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ZADtUZENI W tSM
Najbardziej zadłużonych i nieskorych do prób spłacenia, czeka eksmisja

Nieustannie rośnie zadłużenie czynszowe mieszkańców wobec Łowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Wskażnik
zadłużenia dla całych zasobów spół
dzielczych wynosił w ubiegłym roku
6,5% - co kwotowo oznacza 700 tys. zł.
Rok wcześniej (1998 rok) wynosił on
około 4,5% - był to najlepszy pod tym
względem rok na przestrzeni kilkunastu
ostatnich lat.
Najwięcej dłużników mieszka na największym i najmłodszym łowickim osiedlu - Bratkowice. Zadłużenie czynszowe i kredytowe dłużruków z Bratkowic
wynosi około 302 tys. złotych. Najwię
cej do zwrócenia spółdzielni mają mieszkańcy bloku nr 45 - 21 tys. zł, nr 7 - 17
tys. zł, nr 11 - 15 tys. zł, nr 35 - 13 tys.
zł. Jest to zadłużenie wyłącznie z tytułu niezapłaconych czynszów.

Włamanie
Za kradzież z włamaniem będzie od19-letni Łukasz K., mieszkaniec Łowicza, który w nocy w poniedziałek, 17 kwietnia, ukradł 20 złotych
ze skarbonki w kościele ojców pijarów
w Łowiczu.
Złodziej został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy próbował opuścić kościół. Został wtedy zauważony przez
patrol policji, rutynowo przemierzający
ulice miasta. Młody złodziej w bardzo
prosty sposób dostał się do wnętrza kopowiadał

roku, w celu złożenia
w sprawie zalegania z czynszem, wezwanych zostało 381 osób.
Najpierw na rozmowy wzywał Zarząd
ŁSM, potem próbowała Rada Nadzorcza. Składane były propozycje rozłoże
nia zaległości na raty. Nie zawsze przynosiło to oczekiwany skutek - nie wszyscy czhmkowie byli chętni do podjęcia
rozmów.
Skierowanych zostało 79 pozwów
do sądu w sprawie wydania natychmiastowego nakazu płatności.. Ostatecznie
zasądzońych zostało 6 wyroków eksmisyjnych po uprzednim wykluczeniu
z grona członków. Z osiedla Bratkowice
trzy osoby są na tzw. czarnej liście (zasądzona eksmisja). Zostaną oni przeniesieni w ciągu kilku najbliższych miesię
cy do mieszkań o niższym standardzie.
W

ubiegłym

wyjaśnień

do kościoła
ścioła: po prostu poszedł na ostatnią
tego dnia Mszę świętą i pozostał po
niej w kościele. Schował się pomiędzy
ławkami i nie został zauważony podczas zamykania kościoła. Gdy upewnił
się, że nikogo już nie ma w kościele,
zajął się skarbonką. Znalazł w niej ty!ko 20 złotych. Może gdyby było więcej,
pozostałby do rana i uczestniczył jeszcze
w porannej mszy? - spekulują policjanci.
dok. na str. 2
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Nieco inna sytuacja jest z zadłuże
niem kredytowym w nowszej części tego
osiedla. W ubiegłym roku dług wobec
spółdzielni spłaciło 63 członków, pozostało jeszcze 103.
Należy dodać, że 93 osoby w ubiegłym roku zmieniły status lokalu z lokatorskiego na własnościowy. W zasobach
Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
jest 66% mieszkań własnościowych.
Pomimo tego, że część mieszkańców
regularnie zalega z czynszem, spółdziel
nia ma klarowną sytuację finansową
i nie ma zaległych zobowiązań wobec
urzędów (np. podatek za wieczystą
dzierżawę gruntów), usługodawców (np.
wywożenie śmieci) itp. Płynność finansowa spółdzielni jest utrzymana i na razie nic jej nie zagraża.
(mak)

Przeiyla
uderzenie lfy
Refleksowi kierowcy oraz sprawnym
hamulcom w samochodzie ciężarowym
Ifa, 75-letnia mieszkanka Łowicza Stefania W. zawdzięcza życie. Wypadek
drogowy, o którym mowa, zdarzył się
we wtorek, 18 kwietnia, kilka minut
po godzinie 9 rano na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej oraz Chełmońskiego
w Łowiczu.
Rowerzystka wracała z zakupów
w centrum miasta i wymusiła pierwszeństwo przejazdu na jadącej w stronę
Poznania Ifie. Kierowca trąbił oraz hamował, jednak potrącił kobietę. Po
pierwszych oględzinach lekarz pogotowia stwierdził złamanie ręki oraz podejrzenie wstrząśnienia mózgu. Kobieta została odwieziona do szpitala.
Samochód ciężarowy hamując wpadł
w poślizg i po zatrzymaniu się, zatarasował jeden pas ruchu. Utrudnienia
w komunikacji trwały ponad dwie godziny.
(mak)

Wzorowane na watykańskich spotkaniach młodzieży z papieżem, diecezjalne
cieszy się coraz większym powodzeniem.

święto młodości,

Palmy z łowickich wsi
wśród naipięknieiszych
Deszcz nie przestraszył mło
dych ludzi, których setki przybyły
w Niedzielę Palmową - z palmami
- na spotkanie z biskupem Alojzym
Orszulikiem, w Łowiczu.
Tegoroczna Niedziela Palmowa zaczę
ła się pochmurno i deszczowo, więc
przywiezione palmy nie zostały, takjak
to bywało dotychczas, poświęcone
przed wprowadzeniem do świątyni, lecz
dopiero po przekroczeniu jej progów.
Jednak kiedy po zakończonej Mszy św.
wierni opuszczali bazylikę i przenieśli się
na dziedziniec rezydencji biskupa, przywitało ich jasne niebo i ciepłe słońce.
Cieszę się, żejestwas tak dużo, o wiele więcej, niż w latach ubiegłych - powiedział do zebranego przed rezydencją kolorowego, rozśpiewanego tłumu mło
dych ludzi, bp ordynariusz Alojzy Orszulik. Tłum wyglądał imponująco, pokaźnych rozmiarów palmy dodawały
mu szczególnego uroku. Warto zazna-

