przegrywa
- serial prod. USA
12.55 Złota dwunastka
polskiego
dokumentu:
Narodziny statku
13.10 Nasz Charly-serial
prod. niemieckiej
-Michaela razem z Sandrą fotografują stary, klasycystyczny
pałacyk pod Berlinem. Pogoda
jett piękna, a obiekt do fotograiii - wprost wymarzony. W dodatku akurat tego dnia w pała-
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WOT
TV Łódź
7.00 Bajki 8.30 Rodzinne 7.00 Bajki 8.00 lnformadzień dobry 9.00 NauczycietorMazowiecki8.20Co,gdzie,
le 9.30 Wynalazki przyrody • kiedy? 8.25 Halo gmina 8.40
1O.OO Jan Serce - serial 11.00 Saga Rodów 9.00 NauczycieWiek XX 11.30 Tajemnicze ar- le 9.30 Wynalazki przyrody
chiwum - serial fab.'I 2.00 Se· 10.00 Jan Serce 11.00 Wiek
krety kobiet 12.30 Wielkie epo- XX· stulecie odkryć 11.30 Taki sztuki europejskiej - serial jemnice archiwum 12.00 Sedokumentalny 13.30 Drogi krety kobiet 12.30Wielki epowodne - serial dokumentalny ki sztuki europejskiej 13.30
14.00 Podróże kulinarne po Drogi wodne 14.00 Podróże
Francji 14.30 Magazyn snow- kulinarne po Francji 14.30
boardowy 14.45 Zaproszenie Magazyn snowboardowy
15.05 Morskie opowieści 15.30 14.45Zaproszenie15.05 MorWieża - teleturniej 15.50 Reskie opowieści 15.30 Teleturportai: z koncertu 16.1 OOpinie niej 15.50 Reportaż z koncer16.30 Piano Express 17.00 tu16.10Mag.kulturalny16.30
Rajd Pekin· Paryż 17.25 Mój Piano express 17.00 Kuba
świat 17.45 Katolicki tygodnik
Sienkiewicz 18.00 Kurier
in-formacyjny 18.00 Łódzkie 18.20 Z kabla wzięte 18.40
WiadomościDnia18.30MagaSą takie miejsca 19.00 Mag.
sportów 19.30 Czerwony ka·
rzel 20.00 Anna Jantar 21.00
Sławni i bogaci 21.20 Gość
WOT 21.30 Wiadomości kuriera 21.35 Sport w WOT
22.00 Camelton - musical
23.30 Zemsta nietoperza operetka 0.25 Zakończenie
programu

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 Bo15.15 * 16.05 Słowo

8.00 Reklama 11.00 Miliony
Madigana ·film fabulamy12.30
Chartie Chaplin· W sanatoruim; Maskarada 13.00 Anastazja - film fab. 13.50 Zamki ała·
ce • koszaltńskie i słupskie
14.00 Bajki14.30Zemsta -film
fabularny 15.21 Ekonimia? Nic

życia 16.15 Wia-domości
Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok
programów dla dzieci 17.10
• 19.00 Tydzień w Koście
le 19.15 Bajka 19.25 •
20.30 Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 •

trudnego! 16.00 Reklama
18.00Bajki18.31 Kamyk-film
dok. 19.11 Gienek - film dok.
19.30 Stulecie samochodu
20.22 Zulu Lulu • film fabular•
ny 22.15 Filmówka· film dok.
22.34 Ręce dogoniły duszę·
film dok. 23.00 Reklama

TELEWIZJA KABLOWA TVM ŁOWICZ

żego

TV Niepokalanów ramówka programu:

zyn kulturalny 19.00 Magzyn
sportowy Junior19.30 Czerwony karzeł - serial .komediowy
prod. USA 20.00 Koncert
21.00Sport01V21.45Bywa·
lee 22.00 camelot • musical
prod. amerykańskiej 23.30
Zemsta nietoperza 0.20 Program na jutro

„ Powiedz, że się zgadzasz" - film fabularny prod. francuskiej
- reż. Aleyandre Arcady, wyk. Jean-Hugus Anglade, Valerie Kaprisky, Anouk
Aimee i inni. Emisja: sobota, Jl marca, TVP 1. godz. 4.05.

17.00 Superstatek 19.00
Ochroniarze 20.00 Wysypisko
21.00 Zaginione skarby starożytności 22.00 Mój Titanic
23.00 Detektywi sądowi: Przypuszczalnie nie żyje„ . 24.00
Superstatek 2.00 Stworzenia
fantastycze 2.30 Zwierzęce Ar·
chiwum X 3.00 Zakończenie

Discovery

ślak i inni

7.00 Szczepan i Irenka: Ad·
res • serial anim. 7.05 Łapu
capu· chochliki telewizyjne
7.15 Diabelski młyn ·filmy
anim. 8.00 Teletubbies ·serial anim. 8.25 Minisport +
8.30 Cybemet ·magazyn komputerowy 9.00 Footloose - film
muzyczny 10.45 Deser 11.00
Retrospekcja - thriller prod.
USA 12.30 Rozkodowany
Bugs Sunny • filmy animowane 13.30 Przyjaciele V
13.55 Szczepan i Irenka
14.00 13 Posterunek 2 ·serial komediowy 14.30 Łapu
capu 14.40 Afiykańskie małpy
człekokształtne • film dok.
15.40 Polowanie na mysz komedia prod. USA 17 .15
Koncert Biur 18.00 Mecz +
Mecz - magazyn piłki nożnej
20.00 Ucieczka - komedia
prod. USA, reż. Bruno de Almeida, wyk. Michael lmperioli, John Ventimiglia i inni21.35
Liga+ 22.40 Jak w masce - film
obyczajowy 0.15 Walc Mefisto
- horror 2.00 Cholerny dzień •
komedia prod. francuskiej 3.35
Podwójny agent - film sensacyjny prod. USA 5.15 Deser:
Głos serca - film krótkometrażowy 5.40 Pani Bovary to ja •
film psychologiczny prod. polskiej, reż. Zbigniew Kamiński ,
wyk. Jadwiga Jankowska-Cie-

Programy pogrubione. nie kodowane

[ffl!iTCil

11 marca 2000 r.

Zakończenie

22.50 Taksówka
Jedynki
23.00 Sportowa sobota
23.20 W słusznej
sprawie
- film fabularny,
reż. Arnold Glimcher,
Vl)lk. Sean Connery,
Laurence Fishburne
W małym miasteczku Ochopee na południu l:ISA zostaje
popełniona brutalna zbrodnia.
Dwaj policjanci, porucznik Wilcox (Christopher Murray) i jego
asystent Tanny Brown (Lau·
rence Fishburne ), aresztują
Murzyna, Bobby'ego Earla
Fergusona (Blair Underwood),
studenta uniwersytetu. Młody
człowiek, oskarżony o gwałt
i morderstwo 11~etniej dziewczynki, podczas przesłuchania
na komisariacie jest bity i torturowany.
1.05 Klan
- telenowela TVP
2.20 Nocturne
lndlen
-film prod.
francuskiej
4.05 Powiedz,
że się zgadzasz
- film fabularny
5.50
programu

,.-.•

·..

•
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21.30 Dwójkomania
21.35 Mordercza sieć
·film fabularny,
reż. Jorge Montesi,
wyk. Gigi Rice,
Ed Marinaro i inni
Przerażający thriller o możli·
wościach hakerów, którzy
mogą włamywać się na strony
internetowe innych użytkowni
ków sieci, zmieniać zawartość, wykradać informacje, a
nawet fal-szować istniejące
dane. Film zainspirowany rzeczywistymi wydarzeniami.

"

23.10 Miłość
w Hollywood:
Za zamkniętyAli
drzwiami
- film dokumentalny
O.OO Siedem jest
bestii moich
·czyli cyrk
metafizyczny
Wiesława Dymnego
0.50 Obserwator
·serial prod. USA
2.20 Zakończenie
programu
N

11
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śmieciach

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Szaleję za tobą
• seńal komediov.y
7.30 Polityczne graffiti
7.35 Tom I Jerry
• serial animowany
8.00 Voltron- serial anim.
8.30 Miasteczko
Evenlng Shade
- seńal komediowy
9.00 Na własnych

szczęścia

• serial komediowy
9.30 Posłaniec
10.30 Luz Marla
- telenowela
11.30 Powrót
Supermana
12.30 Idź na całość
13.30 Macie
co chcecie

!fVPOCoNIA
Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Dziennik krajowy
8.10 Sport-telegram
8.15 Krakowskie
8.30 Wiadomości
8.45 Cl;sf
9.00 Klan· serial polski
9.30 Domowe
przedszkole
10.00 Serenite
·film fabularny
11.00 Skok milenijny
-repońaźJ. Wolskiej
1125 Przegląd
Prasy Polonijnej
11.40 Dziennik
telewizyjny
11.50 Teledyski

<1>
"""""'

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele
-film animowany8.15 Top Shop
12.15 Zbuntowana -telenowela
produkcji argentyńskiej 13.15
Top Shop 17.55 Przysmaki życia 18.55Zbuntowana - telenowela arg. 20.00 Top Shop 21.15
Stellina - telenowela produkcji
22.20 Top Shop
argentyńskiej

· 0.10Playboy
...***,..

,..... „,.. . .
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8.30 Łyżwiarstwo szybkie: Mistrzostwa Świata 9.00 Narciarsiwo alpejskie 1O.OO Kombi nacja norweska 11.00 Narciarsiwo alpejskie 12.00 Skoki narciarskie 13.30 Biathlon 15.30
Tenis 17 .OO Skoki narciarskie Puchar Świata 18.30 P~ka nożna 20.00 Trial 21.00 Tenis
22.30 Boks: Walki międzynarodowe23.00 Piłka nożna: Magazyn Eurogoals 0.30 Skoki narciarskie 1.30 Zakończenie progra mu

14.00 Miłość
od pierwszego
wejrzenia
14.30 Twój lekarz
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 Tom i Jerry
- serial animowany
15.30 Informacje
15.55 Powrót
Supermana
Alvaro
Luz Marla
Super Express TV
Informacje
Prognoza pogody
16.45
17.45
18.40
18.55
19.00

19.05 Posłaniec
szczęścia
- telenowela
20.00 Poza prawem
·film prod. USA,
reż. John Flynn,
wyk. Steven Seaga
Pogromca przestępców poli·

dookoła ciała

12.00 Wiadomości
12.15 7 dni świat
12.45 Klan - serial TVP
13.10 Spojrzenia na Polskę
13.30 Modrzejewska
- seńal prod. polskiej
15.00 Wiadomości
15.10 Ojczyzna
·polszczyzna
1515 360 stopni

Teleexpress

RowerBłażeja

15.45 Akademia wiersza:
Żołnierz
16.00 MuzycznySerwls
Jedynki
Rower Błażeja
TeleexpressJunior
16.10
16.15
1615
17.00

u11t:)
6.00 Miłość i dyplomacja 6.25
Trzy razy Zofia 6.50 Perla 7.30
Sunset Beach - serial USA
8.15 Z ust do ust 8.40 Szwajcarscy robinsonowie 9.35
Biedna mała bogata dziewczynka 10.25 Kameleon 2
11.10 Katalina i Seba- stian
11 .55 Teleshopping 12.30
Sunset Beach • serial prod.
USA 13.15 Mfość i dyploma·
cja 13.40 Z ust do ust 14.05
Odjazdowe kreskówki 15.05
Dziewczyna z komputera
15.30 Czy boisz się ciemności
16.00 Potwór z bagien 16.25
Sunset Beach 17 .15 Perła
18.00 Katalina i Sebastian
18.50 7 minut • wydarzenia
dnia 19.00 Zoom 19.30 Nie z
tego świata 20.00 Piraci -film
przygodowy 22.00 Ludzie tacy
jak my 22.55 7 minut 23.1 O
Sexplozja 23.25 451 stopni
Fahrenheita - film fantastyczno-naukowy 1.25 Kariera makiera - serial 2.1 OPowtórki programów

r

Pożegnanie

o.oo

2.05
5.00

Wehlkułczasu

cjant Gino Felino mści się na
swym koledze szkolnym z Brooklynu za śmierć ogniś • ich
wspólnego przyjaciela.
20.50 Losowanie LOTIO
I Szczęśliwego
Numerka
22.00 Nikita-ser$!
22.50 Wyniki losowania
LOTIO
22.55 Informacje
i biznes
Informacje
23.10 Prognoza pogody
23.15 Polityczne graffiti
,23.30 Graczykowie
• serial komediowy
Super Express TV
0.20 Handlarze· bronią
·film prod. USA,
reż. Forest Whitaker
Muzyka na bis

17.15

• pr. dla młodych widzów
Sportowy tydzień
Gość Jedynki
Klan- telenowela
Dobranocka:

Miś Kudłatek

17.45
18.40
18.50
19.15

Wiadomości

Pogoda I sport
Amator
• film fabularny TVP
Biografie
Panorama
Sport· telegram
Raport
Chopin jakiego
nie znamy
Monitor

19.30 Wiadomości
19.55
20.00

21.45
22.32
22.55
23.00
23.30

o.oo

PaT

6.00 Przytul mnie 7.OO Afficiona do 7.30 Szok blok 8.001V
Market8.30Hello Lady Lynnserial dla dzieci 9.00 Gańield
- serial animowany 9.30 Latający dom - serial animowany
10.00 Bill Cosby i straszne
dzieciaki 10.30 Strażnik Teksasu - serial sensacyjny 11.30
Dziedziczna nienawiść - film
prod. brazylijskiej 12.30 Disco
Relax - program muzyczny
13.30 Jacek Ziobro Super Star
- program rozrywkowy 14.00
Szok Blok 14.30 Kamera na
start 15.00 Piosenka na życzenie 16.00 Dziedziczna nienawiść 17.00Informacje17.15
Hello Lady Lynn 17 .40 Garfield 18.05 Strażnik Teksasu
19,00 Piosenka na życzenie
20.00 Super Express TV
20.15 Smak ucieczki - film
prod. USA 22.00 M.A.S.H. ·
serial komediowy 22.30 Zimny jak głaz 0.05 Przytul mnie
1.05 Piosenka na życzenie

,

nowy

zwłaszcza

i
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nadmiar nowalijek, również mogą wystąpić objawy niedoboru wapnia. Jeśli jadamy te warzywa, należy zwii;kszyć spożyc ic produk'tów bogatych w wapń,
mleka i serów.

jadających

roku życia, wymaga specjalistycznego leczenia. Terapii; można wspomóc lekami
homeopatycznymi, które wpływają regulująco na mineralizację kości i zatrzymują rozwój choroby.
Kości stają si<; kruche, bo brak im wapnia, a czi;sto i składników mineralnych
(krzemu, fosforu) i witamin. Tego wszystkiego można uniknąć, jeśli składników
potrzebnych do budowy lub odbudowy
kości dostarcza si<; przez całe życic, dlatego tak ważne jest prawidłowe odżywia
nie i dostarczanie organizmowi niczbi;dnych produktów bogatych w wapń.
Najdostępniejszym i jednocześnie najbogatszym źródłem wapnia są produkty
mleczne (zwłaszcza jogurt i zółtc sery),
sardynki i śledzie, a z roślin: soja, orzechy, fasola i brokuły. Wicie warzyw zą
wicra kwas szczawiowy, który wiąże
wapń, czyniąc go nieprzydatnym dla organizmu. Dotyczy to szczególnie rabarbaru, szpinaku i szczawiu. Wiosną u osób

WAPN • PIERWIASTEK.
ZDROWIA

Wapń spośród wszystkich składników
mineralnych, ma najwii;kszy udział
w budowie organizmu. Dlatego zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest dość
wysokie i wynosi średnio !OOO mg
dziennic. Wapńjcstgłównym budulcem
zi;bów i kości , utrzymuje prawidłową
prac<; serca, układu nerwowego i łago
dzi bezsenność.
Wapń odgrywa bardzo ważną roli;
w naszym organizmie. Jeśli pożywienie
kobiet w ciąży nic zawiera dostatecznej
ilości wapnia to krew pobiera ten skład
nik z zi;bów i kości , aby dostarczyć je
płodowi. Dlatego mówiło si<; niegdyś,
że za każde dziecko matka płaci jednym
zi;bcm.
Wapń wzmaga krzepliwość krwi, obniża poziom cholesterolu, ratuje wii;c nas
przed sklerozą, a także reguluje i koordynuje funkcje ustroju, pomagając
w leczeniu rozmaitych chorób. Na tle
niedoboru wapnia mogą powstać dolegliwości serca.
Niedobór wapnia daje też znać osobie w wicku dojrzałym. Bóle pleców
i krzyża, to cz<(sto nic reumatyzm, lecz
rozpoczynające si<; rzcszotowicnie kości,
czyli osteoporoza. Stwierdzenie osteoporozy, która może pojawić sii;już po 45.