czyć, że do konkursu zostało zgłoszo
nych ponad 30 dużych palm, zadziwiających różnorodnością. Niezależnie

od tego jednak,

każdy miał swoją wła

sną palemkę. Wśród wielu strojów ło
wickich, nie sposób było nie zauważyć

blisko 40-osobowej grupy dziewczynek
ze Szkoły Podstawowej w Sierzchowie,
które wystąpiły w strojach opoczyń
skich, z budzącymi zachwyt wianuszkami na głowach. Szkoła ta już od 4 lat
uczestniczy w łowickich spotkaniach
z okazji Niedzieli Palmowej, jednak
pierwszy raz w strojach ludowych.
Sądząc po entuzjazmie uczestników
spotkania oraz ilości i okazałości przyniesionych palm, zapoczątkowana przed
sześcioma laty tradycja konkursu na najpiękniejszą palmę, przyjęła się na dobre
i cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród młodych diecezjan.
dok. na str. 6

Wkrótce zamknięcie
mostu prymasowskiego
Już w pierwszych dniach maja bieżą
cego roku - po długim weekendzie - mają
rozpocząć się pierwsze roboty przygotowawcze przed generalnym remontem
mostu na Bzurze, na ulicy Prymasowskiej (obwodnica łódzka).
Przed całkowitym zamknięciem mostu i rozpoczęciem jego remontu, najpierw zostanie wybudowany jednoprzę
słowy most tymczasowy. Powstanie tuż
obok istniejącego mostu - przeznaczonego do remontu. Most tymczasowy
będzie położony w odległości kilkunastu metrów w stronę parku Błonia

od istniejącego. Ruch na moście zasadniczym zamknięty zostanie za miesiąc
- najpierw powstać musi most zastęp
czy.
Podczas remontu na trasie będzie odbywał się ruch wahadłowy. Spowodowane jest to względami oszczędnościo
wymi. Postawienie szerszego mostu,
umożliwiającego ruch dwustronny,
znacznie podrożyłoby, i tak już kosztowną, inwestycję.
Zakończenie wszystkich robót i rozebranie mostu tymczasowego, plano(mak)
wane jest na listopad.
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--Deficyt nonkonformizmu- Wyszliśmy z komunizmu z przekonaniem, że nie warto być w mniejszości,
bardzo niechętnie zajmujemy stanowisko odbiegające od średniej - oceniał
w miniony piątek w Łowiczu społecz
ne postawy Polaków Marek Jurek, czło
nek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jurek, będący w ciągłej opozycji
do lewicowej większości w tej Radzie,
był jednym z gości sesji naukowej pn.
„Nowe technologie komunikowania a
współczesność", zorganizowanej
wspólnie przez Mazowiecką Wyższą

przez inne wartości - mówił. Marek Jurek nazwał to dosadniej, bo wskazując
na brak rzeczywistego pluralizmu w polskiej telewizji w ogóle, nie tylko w telewizji publicznej, zauważył, że wszystkie właściwie stacje mówią jednym ję
zykiem, powielając ton „Gazety Wyborczej".
Czy tę rzeczywistość, z jednej strony medialną, z drugiej społeczną, da się
zmienić? Szansą są - w dziedzinie mediów elektronicznych - otwarte na świat
rzeczywistych wartości, media katolicSzkołę Humanistyczno-Pedagogiczną kie. Tyle tylko, ostrzegał Piotr Gaweł,
oraz Wyższe Seminarium Duchowne że - po pierwsze - muszą mieć one zaw Ło~iczu. Ten „ deficyt nonkonformi- gwarantowane równe prawa w państwie,
zmu" dziś dziedziczymy - kontynuował a po drugie - muszą być po prostu doJurek w drugiej, zorganizowanej w for- bre. O tym, czy ludzie będą oglądać promie dyskusji panelowej, części sesji. Po- gramy katolickie, decydować będzie ich go, a o trudnej drodze .starań Kościoła
dobną diagnozę stawiał Piotr Gaweł, jakość - mówił wprost. Oglądane będą o pluralizm w mediach, podejmowanych
niegdyś jeden z „pampersów", którzy tylko takie programy, które dadzą wi- w interesie społeczeństwa w Jatach
za prezesowania w telewizji publicz- dzowi element współuczestnictwa. We- 70-tych i 80-tych - biskup A. Orszulik.
nej Wiesława Walendziaka w latach wnątrz mediów katolickich musi być do- Warto było wysłuchać tego wykładu, by
1994-96, próbowali uczynić z tej in- konana wielka praca nad jakością - bo nie zapomnieć, że niewiele więcej niż 1O
stytucji organ rzeczywiście publiczny, bardzo wielu pracuje nad tym, by te me- lat temu .mieliśmy jeszcze w Polsce cenniepodporządkowany,jak dzisiaj, lewi- dia nie mogły istnieć- ostrzegał.
zurę, reglamentację papieru, uznaniowy,
cowym politykom i lewicowym śro
W pierwszej, referatowej części sesji, kontrolowany przez państwo dostęp
dowiskom intelektualnym. Wyraźny o perspektywach rozwoju technologii do drukami i kolportażu - i tylko prajest-jak to ujął- „deficyt odwagi".Rze- mediów wPolsce mówił prof. K. Jaku- gnienie wolności.
czywistość masowa formowana jest bowicz z Uniwersytetu Warszawskie(wal)
~----------------------------------------------'
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•
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Nie ubywa pijanych na n(JSzych ulicach. Ten człowiek nie był w stanie podnieść się
z miejsca, na które upadł, na sk1zyżowaniu Kiernozkiej i Strzeleckiej w Łowiczu