•

miały jego dobre i zie czyny.
Diabeł próbuje go przekonać,
że był on skazany na potępianie zanim jeszcze zdecydował
się na zamordowanie mężczyz.ny, który„. 22.15 Supergliny 23.00 1VN Fakty 23.05
Kropka nad i 23.27 Pogoda
23.30 Fakty, ludzie, pieniądze
- Wprost - magazyn ekonomiczny O.OO Męskie sprawyserial USA 0.30 Wizjer 1VN
1.00 Pillow Book - film obyczajowy. Jest to opowieść
o młodej Japonce, która pragnie połączyć miłość i literaturę pisząc poemat m~osny
na ciele swojego ukochanego
3.1 O Granie na
- program rozryw-

mężczyzny.

dziców nie ma w domu - serial polski 17.15 1VN Fakty
Regionalne 17.35 Wizjer TVN.
Jest to program, który nie
ubarwia rzeczywistości, ale
pokazuje ją taką jaka jest
naprawdę. Reporterzy starają się dotrzeć do niebanalnych
ludzi, niesamowitych miejsc,
niecodziennych zdarzeń. Ukazują świat, z którego istnienia
nie zdawaliśmy sobie sprawy.
18.05 Kamila - serial obyczajowy 19.00 TVN Fakty 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Labirynt namiętności - serial
obyczajowy 20.30 Milionerzy·
teleturniej 21.20 Potępieniec
• serial sensacyjny prod.
USA. Aniol i Diabeł pokazują
Stone' owi, jakie konsekwencje

od śmierci głodowej, wyławia
hiszpański galeon. Obaj i.rr
stają umieszczeni pod pokladem, ale kapitan Red szybko
orientuje się, co jest ładunkiem pilnie strzeżonym przez
żolnierzy statku: bezcenny
zloty tron indiański. Od tego
momentu obsesją pirata staje się zdobycie skrabu„. 22.00
Ludzie tacy jak my 22.50
Dziennik 23.10 ViP 23.25
Więzienie· horror 1.05 Dziennik 1.20 ViP 1.30 Życie jak
poker 2.00 Gilette Sport 2.30
Muzyczna poczta3.30 Kalambury

kowy

zawołanie

czarownica - serial anim.
15.58 77 sekund 16.00 Antonella 16.50 Na południe · serial 16.58 77 sekund17.45ViP
- wydarzenia i plotki 17.58 77
sekund 18.00 Kapitań Jastrząb 18.30 Życie jak pokertelenowela prod. polskiej
18.58 77 sekund 19.00Zoom
19.30Nieztegoświata 20.00
Piraci - film przygodowy, reż.
Roman Polański, wyk. Walter
Matthau, Cris Campion, Diamen Thomas i inni. Kapitana
piratów Reda i jego majtka,
dryfujących po środku oceańu
na tratwie ratunkowej, o krok

------

6.45 Pod napięciem - talkshow 7.15 Delfy 7.45 Przygody Animków · 'Serial dla
dzieci 8.1 O Super świnka ·
serial dla dzieci 8.35 Miody
Robin Hood- serial animowany9.00 Kamila - serial obycza°)OWY 9.50 Kłamstwo i miłość
10.40 Anna - telenowela 11.30
Telesklep 12.00 Labirynt namiętności ·serial obyczajowy
12.55 lbisekcja 13.55 Delfy •
serial dla dzieci 14.20 Przygody Animków 14.45 Super
świnka - serial dla dzieci 15.15
Mecz NBA 16.15 Pełna chata
• serial komediowy 16.45 Ro-

7.00 Muzyczna poczta 8.00
Życie jak poker • telenowela
8.30 Telezakupy 9.05 Na poludnie - serial 9.50ViP10.05
Kapitan Jastrząb - serial animowany 10.30 Sally czarownica 11.00 Gilette sport -.magazyn sportowy 11.30Telezakupy 12.00Kalambury12.30
Życie jak poker • telenowela
13.00Antonella 14.00Muzyczna poczta 14.58 77 sekund
15.00 Kalambury 15.30 Sally

Zdarzyło się jutro

odzleclach

Porozmawiajmy

przedszkole

Giełda pracy
Wiadomości

Gotowanlenaekranle

doskonała

Sfinks ·zagadki

.

Na pelnym morzu

·serial prod. angielskiej
Sławni i bogaci
-serial dok. prod.
a:igielskiej

.Bailey i Sarah mają zeznawać w sprawie ·napadu w
restauracji. Niespodziewanie zjawia się siostra oskarżonego i prosi o łagodne
potraktowanie brata. Sarah

-serial prod. USA

-telenowela TVP
15.30 Krzyżówka
szczęścia- teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Ich pięcioro

14.40 Ojczyzna
-polszczyzna
15.00 Wlabiryncie

1115 Dozwolone
od lat40-tu
13.55 Teatr dla dzieci:
Wnieparyiu
i gdzie indziej
• autor. Anna Kamieńska,
reż. Zbigni!JwZapasiewicz

12.ll Arka Noego
12Sl Dziennik krajowy

11.10 Nadobreinazle
12.00 Famlllada- teletumlej

1o.3l

9.55

duże I małe

stworzenia

·telenowela TVP
9.00 Wszystkie

Program lokalny

Złotopolscy

a.oo

8.30

1.50 Studio urody

7.30 Dziennik krajowy

frv;§

historii
15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Magazyn ollmpljskl

1U)

Agrobiznes
Kontrasty ·świat,
ludzie, pieniądze
12.30 Rolnictwo na śwlecle
12.45 Pierwszykr:eyk
1110 Wszystkoodzialce
I ogrodzie
1l4S Mistrzowie
14.15 Dobrarobota

11.10
11.30
12.00
12.10
12.20

-serial prod. USA
10.50 Rodzina prawie

10.00

9.55

9.30 Domowe

8.30
~ 8.42 Prognoza pogody
8.45 Fraglesy
-serial animowany
9.10 Mama I ja

Przedmieście
Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.50 Kocham tylko Ciebie
-serial komediowy
8.15 Krakowskie

Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Klan
-telenowela TVP

"

dzone dziecko. Paul zaczyna się wahać. Kirsten dochodzi do wniosku, że jej
partner· jeszcze nie dorósł
do roli ojca.
17.00 Male ojczyzny:
Za Niemen
·film dokumentalny
17.30 Program lokalny
18.20 lnterklasa ·Witajcie
w Internecie
18.30 Panorama
18.55 Znaki zodiaku
-teletumiej
19.20 Dwójkomania
19.30 Dlaczego to my
20.oo Co nam w duszy gra
•21.00 Panorama
21.21 Prognoza pogody
21.25 Sport
·telegram
21.30 Dwójkomania
21.35 Panna Nikt-film fab.
prod. polskiej. reż. .Atodrzej
Wajda, wyk. Anna
Wielgucka, Anna· Maria
f.Uha, Anna PCIMerza
Piętnastoletnia Marysia mieszka w starej wiejskiej chałupie wspólnie z ojcem,

grę może wchodzić upośle

zastanawia się, czy powinna doprowadzić do skazania chłopaka. Kirsten i Paul
zamierzają adoptować dziecko. Poczynili już nawet pewne kroki w tym kierunku.
Zaczynają się jednak problemy. Okazuje się, że w

19.00 Wieczorynka
19.20 Zaproszenie
doteatrulV
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
20.10 Miej oczy szeroko
otwarte: Mój tata
jest leasbijką •
- film fab. prod.
argielskiej
Brenda i Buzz mają już jedno dziecko - śliczną, pół
roczną Molly. Marzą o następnym. Ale realizacja tego pragnienia nie będzie
łatwa, choć żadna ze stron
związku nie cierpi na bezpłodność. Przeciwnie - obie
mogą wydać na świat potomstwo. Brenda i Buzz to
kobiety żyjące od dawna
w stałym, ustabilizowanym

·serial prcx!.USA
18.25 Gli1y
18.40 Auto-mlx

17.sl GośćJect,tnld
18.00 Moda na sukces

16.10
16.15
1620
17.00
17.25

1600 MuzycznySe!wls
Jedynki

na nowy wiek

ROZl11C1N)'

Ogródsztuk

2.15 Studio sport:
Przed Ligą
Mistrzów
2.45 Zakończenie
programu

Natais~

~

Przed Ligą Mistrzów
0.20 Album Chopinowski:
Telewizyjne Wydanie
Dzieł Wszystkich
Chopina
O.SS Kino bez granic:
Wolny jak ptak
·film fab. prod.
rosyjskiej, reż. Walery
Pierdrakowski,
wyk. Walentyn Gaf,
Nila Ruslanowa,

23.50 Studio sport:

23.3)

matką i licznym rodzeń:
sfwem. Kiedy jej rodzice
dostają mieszkanie w bloku,
dziewczynka przenosi się do
miasta. Musi też zmienić
szkolę. W nowej nie czuje
się jednak dobrze. Jej widoczny na każdym kroku
prowincjonalizm wywołuje
nieustanne drwiny i szyder·
stwa kolegów. Uwagę Marysi szybko zwracają dwie
dziewczynki. Pierwsza •
Kasia Bogdańska, ma du·
szę artystki. Ponadprzecięt
na inteligencja łączy się u
niej z talentem kompozytorskim oraz cygańskim, buntowniczym stylem życia.

2.05 Zakończenie

Jedynki

1.15 Wieści ze świata
1.40 U progu
2.00 MuzycznySerwls

0.50

23.10 Star 80-film fab.
pod.USA

23.00 Sportowy flesz

Wiadomości

21.0S TeatrTelewizji:
Złota Setka:
ich czworo
Jedna z najbardziej znanych
komedii Gabrieli Zapolskiej w nowym kształcie realizacyjnym. Realistyczna, precyzyjnie pod względem psychologii bohaterów skonstruowana historia trójkąta mał
żeńskiego, w inscenizacji
Tomasza Zygadły zabrzmiała całkiem współcześnie, mimo kostiumów i rekwizytów
retro.
22.34 Monitor

dziewczynkę.

10

17.00 Wyprawy w czasie
18.00 Strefa mocy 19.00
Poza rok 2000 19.30 Ciekawostki Discovery 20.00
Era nauki 21.00 Przebudzenie mamuta 23.00 Niebezpieczeństwa ery zlodowaceń 24.00 Narodziny sprzedawcy 1.00 Ciekawostki Discovery 2.00 Tajemniczy
wszechświat 2.30 Podróże
na chyb~·trafil 3.00 Zakoń
czenie programu

Discovery

7.00 Diabelski młyn 7.45
Łapu Capu 7.50 Sto zdjęć
naszego stulecia 8.00 Kotopies 8.25 Sylwester i Tweety na tropie 8.50 Łapu
capu 9.00 Przyjaciele V
9.25 Szczepan i Irenka 9.30
13 Posterunek 2 10.00 Mistrzowie w świecie przyrody 10.30 Pani Bovary to
ja 11.55 Turbo Power Rangers - film przyg. 13.30 Cybernet 14.00 Aktualności
filmowe 14.30 A to histeria! 15.00 Fotoloose - film
muzyczny 16.45 Deser: Wywiad 17.05 Zwyczajna dziewczyn a - film obycz. 18.30
Kotopies 18.55 świat dzikich zwierząt 19.00 Diabelski Młyn • filmy anim.
19.20 Nie przegap 19.25
19.40
Młyn
Diabelski
Łapu capu 19.45 Mini·
sport + 19.50 Sto zdjęć
naszego stulecia 20.00
Podwójne życie Weroniki •
dramat psych. 21.35 Spotkanie z Kieślowskim 22.20 Big
Lebowski 0.15 South Park
0.40 Zabawna buzia 2.25
W samoobronie - film sen's.
4.00 Nowojorskie metro - film
obycz. 5.20 Człowiek z deszczem w butach - komedia

Programy pogrubione • niekodowane

[l(•!f'•Jlijl

Łódź
7.00 Księżniczka„. 7.30
Niebezpieczna zatoka 8.00
Mikser 8.1 O Kościół i świat
8.20 Raport 8.30 Mieszkaj lepiej 8.45 To jest te·
mat 9.00 Niezapomniany
10.00 Telezakupy 10.30
Rodzina Nardich 11.20
TEM 11.35 Taka jest szkoła 11.45 Ad Astra 12.05
Usłyszeć 12.30 Paczka z
ulicy Zdrowej 13.00 TMP
13.30 Telekurier 14.00 Panorama 14.30 Krople milo·
ści 15.00 Dzieci. „ 15.30
Wiadomości 15.33 Sekre. ty 15.35 Stulecie„. 16.35
Mój pies i 16.45 Jest jak
jest 17.15 Mikser 17.30
Kurier 17.50 Sekrety 17.55
Sport 18.00 Kurier 18.20
Bankier„. 18.40 Tak czy
inaczej 19.00 Panorama powiatów 20.00 Telekurier20.30
Niezapomniany 21.30 Kurier 21.35 Sport 22.00 Krople„. 22.30 To jest „. 22.45
Mieszkaj lepiej 23.00 Dok·
tor Kildare 23.20 Kobiety •
ich prawdziwa historia

WOT

...,

16.05 Słowo 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

h.

16.00 Reklama 17.45 Wia17 .55
domości lokalne
Mag. sportowy 18.25 Reklama 19.30 Peter Gunn
20.30 Cichy Don • film fabularny 21.47 Tainsza Biała Dama 22.15 Czy
wiesz„. 22.36 Fotoptak
23.00 Reklama

TELEwtZJA KABLOWA TVM ŁOWICZ

8.00 Reklama 10.15 Bajki
11.00 Podróże ze sztuką
11.30 Czy wiesz„. 11.49
Ludzie w drodze - film dokumentalny 12.00 Koncert na
farmie 13.00 Kamyk 13.41
Gienek 14.00 Bajki 14.32
Bonanza • western 15.22
Bezpieczeńs.two na drodze

)

9.00 Powitanie 9.0S Slowo fycia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9AO Kalendarz Liturgiczny 9.45 Blok programów
dla dzieci 10.10• 11.55 Program dnia 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15* 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.05 Bajki 7.30 Niebezpieczna zatoka 8.00 ŁWD 8.05
To już dzień 8.30 Mieszkaj
lepiej 8.45 To jest temat 9.00
Niezapomniany 10.00 Telezakupy 10.30 Rodzina Nardich 11.20 TEM 11.35 Taka
jest szkoła 11.45 Ad Astra
12.05 Usłyszeć 12.30 Paczka z ulicy zdrowej 13.00
Magazyn przyrodniczy 13.30
Telekurier 14.00 Panorama
powiatów 14.30 Krople miłości 15.00 Dzieci dzieciom
15.30 Depozyt wiary 16.00
Nie tylko wspomnień czar
16.20 Mój świat 16.40 Na fali
17.10 ŁWD 17.15 Fa 17.30
ŁKP 18.00 ŁWD 18.20 Sport
18.50 Reportaż 19.00 Panorama powiatów 19.30 Wyspa dzieci 20.00 Telekurier
20.30 Niezapomniany 21.30
ŁWD 21.45 Reportaż 22.00
Krople miłości 22.30 To jest
temat 22.45 Mieszkaj lepiej
23.00 Magazyn kryminal·
ny 23.30 Dr Kildare 23.50
Kobiety

TV

Złota Setka Teatm TV - „ Ich czworo" - reż. Tomasz Zygadło, wyk. Jerzy
Stuhr, Wojciech Pszoniak (na zdjęciu), Anna Seniuk, Hanna Orsztynowicz.
Emisja: poniedziałek, 13 marca, TVP 1, godz. 21.05.
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i udanym stadle homoseksualnym. Dla poczęcia córeczki musiały skorzystać
z pomocy banku spermy w
jednej z klinik. Naturalną
matką Molly jest Buzz • to
ona urodziła i wykarmiła

Poniedziałek

...

Wlabiryncie
-serial prod. polskiej
Echa tygodnia
Klan
• serial prod. polskiej
Ziarno· program
redakcji katolicl<iej
S.10-15
Babar-senal
ariro.va'r)'
Hitysatelity
Brawo bis
Panteon
• magazyn kulturalny
Szwedzkietango
·film dokumentalny

-

~

historia REJSU
14.15 Przegląd prasy
polonijnej
14.30 Kocham Polskę
15.00 Madonny polskie
15.30 Hulaj dusza
16.10 Mówi się„.
16.30 Magazyn Polonijny
z Belgii
I Luksemburga
17.00 Teleexpress
17.15 Powtórka
17A5 Zaproszenie
·program krajoznawczy
Wojciecha No.vaka.wlóego
18.0S Teledyski na życzenie

przyrody, czyll

okolicznościach

13.30 Wtak pięknych

18.10 Słoneczny
patrol
-serial sensacyjny USA
19.0S Idź na całość
-show znagrodami
20.00 Duża przerwa
·serial komediowy
Pilotażowe, trzy odcinki nowego polskiego serialu komed't0wego. Jak mówią aułorzy serialu. Każdy z nas dałby wiele, aby posłuchać o czym tak
naprawdę mówią nasi nauczyciele. Staramy się na
wesoło spełniać to marzenie.
20.30 Miodowe lata
·serial komediowy

Angeles
-serial prod. USA

16.50 Miłość od pierwszego
wejrzenia
17.20 Lekarze z Los

wyników LOTTO

Ogłoszenie

18.15 Czterdzlestolatek
• 20 lat później
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.50 Prognoza pogody
19.53 Sport
20.00 Marcowe migdały
·film fabulamy TVP,
reż. Radosław Piwowarski
21.30 Violetta -taka jestem
-koncert
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Na wielkiej scenie:
Stefan Niesiołowski
kontra Józef Oleksy
O.OO Sportowa sobota
0.20 Powtórki
programów

·film prod. USA
0.20 Playboy
-filmy erotyczne
1.20 Klub Wildslde
·film erotyczny
3.10 Muzykanabis
·program muzyczny
5.00 Pożegnanie
zwidzami Polsatu

zkrypty

23.50 Opowieści

23A5

21.40 Kurlersensacji
22.10 Podwójnaobsesja
• film prod. USA.
reż. Eduardo Montes

ale prawdziwe

Numerka
21.10 Niewiarygodne

I Szczęśliwego

20.50 Losowanie LOTTO

o.i

u1;V)

/'

PPT
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ŁOWICZANIN
.i Wi€.ŚCi

.cukrzyca.