Częstochowa życzliwie
przyięła maturzystów
Pogodę mieliśmy przepiękną, Często

nieuniknione, gdy tyle grup jedzie z róż
chowa przyjęła nas sympatycznie i życz nych zakątków diecezji - mówi ks. Toliwie - mówi ks. Tomasz Jackowski masz Jackowski.
o sobotniej (15 kwietnia) pielgrzymce
Homilię na Mszy św. w Częstocho
maturzystów z terenu diecezji łowickiej wie wygłosił ks. bp Alojzy Orszulik,
na Jasną Górę. Pokolenie maturzystów nawiązał w nim do znaczenia Roku Jupochodzi z tzw. wyżu demograficzne- bileuszowego, 8 błogosławieństw i kago, dlatego ich liczba od kilku lat nie zmie- zania, -które wygłosił papież w czasie
nia się zasadniczo i jest pokaźna. W tym niedawnej pielgrzymki do Ziemi Świę
roku do Częstochowy pojechało około tej. Ciekawym dla młodzieży tematem
2850 tegorocznych maturzystów.
był też wybór drogi życiowej - zarówRośnie natomiast liczba nauczycieli no życia rodzinnego, jak i konsekrowareligii, którzy wraz z maturzystami nego.
uczestniczą w diecezjalnej pielgrzymce,
Zgodnie z planem odbyły się konfew tym roku z młodzieżą pojechało 122 rencje, prowadzone przez ks. dr. Piotra
nauczycieli świeckich, a także ł 5 klery- Pawlukiewicza, który poruszał szeroko
ków, 12 sióstr zakonnych i 38 księży.
rozumiany problem wolności człowie
Pielgriymka przebiegła zgodnie z pla- ka. W czasie konferencji pojawiły się cienem, o którym pisaliśmy w nr 15 NŁ. kawe wątki - wolność w aspekcie konNiektóre grupy przybyły do Częstocho- taktów z rodzicami orai w kontekście
110' z niewielkim opóźnieniem, ale jest to płciowości człowieka.
(mwk)

Kapłański

niem.
Do czasu

ogłoszenia

l10'roku przez
od komentarza - powiedział Nowemu Łowi
czaninowi burmistrz Łowicza, Ryszard
Budzałek - Uważam, że sam czyn jest na
tyle "'.)'mowny, iż komentarza nie potrzebuje: Natomiast sprawa wniosku
o przywrócenie do pracy jest wręcz że
nująca - dodał.
(mwk)
Sąd, chciałbym powstrzymać się

2 wypadki i 8 kolizii
w ciqgu iednego weekendu
Na drogach powiatu łowickiego w cią
gu 3 dni ostatniego weekendu miało miejsce aż 8 kolizji drogowych i 2 wypadki
samochodowe.
Obrażenia w wyniku wypadku, który miał miejsce w sobotę, 15 kwietnia,
o godz. 0.55 w miejscowości Zabostów
Mały, odniósł 22-letni Mariusz N., który jechał samochodem Fiat 126 p. Skrę
cał on w lewo w podporządkowaną ulicę, a jadący za nim samochodem Star
Zbigniew T., nie zachował środków
ostrożności i uderzył w „malucha". Kierujący starem był trzeźwy, natomiast
kierujący „maluchem" Mariusz N. był
po spożyciu alkoholu (0,62 promila alkoholu), nie posiada on również prawa
jazdy.

Nieznana jest natomiast przyczyna
wypadku, do którego doszło około godz.
3.00 w niedzielę, 16 kwietnia, w Krępie.
Kierujący „maluchem" Ireneusz F. z terenu gminy Domaniewice, jadąc w kierunku Łowicza, uderzył w filar wiaduktu kolejowego. Kierowca ze złamaną
nogą i podejrzeniem wstrząśnienia mózgu został odwieziony do szpitala
w Łowiczu. Badanie krwi wykaże, czy
był trzeźwy.

Wiosenne zmęczenie, młodzieńcza
brawura, brak poczucia odpowiedzialności? Ile wypadków czekać nas będze
w weekend świąteczny, a ile w następ
ny, najdłuższy bodaj w tym roku weekend, na przełomie kwietnia i maja?
Aż strach pomyśleć...
(mwk)

dok. ze str: 1

Włamanie

do kościoła

Łukasz K. został zatrzymany przez lice katedralnej w styczniu bieżącego
patrol policji, gdy próbował wyjść przez roku. Wtedy to dwóch mężczyzn próokno kościoła o godzinie 21.50. Chło bowało włamać się do skarbonki przy
pak do tej pory nie wchodził w konflik- pomocy łomu. Jeden z nich był wieloty z prawem i nie był notowany w poli- krotnym recydywistą, drugi - nieletni,
cyjnych kartotekach. Zastosowano wo- ale już znany łowickiej policji. Próba
bec niego środek zapobiegawczy w po- włamania została udaremmona przez
staci dozoru policyjnego.
jednego z wiernych„ który widząc próByło to już drugie podobnego typu by dobrania się do skarbonki, zadzwozdarzenie w tym roku w kościołach. nił na telefon alarmowy policji: 997.
Pierwszy incydent zdarzył się w bazy(mak)

Archeologiczne znalezisko
wparku w Kiernozi
W czasie wykonywania prac ziemnych na terenie parku w Kiernozi natrafiono przed kilkoma tygodniami na fragmenty fudamentów prawdopodobnie starego dworu, który - jak prżypuszcza dzierżawca parku i pałacu, Grzegorz
Bogucki - można datować na około 150 lat przed czasem, gdy zamieszkiwała
w Kiernozi rodzina Łączyńskich, czyli na XVII wiek. Prawdopodobnie przy
kopaniu stawów fundamenty te zakopano, ponieważ były nieprzydatne, "'.)'konano więc na nich nasyp - mówi Grzegorz Bogucki- Ponieważ park był zakładany
w XVIII wieku, stąd przypuszczenie, że dwór ten stal odpowiednio wcześniej. Na
razie nie wiadomo, jaka była wielkość dworu, który znajdował się w północno wschodniej części parku, i czy będą prowadzone tam prace archeologiczne. O
tym zdecyduje okręgowy konserwator zabytków i władze gminy. Więcej na ten
temat - w następnym numerze NŁ.
(mwk)