Zespół

7.00 Telesklep 8.00 Button
Nose - serial anim. 8.30
Mama, tata i ja - teleturniej
9.00 Twój problem nasza

•

otyłość,

...

w

nowego miasteczka - serial animowany 15.30 Magiczny kapelusz - serial
15.58 77 sekund 16.00 Kobra • serial sens. 16.58 77
sekund 17.00 Idziemy na
ryby - magazyn wędkar
ski 17.30 Telejazda 17.58
77 sekund 18.00 Zbrodnie
w obiektywie - serial 18.58
77 sekund 19.00. Extra Zoom - magazyn sensacji
i rozrywki 19.30 Akwanauci - film przygodowy 20.00
Dzielnica p1ęc1u narożników - film obyczajowy prod. USA, reż. Tony
Bill, wyk. Jodie Foster, Tim
Robbins, John Turturro,
Todd Graff. Dwa dni z ży-

jenny prod. USA, reż. Dick
Powell 16.15 Modelki - serial prod. USA 17.15 Gorączka złota 18.30 Maraton uśmiechu 19.00 TVN
Fakty 19.20 Sport 19.25
Pogoda 19.30 Milionerzy teleturniej 20.25 Łowy na
mordercę · film sensacyjny. Psychopata morduje
młodą, piękną dziewczynę. Sprawą zajmuje się
para detektywów - Alice
i Don, para również w ży
ciu prywatnym. O zabójstwo podejrzewają młode
go i przystojnego Metlicha,
który przyznał, że znal

nadpobu-

spół napięcia przedmiesiączkowego,

„.

cia flllodych ludzi z połu
dniowego Bronksu w roku
1964. Linda, młoda pracująca
dziewczyna, Harry, idealista zaangażowany w ruch
praw obywatelskich, Heinz,
który zawsze sprawiał kło
poty, a teraz po wyjściu z
więzienia stara się zmusić
Lindę, aby zestala jego
dziewczyną„. 21.45 Dziennik - wydarzenia tygodnia
22.05 Sławne ulice - film dokumentalny 23.05 Eliminatorzy - film science-fiction
0.40 Dziennik - wydarzen(a
tygodnia 1.00 Melanżeria program muzyczny 1.30 Ży
cie jak poker - telenowela
3.00 Zakończenie programu ,

go, Sharky spada najniżej
w policyjnej hierarchii. 0.25
Sex chichot - program rozrywkowy 0.55 Istoty z głę
bin - horror prod. USA 0.25
Granie na zawołanie

karę przełożeni degradują

wysiał

i tuż przed śmiercią
do niej list... 22.10
Sprawa Sharky'ego • film
sensacyjny prod. USA. Tom
Sharkey jest policjantem,
aby nie zostać rozpoznanym
pracuje bez munduru. Zo·
staje jednak zdem.askowany, gdy podczas ęikcji w zatłoczonym autobusie likwiduje handlarza narkotyków. Za
ofiarę

cdn

go - nawracającego, infekcje wirusowe, nawra- •n•,.. ,,,,,.,,,,
cające zapalenie dróg oddechowych
u dzieci. Choroby o podłożu zapalnym
i zmiany zwyrodnieniowe stawów, oka,
reumatoidalne zapalenie stawów.
W ostatnich latach badania wykazały
również ochronne działanie wobec
komórek wątrobowych uszkodzonych
metabolicznie w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby typu B i C oraz
w chorobie alkoholowej. Łagodzi także objawy niepożądane występujące
w zespole odstawienia alkoholu. Organizm ludzki nie posiada zdolności syntetyzowania GLA zawartego w ogóreczniku, a ponieważ jest on niezbęd
nym sk{adnikiem tkanek, musi być
dostarczany z zewnątrz GLA nie wstę
puje jednak w codziennym pokarmie.
Znajduje się_jcdynie w mleku matki
i niektórych roślin. ·

układu odpornościowe

Obniżona sprawność

wość, grymaśność.

dliwości u dzieci brak
koncentracji, płaczli

pisze Jerzy Stobnicki (cz. 1)

O cennych dla człowieka zbożach i ziołach

Olej z nasion ogórecznika - wyniki
wielu badać potwierdzają wszelkie
znacznie kwasów NNKT dla organizmu człowieka. NNKT pełnią ważną
rolę jako materiał budulcowy dla komórek i tkanek regulują wicie przemian biochemicznych, fizjologicznych w ustroju.
Neoglandynę szczególnie poleca się
w okresie starości, przewlekłym stresie,
infekcjach wirusowych, chorobie alko:
helowej, niewydolności trzustki, chorobach układu sercowo-naczyniowego.
Literatura naukowa podaje wskazania do stosowania Ncoglandyny zaburzenia przemiany tłuszczowej,
przy wysokim poziomic cholesterolu„ W mieżdżycy, nadciśnieniu tętni
czym, w chorobie niedokrwienia serca. Schorzenie o podłożu alergicznym
i choroby skóry, alergiczny nicŻyt
nosa, astma oskrzelowa, alergia pokarmowa, trądzik, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, wyprysk atopowy. Zaburzenie pracy gruczołów wydzielanie wewm;trznego takie jak: ze-

I

nowy

NEOLANDYNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - głowa 10.00 Pepsi chart
10.30 Extra computer 1
I program komputerowy 11.00
Automaniak 11.30 Multiki6.30 Sunset Beach - serial
5.30 Top Shop 7.40 Przy- 7.10 Teleshopping 8.10 Air- 6.00 Muzyka na bis 7.OO no • mag. filmowy 12.00
jaciele 8.15 Top Shop 12.15
start 7.30 Junior Labirynt namiętności • tewolf · serial sensacyjny 9.00 Kamera
Bill Cbsby show 12.45 Eurogwiazd - serial lenowela 13.00 Ale tydzień
Sekrety
8.00
Odjazdowe kreskówki 10.40
Village 13.15 Top Shop 17.55
dokumentalny 9.00 Hawaje - magazyn 13.30 Przystań
Medicopter 117 11.30 SerHubbardów - serial obyczapięć-zero - serial 1O.OO ZwieAuto salon 18.30 Guliwer
ce dziecka - film obyczajo• rzęta z zielonego lasu • se- jowy prlld. USA 14.30
20.00 Rio Brawo • film fakamera
\N'/ 13.00 Ukryta
rial animowany dla dzieci Podwodny wróg - film wobularny 22.20 Top Shop 22.50
13.25 Trzecia planeta od
Lekcje prywatne • film ero- Slońca • serial komediowy 10_.30. Bill Cosby i straszne
dz1ec1ak1 • program rozryw.
tyczny 0.50 Playboy
. •
dobrze kowy 11 .00 Jack.1e Co11 ms„
13.50. Zróbmy sobie
.
.1 _
- sena1 14.15 R1verdale - se- Rozmowy bez ta·
,....-•w,..
rial 15.05 Alfred Hitchock 1. serial dokumental~~m n ~ .
.11!/J1!1SPl!Hf
*,..,.. ......
przedstawia 15.30 Zagub10- ; Dziedziczna nienawiść • I 6.00 Muzyczna poczta 7.00
8.30 Sporty ekstremalne ny w czasie - serial s-f 16.20 ' serial brazylijski 13.30 Maga- I Telesklep 8.00 Kobra • se9.30 Narciarstwo klasycz- Sliders - serial fantastycz- zyn Motoryzacyjny Młodych 1 rial sensacyjny 9.00 Przyne 11.30 Kombinacja nor- no-naukol'.Y 17.10 Nieśmier- 14.00 Junior 14.30 Jacek 1 gody Rin Tin Tina - serial
weska 12.15Skoki narciarskie teina - serial 18.00 Czynnik · Ziobro Super Star. program , przygodowy 10.05 Zbrodnie
13.00 Biathlon 14.30 Kombi- PSI 18.507minut19.00 Extra rozrywkowy 15.00 Disco Polo w obiektywie - serial 11.00
nacja norweska 15.45 Nar- Zoom 19.30 Akwanauci • Live 16.10 Gang Ol~ena 4. Opowieści z klonowego miaciarstwo alpejskie 16.45 Ko- serial 20.00 Dzielnica pię- film duński 18.00 Twardy za- ' steczka - serial animowany
larstwo 17.45 Biathlon 19.00 ciu narożników - film oby- wodnik- film prod. USA 19.40 dla dzieci 11.30 Magiczny
Snowboard: Puchar Świa czajowy 21.45 W cudzej Super Expres TV 20.00 1 kapelusz - serial animowata 19.30 Zimowe Igrzyska skórze - serial sens. 22.35 Capone - film prod. USA , ny dla dzieci 12.00 60 miDobrej Woli: Łyżwiarstwo Uderzenie - film sensacyj- 21.45 Kameleon - serial rLt 13.00 Gilette Sport
figurowe 21.00 Jeździectwo ny 0.30 Oblicza Nowego sensacyjny 22.40 Cyberella 13.30 Techno party • pro22.00 Wiadomości 22.15 Yorku 1.15 Airwolf 2.05 - fiim prod. USA 0.05 Wid- • gram muzyczny 14.00 PrzyTrial 0.15 Łyżwiarstwo szyb- Nieśmiertelna ~.50 Czyn- mo • film prod. francuskiej gody Rin Tin Tina • serial
kie 1.45 Wiadomości 2.00 nik PSI Ili - serial 3.35 2.05 Disco Relax 3.10 Po- przygodowy 14.58 77 se! kund 15.00 Opowieści z klożegnanie z widzami
Uderzenie 4.50 Teledyski
Zakończenie programu

• serial prod. polskiej

świata

12.40 W piątą stronę

11A5

I

10.00
10.15
11.30

9.10
9.30

8.45

7.00
7.30

6.00

TVP'OLONIA -· .•

14AS
15.15
16.00
16.10
16.20

12.45

10.50

9.55

motoryzacyjny
Strażnicy miasta
• seńal sensacyjny
Artur 2
• film prod. USA
Na wschód od l:denu
• film prod. USA
Gospodarz-gra
Disco Polo Live
lnfonnacje
Prognoza pogody
Macie co chcecie

Ul 4x4- magazyn

6.00 Disco Relax
7.00 Piramida
7JO Wdrodze
·magazyn religijny
8.00 Sokztuka
•serial animowany
8.30 Kalambury
9.00 Power Rangers
• serial dla młodzieży

7

21.00
21.21
21.25
21.30
21.40

w

i Jerzego
Antczaka
Panorama
Prognoza pogody
Sport ·telegram
Dwójkomanla
Nowojorscy
gliniarze

17.OO Niesamowite maszyny:
Najszybszy człowiek na ziemi
18.00 Łowca krokodyli 19.00
Przekręt 20.00 Discovery
Showcase21.00 Przebudzenie
mamuta 22.00 Niebezpieczeń
stwa ery zlodowaceń 23.00
Niewyjaśnione zjawiska: Nostradamus 24.00 Noc tajemnic
1.00 Jak to zbudowano: Konstrukcje na morzu 2.00 Brytyjskie arcydzieła

12 marca 2000 r.
za pomocą gestów, spojrzeń
i drgnięć twarzy. Jej jedynym
łącznikiem ze światem jest muzyka. Gra na fortepianie, kiedy
chce coś powiedzieć, przekazać
swój nastrój, wyrazić emocje
i uczucia. Tymczasem, kiedy
Ada zjawia się na miejscu, jej
mąż Stewart (Sam Neill) kategorycznie odmawia transportowania przez busz instrumentu.

małżeństwa

0.25 Emigranci
- film fab. prod.
szewdzkiej
2.00 Zakończenie
programu

...

"\

22.05 Audiotele
22.15 Sportowa
niedziela
22.45 Fortepian
- film fabularny prod.
0.45 Klub samotnych
serc
nowozelandzkiej
1.05 Lokatorzy
Akcja .Fortepianu" rozgrywa
- serial prod. polskiej
się w połowie ubiegłego stulecia. Ada, młoda uboga Angiel1.30 Architektura
[ffl1,[C2
ka, panna z dzieckiem opusz- film dokumentalny
cza rodzinny kraj. Wyrusza Wiedeńska Kasa Oszczędno Programy pogrubione· nie kodowane
wraz zdziewięclołetnią córecz- ściowa mieści się w budynku 7.00 Rozkodowany Bugs Suką Florą do nowozelandzkiego
wzniesionym na początku XX w. nny - film anim. dla dzicie
buszu, taszcząc ze sobą tytu- (w latach 1903-1906) według 8.00 Teletubbies-serial anim.
łowy instrument Kobieta ma
projektu Otto Wagnera, jedne- dla dzieci 8.25 Szczepan i
spotkać się z mężem, którego
go z ojców współczesnej arch~ Irenka: Telewizor 8.30 Mistrzonigdy nie 'hidziala, ba.viem ślub tektury w Europie Środkowej. wie w świecie przyrody Ili - seBudowla ta obrazuje wyraźny rial dokumentalny9.00 Zabawzostał zawarty na odległość,
per prorura. Ada jest n.iemową pizelom wbudownictwie nasze- na buzia - komedia muzyczna
przestała mówić wieku sze- go stulecia.
10.45 Deser. Przebrzmiała faściu lat. Wyraża swe odczucia
sola 10.55 Powódź - film sen2.00 Zakończenie
sacyjny 12.30 Szeroki horyzont - reportaż 13.25 Aktualności filmowe 13.50 Wstęp do
mość o zwolnieniu Wieśka z
Nieletni syn policjantki Jill Kir- meczu 14.00 Liga Polska 16.00
pracy obiega wszystkich lotem kendall jest jedynym świadkiem Szalone krowy- komedia Wie~
zabójstwa pracownika sklepu. ka Brytania 17
błyskawicy. Marylka jest zała
.30 Łatwa forsa mana i przestraszona nie na Detektywi chcąjednak oszczę
komedia prod. USA 19.00 Diażarty, bo ma zastąpić komisadzić chłopcu przykrych doświad
belski młyn 19.20 Nie przegap
rza Gabriela i przejąć obo- czeń podczas procesu. Robią
19.25 Sylwester i Tweety na
wiązki komendata.
wszystko, by nie musiał składać
tropie 19.50 Łapu capu 20.00
15.30 Szansa na sukces zeznań przed sądem.
Przyjaciele V 20.25 Szczepan
16.30 Na dobre I na złe
22.30 Łamigłówka
i Irenka: Domokrążca 20.3013
- serial prod. polskiej
- spektakl
Posterunek 2 -komedia 21.00
reż. Łukasz
Agata boleśnie przeżywa utra- '
tę dziecka. Równocześnie zda- ·
Wylężalek, wyk. Leszek Siostrzeniec - dramat obyczajowy22.50Sport +1.20 Kodeks
Teleszyński,
je sobie sprawę, że teraz już
zbrodni - film sensacyjny 2.50
Marzena Tryba la
nic nie łączy jej z Jakubem.
Oboje postanawiają się roz- Pani Dżonson była stewardesą, Klub czarnych wdów -komedia
pan Dżonson - agentem ubez- prod. USA 4.20 Deser: Wizje
stać. Do szpitala zostaje przywieziony mały chłopczyk w pieczeniowym. Jej kariera sk<Jń.. panamskie - film krótkometraciężkim stanie. Lekarze nie
czyła się z wiekiem, podobnie . żowy 4.30 Bez odwrotu - film
mogą zatamować krwotoku.
jak jego ambicje. Trzyma ich sensacyjny prod. USA 6.05 En17.30 7 dni świat
przy sobie dorastający syn i do- nio Morricone - film dokumenrobek wspólnych lat Małżeńska talny
18.00 Program lokalny
intryga, która ma pana Dżonso
18.30 Panorama
na wepchnąć w ramiona innej
18.55 Święta wojna
kobiety, uderzająco podobnej do Discovery
- serial prod. polskiej
pani Dżonson w wieku mło
19.15 Dwójkomanla
19.30 Magazyn piłkarski dzieńczym, ma spowodować,
że odżyje w nim dawne uczucie
20.00 Benefis Jadwigi
do żony.
Barańskiej
23.30 Okna
0.10 Filizofla

Gnieźnieńskiego

18.00 Lokatorzy
- serial prod. polskiej
18.30 Śmiechu warte
- program rozrywkowy
18.50 Gniezno 2000
19.00 Wieczorynka:
I pies i wydra
19.30 Wiadomości
1951 Sport
19.56 Prognoza
pogody
20.05 Kłopotliwa Panna
Młoda- serial
20.50 Gniezno 2000
21.00 Nieparzyści
21.25 1OOO lecie Zjazdu

Nie·dziela
FrlVIPD
6.30 Wstań prawą
nogą

7.00 Proszę
o odpowiedź
7.15 Nasza gmina
8.00 Byli sobie
odkrywcy
8.25 Teleranek
8.55 Wielka zmiana
- film fabularny
9.40 Kronika filmowa
10.00 PRL w kryminale:
Tylko umarły
odpowie
- film fabularny
prod. polskiej
11.30 Niewinne wino
11.50 Gniezno 2000
12.00 Anioł Pański
12.15 C1asy
12.25 Ludzki świat
12.50 Gniezno 2000
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13.45 Publicystyka
14.05 Gniezno 2000
14.20 Słoneczny patrol
15.05 Gniezno 2000
15.20 Kwadrat
15.45 Zjazd prezydentów
w Gnieźnie z okazji
1000Zjazdu
Gnieźnieńskiego

Gnieźnieńskiego

16.00 Gniezno 2000
16.10 1000 lecie Zjazdu
17.35 Teleexpress
- informacje

TVP8

Kaczyński

7.00 The Weddlng
-serial USA
7.55 Słowo na nied.zielę
8.00 Program lokalny
9.00 M.A.S.H- serial USA
9.25 Bogusław

Kaczyński

·zaprasza
10.00 Ulica
sezamkowa
- program dla dzieci
10.30 Kręcioła
10.50 Viola śplechowlcz
• szycie na miarę
11.20 Bogusław
·zaprasza
11.25 Niebieskie
ptaszki
- film fabularny
13.00 30 ton ·lista, lista
- lista przebojów
13.30 Famlllada
- teleturniej
14.00 Nabożeństwo
ekumeniczne
15.00 Złotopolscy
- telenowla TVP
Marta drąży sprawę zwolnienia
Wieśka z,połiCji. Wreszcie dowiaduje się, że bezłiośrednią
przyczyną był udział jej męża w
reklamie firmy motOl)'Zacyjnej.
Kooiela jest przerażona, co zro.
~'Z dwoma bezrobotnymi mę
w domu. Wiadożczyznami

...