Trzygodzinne misterium wparafii Boczki
Już jutro, w Wielki Piątek, 21 kwietnia o godzinie 20.00, rozpocznie się
w Łaguszewie Misterium Męki Pańskiej. Stacje tej niezwykłej Drogi Krzyżo
wej prowadzić będą od Łaguszewa Małego do kościoła parafialnego w Boczkach
Chełmońskich, ustawione będą we wsiach, a jedna - w szczerym polu. Wierni
będą szli od Łaguszewa drogą powiatową do Boczek. Misterium będzie trwało
około trzech godzin, jest przygotowywane przez mieszkańców wsi Łaguszew.
Droga Krzyżowa do kościoła w Boczkach jest już tradycją tej parafii, co roku
przygotowywana jest przez inną wieś. Ze względu na pełnię skupfonia, niesamowitą atmosferę, na misterium przyjeżdża wiele osób z Łowicza oraz najbliższych okolic.
(mak)

r------------------------- -------------------

wiadomi! tut. KPP o włamaniu do punktu skupu mleka w m. Jackowice. Sprawcy dokonali
kradzieży agregatu grzewczego oraz kałkulatora.
•W nocy 14 kwietnia o godz. 2.IO Knysztof G. powiadomił tut. KPP o dokonanym
rozboju na jego osobie w Łowiczu na Nowym
Rynku.
• W nocy z 11 na 12 kwietnia w m. Łazin
• W nocy z 13 na 14 kwietnia w m. Bemiało miejsce włamanie do pom. gospodar!chów nn. sprawcy dokonali włamania do sklcczego sklepu spożywczego GS ,,SCh" Bielawy,
pu spożywczego, skąd dokonali kradzieży paskąd sprawcy dokonali kradzieży butli z gapicrosów i art. spożywczych.
zem.
• 12 kwietnia 0 godz. 22.00 Grzegorz 8.
• W nocy 15 kwietnia o godz. 0.55 w m.
powiadomił tut. KPP 0 kradzieży drzewek Zabostów miał miejsce wypadek drogowy,
owocowych z sadu.
gdzie kierujący starem Zbigniew W. nic zachował należytych środków ostrożności i udcw Kościele katolickim wspomina się
• W nocy z 12 na 13 kwietnia w Łowiczu rzył w tył samochodu osobowego m-ki· Fi.at
ustanowienie sakramentów Eucharystii przy ul. Topolowej miało miejsce w.łamanie 126p, kierowany przez Mariusza M., który
i kapłaństwa. Mszę odprawi ks. bp Aloj- do gołębnika, skąd sprawcy dokonali kradzic- wykonywał manewr skn(tu w lewo. W wyniku
zy Orszulik. Nie wszyscy księża diece- ży gol!(bi pocztowych.
wypadku obrażeń ciała doznał kierujący Fiazjalni będą mogli w mszy tej uczestni• 13 kwietnia 0 godz 9.00 tut. KPP z.osia- tern 126P·
• w nocy z 14 na 15 kw.te1n·ta w Łow1czu
·
czyć, ale corocznie przyjeżdża na nią la powiadomiona o nagłym zgonie Anny J.
w m. Bogoria Górna.
I Dłu · ·
d k 1· kradz.
około 80 % księży z terenu całej dieceprzy u ·
gieJ nn. sprawcy 0 ona 1
te• 13 kwietnia o godz. 12.50 Piotr W. po- ży samochodu VITO.
·
zji.
(mwk)

ziazd w katedrze

. . . w· lk
Dzisiaj, w 1e i Czwartek, o godz.
1O.OO w bazylice katedralnej w Łowiczu, będzie odprawiona Msza Krzyżma Świętego. Jest toj· edyna w ciągu roku
na terenie diecezji msza, w której uczest.
k ap ł am,. a b y odnowić to, co mtało
.
mczą
miejsce na święceniach kapłańskich.
.
Wielki Czwartek jest dniem, w którym

Dziś ma się odbyć pierwsza, tzw.
„pojednawcza" rozprawa między Zofią
Cz., a Urzędem Miejskim. Przypomnijmy, owa Zofia Cz., to kasierka z Urzę
du Miejskiego, która 30 grudnia 1999
roku upozorowała napad na swoją osobę, w celu zatajenia, spowodowanych
na skutek wcześniejszych kradzieży,
braków w kasie. Po ustaleniu okoliczności i wyjaśnieniu zajścia, Zofia Cz.
otrzymała wymówienie w trybie dyscyplinarnym.
Zofia Cz. w odpowiedzi na tę decyzję złożyła pozew do Sądu Pracy
w Łowiczu, w celu przywrócenia jej do
pracy. Pytana przez nas telefonicznie
o podstawy i powód swojego pozwu,
Zofia Cz. odmówiła wypowiedzi. Pierwszy termin rozprawy wyznaczony był
na czwartek, 7 kwietnia, jednak nie odbyła się ona, ponieważ niedopełnione zostały formalności, związane z doręcze

ŁOWICZANIN
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• 15 kwietnia o godz. I0.05 Jadwiga S.
tut. KPP o kradzieży drzewek
owocowych z sadu w m. Patoki.
• I 5 kwietnia o godz. 20.45 tut. KPP
została powiadomiona o pożarze stogu sło
my w m. Łagów.
• w nocy 16 kwietnia 0 godz. 2.30 w m.
Kn;pa miał miejsce wypadek drogowy, gdzie
kierujący samochodem osobowym m-ki Fiat
126p Ireneusz W., z nieznanych przyczyn
zjechał na lewą strom; i uderzył w betonowy
narożnik mostu kolejowego.
powiadomiła

• W dniu 16 kwietnia o godz. IO.OO Zofia B. powiadomiła tut. KPP o kradzieży roweru w Łowiczu z ul. Zduńskiej.
• 16 kwietnia o godz. 17.40 Anna L.
· dotru-1a tut. KPP o włamanm
· do JCJ
· · bm·
powta
ra rachunkowego w Łowiczu przy ul. A. Krajowcj, łupem złodziei padł komputer.
Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub tele,.
;oniczny
konta kt z Komendą Powiatową Po/
icji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab. Witold Janeczek