WOT

8

TV

7.00 Wyspa dzieci - serial
7.30 Świat ogrodów 8.00 Z
kabla wzięte 8.20 Są takie
miejsca 8.40 Na zdrowie
9.00 Wierzę, wątpię, szukam 9.30 Złote rączki 10.00
Budujemy mosty 10.30 Ostatni dzień XX wieku we wsi Pilire 11.00 Koszykarskie ABC
11.30 Mag. turystyczny 12.30
Mój pies i inne zwierzęta 12.40
Dawna warsz;ma 13.00 Msza
$więta 14.00 Z archiwum kuriera 14.10 Mazowsze-nowy
rozdziął 14.30 Podróże kolejami apteki 15.30 Leki z zielonej apteki 15.45 Reportaż
16.00Kabaret16.40 Telekino
17.00Sport18.00Kurier18.10
Kościół i świat 18.30 Sport
20.00 Pani Inspektor - serial
sens. 21.00 Dawna W-wa
21.20 Raport ekologiczny
21.30 Wiadomości kuriera
21.35 Sport w WOT22.00 Powiedz to głośno - talk show
22.40 Rośliny trujące -film fabularny 23.45 Stulecie lotnictwa - serial dokumentalny 0.40
Zakończenie programu

Łódź

7.00 Wyspa dzieci 7.30
Świat ogrodów 8.00 Nie tylko
wspomnień czar 8.20 Z historią na ty 8.40 Mój świat 9.00
Wierzę, wątpię, szukam 9.30
Złote rączki 10.00 Budujemy
mosty 10.30Awangarda Krakowska - program edukacyjny 11.00 Koszykarskie ABC
11.15 Magazyn siatkarski
11.30 Magazyn turystyczny
12.30 Muzyczna niedziela
13.10 Namibia 13.30 Mag.
kulturalny 14.00 Depozyt wiary 14.30 Podróże kolejami
Europy 15.30 Leki z zielonej
apteki 15.45Reportaż16.00
Kabaret16.40Telekino17.00
Sport 18.00 ŁWD 18.30 Mistrzostwa Polski w snowboardzie 19.15 I liga pijki noż
nej 20.05 Pani Inspektor
21.00 Na fali 21.30 Łódź 3
proponuje 21.45 Fifmowa
Encyklopedia Łodzi 22.00 Powiedz to głośno 22.40 Rośli
ny trujące - film fabularny
23.45 Stulecie lotnictwa -serial dokumentalny 0.35 Program na jutro

domośd 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"

16.05Slowo.życla16.15Wia

TV Niepokalanów ramówka programu:
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
żego

.

dok.15.41Gieniek16.00 Rekfama 18.00 Bajki 18.32 Bonanza 19.20 Bezpieczeństwo
na drodze 19.30 Filmówka
19.49 Ręce dogoniły duszę
20.22Służący-film. fab.22.15
eter Gunn 22.45 Music Pub
23.00 Reklama

«W

• TELEWIZJA KABLOWA 1VM ŁOWICZ
~

8.00 Reklama 11.00 Cichy
Don-filmfab. 12.17TaiszaBiala Dama 12.30 Toruński
Magazyn Turystyczny 12.52
Kraobrazy polskie 13.00 Zemsta 13.50 Ekonomia? Nic
b!Jdnego! 14.00 Bajki 14.30
Podróżnicy 15.00 Kamyk- film
\ooo

...

t

9

· 6.00 Disco Polo Live
7.00 Twój lekarz
7.15 Wystarczychcleć
7.30 Jesteśmy
8.00 Sok z żuka
- serial animowany
8.30 Talent za talent
- program dla dzieci
9.00 Power Rangers
9.30 Benny Hill
10.00 Disco Relax
11.00 Diabli nadal[
- serial prod. USA
11.30 Ja się zastrzelę
- serial komediowy
12.00 Jej cały świat
- serial komediowy
12.30 Ballada o Annie
I Jenny
- film prod. USA
14.15 Brygada Acapulco
15.05 Tato co ty na to

!fV;o(oNIA
6.00 Czterdziestolatek
- serial prod. polskiej
7.05 Słowo
na niedzielę
7.10 Portrety:
U Szostaków
7.40 Złotopolscy
- serial prod.
polskiej
8.30 Zwierzątka
ze sklepiku
- serial animowany
8.50 Ala I As - program
dla dzieci
9.10 Gościniec
- magazyn kultury
i sztuki ludowej
9.45 Bieg Piastów
10.30 Niedzielne
muzykowanie
11.30 Bieg Piastów

92

- serial komediowy
15.30 Dyżurny satyryk
kraju
16.00 .Informacje
16.10 Prognoza pogody
16.20 Rodzi11a zastępcza
- serial komediowy
16.50 Sekrety rodzinne
- program rozrywkowy
17.20 Trędowata
- serial prod. polskiej
Historia wielkiej miłości Stefci
Rudeckiej i ordynata Waldemara Michorowskiego jest powszechnie znana. Twórcy serialu nie bazująjednak tytko na
powieści Heleny Mniszkównej,
lecz„. próbują odpowiedzieć
na pytanie jak potoczyłyby się
losy tych słynnych kochanków,
gdyby Stefcia nie umarła?
18.10 Słoneczny patrol

- serial prod. USA
19.05 Idź na całość
- show z nagrodami
20.QO Straźnlcy miasta
- film prod. USA
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 Ryzykowny
Interes
- film prod. USA,
reż. Paul Brickman,
wyk. Tom Cruise,
Rebecca DeMornay
22.50 Ogłoszenie
wyników LOTTO
22.55 Na każdy
temat
O.OO Fifa TV
0.30 Magazyn
sportowy
1.50 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

Świętej

12.00 Anioł Pański
12.20 Bieg Piastów
13.00 Transmisja Mszy

Gnieźnieńskiego

14.00 Zjazd prezydentów
w Gnieźnie z okazji
1OOO lecia Zjadu
16.15
16.30
17.00
17.15
18.45
19.05

6.00 Muzyka na bis - program
muzyczny 7.00 Soundtruck program muzyczny 7.30 Jacek
Ziobro Super Star - program
rozrywkowy 8.00 Sekrety
gwiazd - serial dokumentalny
9.00 Hawaje pieć-zero - serial
10.00 Zwierzęta z zielonego
la!'u -serial anim.10.30 Mądral
ki - serial dla dzieci 11.00 Jackie Collins: Rozmowy bez tajemnic 11.25Twardy zawodnik
- film prod. USA 13.05 Safari w
Hollywood - serial 14.00 Gang
Olsena 417.30 Benny Hill - serial komediowy 18.00 Gang Olsena 4 - film duński 19.45 Biznes Tydzień 20.05 Kameleon serial sensacyjny 21.00 Gorączka w mieście - serial sensacyjny 21.50 Komisarz Rex serial kryminalny 22.45 Zimny
jak głaz - film prod. USA 0.20
Soundtrack 0.50 Rock MKK program rozrywkowy1 .20 Afficlonado - program rozrywkowy
1.50 Pożegnanie z widzami Polsat 2

PaT

19.15 Dobranocka:
Przygody Bolka
I Lolka
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda
19.53 Sport
20.00 Film fabularny
21.00 Debata Polsko
Niemiecka
22.05 Program
rozrywkowy
22.30 Panorama
22.50 Sport-telegram
23.00 Dozwolone od lat
40-tu
-program muzyczny
23.50 Sportowa niedziela
0.20 Program
rozrywkowy
1.05 Powtórki
programów
Spotkanie
z Polonią
Magazyn Polonijny
z Ukrainy
Teleexpress
Modrzejewska
- serial prod. polskiej
Ludzie
listy piszą
Dziennik
telewizyjny
- program Jacka
Fedorowicza