--------------------------- --------------....1
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Grunty komunalne będą porządkowane
Firma Robót Ziemnych Eugeniusza Węglika zajmie się wiosennym porządko
waniem wolnych gruntów komunalnych w Łowiczu. Chodzi tutaj o niewykorzystywane połacie terenu w różnych częściach miasta. Firma ma wywieźć
śmieci, wykosić chwasty itp. Miasto za to zapłaci 15 tysięcy złotych.
Przypomnijmy, że w marcu bieżącego roku odbył się przetarg nieograniczony
na wyłonienie wykonawcy tych robót, jednak musiał zostać przez zarząd unieważniony. Do tamtego przetargu zgłosiło się tylko dwóch oferentów, w tym
jedna z ofert nie spełniała wymagań formalnych. Zgodnie z prawem przetarg
został więc unieważniony.

Zarząd Miasta skorzystał z możliwości zlecenia wykonania porządkowania
gruntów komunalnych z tzw. wolnej ręki. Możliwość taka istnieje, zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych, w momencie, gdy zachodzą specjalne
okoliczności. Zarząd uznał, że właśnie taką specjalną okolicznością jest konieczność wykonania prac już na wiosnę. Opóżnienie w robotach spowodowałoby zarośnięcie chwastami i wysokimi trawami wspomnianych gruntów i tym
samym utrudnienie w ich uprzątnięciu. Porządki byłyby wtedy znacznie kosz(mak)
towniejsze.

- Masa asfaltowa na drogi
Stosyobciętych gałęzi z poddanych pielęgnacji drzew rosnących przy ulicy i traktor z przyczepą, na którą je ładowano
- oraz brak sensownego pomysłu na kierowanie ruchem spowodowały w czwartek, 13 kwietnia, takie oto zamieszanie na
ul. Mostowej przy Zakładzie Energetycznym.

Czy Bz~ra .

Ścieki pod kontrolą

Przy pomocy specjalnej tzw. masy na zimno załatana zostanie część dziur
w drogach lokalnych na terenie gminy Kocierzew Południowy. Na razie Urząd
Gminy w Kocierzewie zakupił tylko jedną tonę masy. Z pewnością nie wystarczy ona na załatanie wszystkich większych dziur w asfaltowych drogach gminnych. Masa jest droga - tona kosztuje około 1.500 złotych i wystarcza na
załatanie od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych w zależności od głębo
kości wyiwy. Zastosowana na kocierzewskich drogach asfaltowa masa na zimno ma dobre parametry i można nią łatać dziury bez konieczności przycinania
krawędzi asfaltu i smarowania specjalną emulsją. Układanie masy na drodze jest
bardzo łatwe i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Wystarczy wylać ją z
beczki do wyrwy i solidnie ubić. Po tych czynnościach można już po niej
jeżdzić. Asfaltowa masa może być wykorzystywana nawet podczas minusowych temperatur.
Układaniem masy zajmować się będzie na zlecenie kocierzewskiego samorzą(mak)
du miejscowa Spółdzielnia Kółek Rolniczych.

W bolimowskim Urzędzie Gminy
zostanie zatrudniona osoba na stanowisku ds.ochrony środowiska. Osoba ta
będzie zajmowała się kontrolowaniem
gospodarki dotyczącej śmieci i ścieków.
Zatrudnienie takiej osoby w naszym urzę
dzie jest niezbędne, ponieważ szczególostatnio mnożą się przypadki samonie
Nadal nie odnaleziono zaginionej w ubiegłym tygodniu
woli, jeśli chodzi o pozbywanie się śmie
mieszkanki Woli Kalkowej
ci i zawartości szamb. Nie~zystości są
Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu zapowiedział, podobnie zresztąjak
często bezpośrednio wylewane do gminłowicki PKS, że w niedzielę, 23 kwietnia, nie będą utrzymywane żadne połącze
We wtorek, 11 kwietnia przed godziną sze, że~ się znalazła. Żywa czy martwa,
nia. W sobotę i poniedziałek obowiązuje natomiast świąteczny rozkład jazdy.
21.00 wyszła z rodzinnego domu i do tej ale żebyśmy coś wiedzieli. Najgorsza jest nych studzienek, natomiast śmieci zostapory nie powróciła 49-letnia Helena Moż ta niepewność ;mówi zięć. Sprawdzone wiane w lesie - powiedział nam wójt Połączenia PKP będą funkcjonować w systemie świątecznym - także w świą
(tb)
teczną niedzielę.
dzierzewska z Woli Kałkowej w gminie zostały wszystkie okoliczne szpitale. gminy Bolimów Andrzej Jagura.
(aj)
Bedlno. Rodzina, policja, straż pożarna Rodzina postanowiła nawet udać się
i sąsiedzi szukają jej bezskutecznie już w tej sprawie do Zgierza i Łodzi.
Pani lJelena Możdzierzewska ma 49
ponad tydzień.
Pani Helena tego dnia wieczorem po- lat, ubrana była w zielony półgolf w duże
czuła się gorzej - zaczęła ją boleć głowa. wzory, spodnie czarne dresowe, czarne
Córka dała jej proszek przeciwbólowy pantofle. Charakterystyczne jest to, że
W hali SP 2 było w sobotę sympatycznie, choć nie dojechał żaden z VIP-ów
· i ból minął. Kobieta wyszła na podwórko utyka na lewą nogę, jest to pozostałość
wychowiadoHelena
nie
Pani
minutach
kolana.
po operacji
i... już po kilkunastu
Widowiskowe pojedynki rozegrali
W minioną sobotę, 15 kwietnia nowa pojedynek na najwyższym poziomie mo było, gdzie jej szukać. Jak to na wsi, wała trzy córki. Dwie z nich założyły już hala sportowa OSiR (ta przy szkole nr mówił z dumą prezes ŁTT Ryszard Gar- również: Waldemar Żemło, który pokoczęsto-wychodzi się na podwórko oprząt własne rodziny. Na wsi była osobą lubia- 2) żyła tenisem, a stało się to za sprawą dener. Warto zaznaczyć, że różnica wie- nał Mirosława Popczyka (dziennikarz
nąć kury i zrobić inne rzeczy. Nikt się temu ną, szanowaną. Nigdy na dłużej nie wy- przyjacielskiego spotkania tenisowego ku graczy wynosiła 27 lat (Dańczak - 23 Dziennika Pojezierza) aktualnego minie dziwił... - powiedział nam zięć pani chodziła z domu nie mówiąc o tym niko- ;,Łowicz Cup 2000" zorganizowanego lata, Dobrowolski - 50). Maciej Dobro- strza świata dziennikarzy i Wojciech
Heleny, Artur Bończak mieszkający mu. Była na rencie chorobowej z powodu przez Łowickie Towarzystwo Sporto- wolski, dziennikarz pisma Tenis, uczest- Pietrzak, pokonując Andrzeja Karczewkłopotów z kolanem, jednak nadal praco- we i Zarząd Główny Klubu Dziennika- niczy we wszystkich najważniejszych skiego (PAP) mającego na swoim koncie
w Niedźwiadzie w gminie Łowicz.
rzy Sportowych. Ci, którzy liczyli na wydarzeniach tenisowych świata, w cią czternastokrotne mistJ:zostwo polski
Już około godziny 22.00 w nocy córk\j wała w około 20 ha gospodarstwie.
Ktokolwiek wie o losach zaginionej licznie zapowiadanych czołowych par- gu roku 300 dni spędza poza dornem. dziennikarzy. Bardzo dobrze wypadł
pani Heleny powiadomiła pozostałą rodzinę o tym, że matka zginęła. Zaalarmo- proszony jest o kontakt z rodziną (tele- lamentarzystów, dziennikarzy i aktorów Znany jest przede wszystkim z faktu, najmłodszy uczestnik spotkania, 14-letni
wani zostali również okoliczni sąsiedzi. fon 024/282-27-03) lub najbliższą jed- zawiedli się, ponieważ nie dotarła słyn że w 197?° roku w mistrzostwach Pol- Maciej Urbanek oraz senior spotkania
w Jeleniej 74-letni Andrzej Roman (tygodnik SoliPraktycznie od razu rozpoczęły się po- nostką policji (telefon alarmowy 997). na trójka: Jerzy Wierchowicz (Unia ski, które odbywały się
szukiwania. Rodzina najpieiw sprawdzi- Rodzina nie traci nadziei na odnalezienie Wolności), Jerzy Szmajdziński (SLD) Górze pokonał ówczesnego mistrza darność). Jedyną kobietą biorącą udział
(mak) i Aleksander Łuczak (PSL) - mająca świata w deblu Wojciecha Fibaka. Do w rozgrywkach była Marzena Stychlerzła wszystkie zakamarki gospodarstwa, pani Heleny.
w swym dorobku mistrzostwo Europy Łm.vicza przyjechał z żoną, która wier- Kucińska, wicemistrzyni Klubu Dzienpotem najbliższe okolice.
parlamentarzystów. Nie dotarli również nie kibicowała mu podczas wszystkich nikarzy-Tenisistów.
Niedaleko gospodarstwa państwa Moż
Nie mogło braknąć pucharu fair-play,
słynny niegdyś kolarz Ryszard Szur- rozgrywek. W Łowiczu nigdy nie byłem,
rówsą
Bzura,
rzeka
dzierzeskich płynie
kowski i aktor Bogdan Łazuka. O przy- uważam jednak, że mając takie warun- który otrzymał przesympatyczny, znanież starorzecza. Tamte okolice również
czynach takiego obrotu zdarzeń mówio- ki, jakie dziś oglądamy, powinniście in- ny z poczucia humoru i niekonwencjozostały jeszcze tej silmej nocy dokładnie
no różnie, parlamentarzystów zatrzy- westować w tenis. Tenis to gra reprezen- nalnych strojów Wojciech Konrad Pasprawdzone. Szukaliśmyjej do rana i nic...
z którą włowski - autentyczny hrabia. Tytuł
mały w Warszawie obrady Sejmu, nie- tująca poziom i kulturę,
- opowiadał nam zięć pani Heleny.
przyszły wiek - powie- miss publiczności otrzymała Karolina
w
wejść
należy
jeszrozgrywki,
sportowców
których
Zaalarmowana została również policja
cze inni ponoć nie :z;aszczycili Łowicza dział Dobrowolski, zwracając się do Bryszewska, nagrodą w tej kategorii był
i straż pożarna. Do poszukiwań wyko(aj)
porcelanowy półmisek.
swoją obecnością, ponieważ życzyli so- przedstawicieli władz miasta.
rzystano psy tropiące. Podjęto dwie pródużej gaży za przyjazd. Najzbyt
bie
by użycia psów, obydwie z innymi skutważniejszy jednak jest fakt, że tych, któkami. Być może dlatego, że śladów kokochają "tenis nie brakło i wszyscy,
rzy
biety na podwórzu i w najbliższej okoliktórzy wybrali się na halę, by pograć
cy gospodarstwa było bardzo dużo.
lub obejrzeć widowiskowe mecze - nie
Jeden z psów doprowadził w okolice
wyszli z niej zawiedzeni.
Bzury. Ciała jednak nie znaleziono. RoW ostatecznym podsumowaniu zdedzina zajęła się również poszukiwaniami
cydowanie lepsi okazali się tenisiści ło
na własną rękę. Przepłynęlismy łódkami
Poszukiwana - p.Helena Możdzierzewska wickiego Towarzystwa i to im przyBzurę prawie do Łowicza ... Najważniejpadł puchar burmistrza Łowicza. Jestem
przekonany, że impreza ta na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych
naszego miasta - powiedział Ryszard
Już w najbliższy wtorek, 25 kwietnia zabudowę szeregową. Sprzedany ma Budzałek, wręczając puchar prezesowi
ma odbyć się pieiwszy pisemny prze- być kompleks 16 działek dla inwestora, Ryszardowi Gardenerowi.
targ nieograniczony na sprzedaż kom- który wybuduje domy i zajmie się poNajciekawszym pojedynkiem spotkapleksu 16 działek budowlanych poło tem ich dystrybucją.
nia był, rozgrywany jako pierwszy,
Cena wywoławcza została ustalona mecz Marcina Dańczaka z Maciejem
żonych w obrębie osiedla Bratkowice.
Niegdysiejszy pogromca Fibaka Maciej Dobrowolski w sobotę uznać musiał
Przypomnijmy, ż~ działki położone są na 193 .400 złotych. Oferty można skła Dobrowolskim (zwycięstwo Dańczaka
wyższość Marcina Dańczaka - tyle, że różnica wieku między oboma zawodnika21
piątku,
do
Szkoły
czyli
jutra,
sąsiedztwie
do
dać tylko
w bezpośrednim
w tie-breaku). Dańczak gra znakomicie
(mak) i z Dobrowolskim zaprezentowali nam mi wynosiła 27 lat...
Podstawowej nr 7 i są przewidziane pod kwietnia.