I Szczury nabrzeża

5.30 Top Shop 7.40 Przyjacie- 6.20 Riverdale - serial obyczale - film animowany 8.15 Top jowy 7.10 Teleshopping 8.10
Shop 12. j 5 Auto salon 12.45 Airwołf- serial sensacyjny9.00
Bill Cosby Show 13.15 Top Odjazdowe kreskówki 10.15
Shop 17.55 Klasyka baletu Zagubiony w czasie - serial
.Giselle" 19.15 Film animowa- · fantastyczno-naukowy 11.05
ny dla dzieci 20.00 Dzieci uli- Dzielnica pięciu narożników cy - film fabularny 21.50 Euro film obyczajowy 12.40 Ukryta
Village 22.20 Top Shop 0.1 O kamera - program rozrywkoPlayboy- magazyn erotyczny wy 13.00 Legenda Wilhelma
Tella -serial przygodowy 14.00
,,..,... ...........
Riverdale 14.50 Alfred Hitllf/j]j]SPOBf
...„„„ „
chock przedstawia 15.15
Szwajcarscy Robinsonowie
, 16.15 Biedna mała bogata
, dziewczynka-miniserial17.10
żywot Briana - komedia 18.50
7 minut - IVydarzenia dnia
' 19.00To i Owo-magazyn kul; turalny19.10Szczurynabrzeł ża - serial 20.00 Wyspa - film
', sensacyjny prod. USA 22.00
1 Henry i June - film obyczajoI wy 0.20 Kameleon 2 - serial
fantastyczno-naukowy 1.10
Airwolf - serial sens. 1.55 Alfred Hitchock przedstawia
2.20 Wyspa - film sens. 4.1 O
8.30Biathlon:ZawodyPucharu Świata w Lahti 10.45 Narciarstwo klasyczne: Zawody
Pucharu $wiata w Oslo 13.00
Biathlon 13.45 Skoki narciarskie 15.15Biathlon16.30 Kolarstwo 17.30 Skoki narciarskie
19.00Tenis:tumiejWTA22.00
Automobilizm 23.00 Wiadomości 23.15Łyżwiarstwo szybkie - shot Track 0.15 Skoki
narciarskie: Zawody Pucharu
$wiata w Oslo 1.15 Wiado1.30 Zakończenie pro-

mości

gramu

•

Wic~Ci

PIENIĄDZE

i

ŁOWICZANIN

JAKIE

GWIAZDY?

nowy

BIORĄ

w

„

Polski rynek samochodowy - to jedno z najbardziej
zadziwiających zjawisk ekonomicznych. Kraj w końcu
biedny, bez autostrad, zajął szóste w Europie miejsce w
sprzedaży nowych aut i dwunaste w świecie. Zakupiono w minionym roku aż 640 tysięcy samochodów osobowych, o prawic jedną czwartą więcej niż przed rokiem. Najwięcej nabyli mieszkańcy Warszawy i okolic
- 11 Otys. sztuk oraz Śląska, ponad 80 tys. Przeciętne,
statystyczne auto kosztowało prawic 36 tysięcy złotych.
Nie ulega wątpliwości, że zaledwie część z kupujących
traktuje pojazd jako narzędzie pracy. Dla większości
własne cztery koła pozostają symbolem prestiżu i substytutem nieosiągalnej poprawy sytuacji mieszkaniowej.
Rynek zachowuje się irracjonalnie; im bardziej
drożała benzyna - a w zeszłym roku zarejestrowano 22
podwyżki cen paliw - im bardziej zwyżkowały kredyty,
tym więcej pojazdów kupowano. Jak się okazuje, dla
wielu klientów bardziej liczy się wysokość raty niż oprocentowania kredytu. Zapewne część zaczyna zdawać
sobie sprawę ze znaczenia podwyżki oprocentowania
(wywołanego przez inflację, przez dewaluację złotego)
dopiero wówczas, gdy przychodzi płacić wyższą ratę.
Na przykładzie tej branży widać wyraźnie, jak
kredytowanie popytu nakręca sprzedaż, koniunkturę,
jakie daje zyski państwu i bankom. Według przybliżonych wyliczeń na zakup nowych samochodów wydano przed rokiem w Polsce zawrotną kwotę 23 miliardów złotych. To suma nieco tylko mniejsza od lokat
ludności na rachunkach dewizowych. Na kredyt zakupiono połowę aut, zatem kwota pożyczek sięgnęła 12
miliardów zł, co rokuje kredytodawcom wielomiliardowe odsetki. Pożyczanie na zakup aut stało się świet-.
nym interesem.
dok. na str. 13
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6.50 Telesklep 7.50 Patrol
Jin Jin 8.15 Hutch miodo..
· k •
· I · 8 40
Chyba nic nie budzi naszych emoci1 tak, Ja pie·
we serce - sena anim. ·.
niądze. To, ile kto zarabia, zawsze wszystkich pa·
Tęczowa kr~1_na - sena! sjonowało. A już najbardziej ciekawią nas zarobki
anim. 9.00 TwoJ problem _na: krezusów. Oczywiście, w tej sferze nic nie jest pewsza głowa - pr. dla dz1ec1 ne na sto procent. Bo kto otwarcie przyzna się do
10.15 Żegnaj, ptaszku - film swojego PIT-u? owszem, władze to robią, bo tak
dla dzieci 12.00 Telenowela wypada. Ale gwiazdy show-biznesu? Już niekoniecz·
13.00 Start w TVN meta na nie. Toteż na temat ich zarobków krąży wiele plotek
scenie - pr. rozrywkowy 13.30 i domysłów.
Z archiwum: Nie do wiary Kiedy Janusz Gajos wystąpił w reklamie kawy, wszyopowieści niesamowite 14.00 scy się zastanawiali, jaką gażę musiał za to dostać. W
Gotuj z Kuroniem - pr. kulinar- tym kontekście wymieniano najróżniejsze sumy. Okany 14.30 Cntters - film sc1en- zuje się, że zapłacono mu 400 tysięcy zł~ty~h. Taką
ce-fiction 16.30 Ale plama bynajmniej wersję podaje lutowy numer miesięcznika
16.45 Rodziców nie ma w
Businessman Magazine".
domu - serial komediowy " Według tego samego pisma, największymi ~ezuska17.15 Mini Playback Show mi w Polsce są aktualnie piosenkarki. Oczywiście, rue
18.30Zwariowanaforsa19.00 wszystkie. Do najlepiej zarabiających wokalisteknaleTVN Fakty 19.20Sport19.25 żą: Kayah, Edyta Górniak, Kora Jackowska, Maryla
Pogoda 19.30 Milionerzy-te- Rodowicz i Natalia Kukulska. Najwięcej dostają za
leturniej 20.20 Wybacz mi - koncerty. Edyta Górniak podobno potrafi zażyczyć sotalk show 21.35 Pod na_p~ę- bie lOOtysięcyzłotychzajedcnwystc;piztcgopowo
ciem -talk show 22.05 W1Zjer du uchodzi za najdroższą piosenkarkę w Polsce. MaryTVN - magazyn sensacji i roz- la Rodowicz bierze średnio 30-40 tysięcy złotych za
rywki 22.35 Wprost TV 23.05 koncert, a Kayah- 30-35 tysięcy. Ktoś policzył, że najAle plama - pr. rozrywkowy pracowitsze piosenkarki występują nawet 70 razy w
23.20 Przyjdź zobaczyć raJ - · roku. A kasa.jak to mówią, leci„.
film obyczajowy; Film przedkolei na płytach zarabia się w zależności od i~h
stawia losy Amerykańskich Ja- nakładu.
ostatnich latach wszystkie rekordy pobiła
pończyków przed i po ataku na Budka Suflera, która sprzedała ponac! milion cgzemPeral Harbor. W 1948 Lily Ka- plarzy swojego krążka. Na dodatek zespół nic jest zwią
wamura opowiada drama tycz- zany z żadnym z tygrysów fonograficznych,_wobec_czeną historię rodziny Kawamura go nic musiał z nikim d:ziclić się pieniędzmi. Mówi się,
swojej malej córeczce, Mini iż Budka na swym ostatnim krążku zarobiła pięć miMcGurn. Dziewczynka wraz lionów złotych. Na pięć osób.
z matką czeka właśnie na
dok. na str. 13
dworcu na powrót swojego
ojca, męża Lily, Amerykanina
Jacka McGruna„.1 .40 Granie
na zawołanie

6.00 Muzyczna poczta 7.OO
Telesklep 8.00 Kobr.il - serial sensacyjny 9.00 Przygody Rin Tin Tina - serial
przygodowy 10.05 Gorący
temat - serial sensacyjny
11.00 Opowieści z klonowego miasta - serial animowany 11.30 Magiczny kapelusz - serial animowany
12.00 Muzyczny regał 12.30
Melanżeria - pr. muzyczny
13.00 60 minut 14.00 Przygody Rin Tin Tina - serial
przygodowy 15.00 Opowieści z klonowego miasta li - serial animowany 15.25 Magiczny kapelusz - serial animowany dla dzieci 15.50 Kobra-serial sensacyjny16.45 Kalambury- pr. rozrywkowy 17.15 Pani
de Monsoreau - serial 18.20
Gorący temat 19.10 Szczury
nabrzeża - serial 20.00 Wyspa
- film sensacyjny prod. USA
22.00 Super ViP 22.20 Miasto
duchów - horror, reż. Richard
Govemor, wyk. Franz Luz. Catharine Hickland i 1nni23.50 Super VIP 0.15 Życie jak poker
1.15 Zakończenie programu

~