kryie taiemnicę?

PKP, PKS i MZK wświęta

Dobra zabawa, dobry

Czy będzie chętny na działki?

.
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PRZYBYWA DELEGATOW
NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Ku końcowi zbliżają się zebrania spra- mnijmy, że pod koniec ubiegłego roku
wozdawczo-wyborcze grup członkow spółdzielnia badała wykorzystanie pralskich z poszczególnych osiedli Łowic ni i przybliżony koszt ich utrzymania.
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Głów Do mieszkańców wysyłane razem
nym i najważniejszym punktem każde z kwartalnym rozliczeniem były pisma
go z tych zebrań są wybory delegatów z zapytaniem o to, czy zdecydują się na
na Zebranie Przedstawicieli ŁSM. Do korzystanie z pralni po wprowadzeniu
tej poru odbyły się zebrania grup z osie- miesięcznej opłaty w wysokości 8 zło
dli: Starzyńskiego, Dąbrowskiego, Brat- tych. Pozytywnie na ankietę odpowiekowice, Tkaczew i Reymonta.
działy tylko 202 osoby, co stanowiło
niespełna 5% wszystkich członków
TEMAT GŁÓWNY: WYBORY
spółdzielni. Ostatecznie więc Rada NadNa każdym z zebrań prezes Armand zorcza podjęła uchwałę o zamykaniu
Ruta przedstawia sprawozdanie Zarzą pralni, a do dyspozycji mieszkańców
du ŁSM z działalności za 1999 rok. Za- miały pozostać tylko suSEamie. Uchwaraz po nim głos zabiera przewodniczący łę Rady potwierdziło Walne Zgromadzeustępującej Rady Nadzorczej Jan Kowa- nie Przedstawicieli. Do tej pory spół
ra i przedstawia sprawozdanie z działal dzielnia zamknęła około 30 pralni. Na
ności tejże Rady za okres czteroletniej początek zdecydowano się likwidować
kadencji. Następnym punktem obrad jest te, które były stosunkowo najrzadziej
dyskusja na zgłaszane z sali tematy oraz używane. Pomimo tego praktycznie na
wybory delegatów na Zebranie Przedsta- każdym zebraniu pojawiali się mieszwicieli. W każdej z grup wybierano inną kańcy niezadowoleni z tego faktu i żą
liczbę delegatów. Jest ona uzależniona od dający oddania im pralni. Żeby załago
liczby członków spółdzielni zamieszka- dzić konklikt, sprawa ma być skierowałych na danym osiedlu. Należy wyjaśnić, na do ponownego rozpatrzenia przez
że łącznie zostanie wybranych 50 delega- tym razem już nowo wybraną Radę
tów, którzy w czerwcu bieżącego roku Nadzorczą.
będą wybierali 16-osobową Radę NadPROBLEM DRUGI:
zorczą. Na wszystkich zebraniach grup
ROZUCZENIAZAOGRZEWANIE
członkowskich podczas dyskusji powtarzały się podobne tematy. Może to świad
Tematem również poruszanym na
czyć, że są one w zainteresowaniu szero- każdym ze spotkań były rozliczenia za
kiego grona mieszkańców spółdzielczych centralne ogrzewanie. Mieszkańcy pybudynków.
tali, dlaczego zmieniły się zasady naliopłat. Prezes wyjaśniał, że jest
czania
PROBLEM PIERWSZV:
to związane ze zmianą przepisów doPRALNIE
tyczących wszystkich odbiorców cieTematem numer jeden na spotkaniach pła. Ponadto mieszkańcy pytali, dlaczebył z reguły problem pralni mieszczą go nadpłaty za poprzedni sezon grzewcych się w piwnicach bloków. Przypo- czy były niższe od poprzednich. Ci,

Nieobo?1iqzkowy, ale potrzebny
Dyrektor Gimnazjum w Łyszkowicach Grzegorz Grochola planuje zorganizować egzaminy sprawdzające dla
uczniów. Byłyby one podobne do tych,
które odbędą się w 2002 roku. Celem
przeprowadzenia egzaminów ma być wychwycenie, czy programy i podręczniki,
które wybraliśmy dla swoich uczniów są
adekwatne do standardów edukacyjnych

- mówi dyrektor. Egzaminy będą nieobowiązkowe, więc pedagodzy postarają się
zachęcić uczniów, aby do nich przystą
pili. Egzaminy planowane są w dwóch
blokach tematycznych: humanistycznym
i matematyczno-przyrodniczym. Odbę
dą się również sprawdziany z języka rosyjskiego i angielskiego.
(mwk)

P.H.U ,~6'A8f''~
Sklep

AGD·RTĘ

tel. 837·06·41,

którzy mieli dopłacić do ogrzewania zastanawiali się, ile będą musieli dopłacić
w tym roku.
Należy tutaj zauważyć, że w poprzednim sezonie grzewczym obowią
zywała niższa comiesięczna zaliczka na
poczet centralnego ogrzewania w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Rada
Nadzorcza zdecydowała się na jej obniżenie po stwierdzeniu wysokich nadpłat
w wielu przypadkach. Warto dodać, że
za ten sezon grzewczy mieszkańcy będą
rozliczać się na podstawie odczytu
z podzielników kosztów oraz energii zużytej w ich budynku. W poprzednim
sezonie grzewczym brane było pod uwagę zużycie energii na całych osiedlach.

BEZ odsetek
• ••
BEZ proWIZJI

Zarząd Gminy Bolimów pozytywnie ustosunkował się do propozycji prezesa
Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dotyczącej ewentualnego wykupienia
przez gminę udziałów w tym banku i przez to stania się jego pełnoprawnym
członkiem.

Gmina miałaby wykupić I Oudziałów członkowskich (za 50.000 zł), wiązało
by to sięjednocześnie z korzystnym lokowaniem środków finansowych na wyższe oprocentowanie, niższym oprocentowaniem kredytów, a także prawem do
dywidendy od posiadanych udziałów. Biorąc pod uwagę, że w gminie jest jeden
bank, pozytywna decyzja przystąpienia na członka banku może przysłużyć s~
lokalnej społeczności - uważa wójt, wyrażając stanowisko całego zarządu gminy.
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni na kwietniowej sesji, głosując
(aj)
nad uchwałą w tej kwestii.

Będą duże działki. na ul. Żołnierskiei

Bocheń odłączy się

się

od Spółki Wodnei?

ono odbyć w innym terminie. (mak)

Godnie być człowiekiem

Bagażówki

Jestem człowiekiem i tę rolę chcę pełnić godnie - konkurs plastyczny pod
takim hasłem dla klas VI i VIII oraz gimnazjów z całego powiatu organizuje
Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie.
Samodzielnie wykonane prace winny
promować zdrowy styl życia bez nało
gów i zagrożeń wynikających z postępu
cywilizacji, ze zmiany stosunku człowie
ka do człowieka (agresja, przemoc).
Szczególnie cenne bądą prace zawierające wszelkiego rodzaju pomysły na walkę z nałogami. Ich technika i format są
dowolne (za wyjątkiem plakatu). Szczegółowe informacje: tel. 838-57-45.

W ciągu najbliższych dwóch, trzech
tygodni przeniesiony zostanie ul. I Maja na ulicę Tkaczew postój taksówek bagażowych. Decyzja o przeniesieniu została podjęta na ostatnim posiedzeniu
Zarządu Miasta Łowicza, we wtorek 18
kwietnia. Nie zmieni się natomiast numer telefonu na postój.
Zarząd uznał, że miejsce na Tkaczewie - na tyłach pawilonu PSS Kasia jest lepsze na lokalizację postoju bagażówek z kilku względów. Przede wszystkim udrożni to ruch na Końskim Targu.
Parkujące przy zielonym skwerze bagażówki niszczyły też - zdaniem zarządu -

z

• na Tkaczew
i powodowały
zapadanie się płyt chodnikowych. Równie ważnym powodem do podjęcia takiej decyzji był fakt nieestetycznego wyglądu parkujących tam samochodów.
Pisma w spraw.· przeniesienia postoju
były rozsyłane do taksówkarzy począw
szy od środy, 19 kwietnia. Zainteresowani mają we własnym zakresie załatwić
w Telekomunikacji Polskiej S.A. przeniesienie linii i numeru telefonu do nowego miejsca. Jest ono oddalone od poprzedniego miejsca parkingowego
o około 150 metrów.
(mak)

nawierzchnię asfaltową

PLN

Lp MARKA

ul. Kurkowa 3

DUŻY WYBÓR AGD I RTV

DOGODNE RATY Z PKO BP
BEZ wpłaty.

Czy gmina wy upi u zia y
wskierniewickim Banku Spółdzielcżym?

Zarząd Miasta Łowicza przyjął na ostatnim swym posiedzeniu dwa tygodnie
temu projekt uchwały o sprzedaży działek budowlanych znajdujących się przy
ulicy Żołnierskiej, w okolicach ul. Kiemozkiej. Ma on zostać przedstawiony na
kolejnej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w tym miesiącu. W sumie do
sprzedaży ma zostać przeznaczonych 8 działek o dość dużej powierzchni, około
PRZERWANE SPOTKANIE
I .OOO m 2 każda. Działki przy ul. Żołnierskiej, jakie mają zostać wystawione na
sprzedaż, są dwa razy większe od tych, jakie aktualnie miasto sprzedaje pod
NA STARZYŃSKIEGO
budownictwo jednorodzinne w okolicach osiedla Bratkowice.
Przykry incydent zdarzył się podczas
W przypadku akceptacji tej. propozycji zostanie podjęta stosowna uchwała,
zebrania grupy członkowskiej osiedla Staktóra umożliwi wszczęcie procedury przetargowej przez Zarząd Miasta jeszcze
rzyńskiego. Już po wydrukowaniu kart
(tb)
w tej połowie roku.
do głosowania okazało się, że jedno nazwisko napisane jest z !>łędem. Komisja
musiała więc zebrać karty do głosowania
i poprawić je. Były one kserowane. Z
Sołtys Bochenia, Jerzy Kurczak, podczas sesji Rady Gminy w dniu 5 kwietnia
niedopatrzenia kserowano kartę, na której ktoś postawił już osiem kropek przy poinformował, że w Bocheniu trzeba oczyścić 7 km rowów melioracyjnych.
nazwiskach, które pewnie zamierzał po- Mieszkańcy Bochenia dadzą w tym roku na spółkę łącznie 4 tys. złotych. Być
zostawić nieskreślone. Jest to niedopusz- może wystarczyłoby to na ich wyczyszczenie.
Jednak nie ma gwarancji, że zostaną one wykorzystane na terenie tej właśnie
czalne na oficjalnych kartach do głosowa
nia. Zauważył to jeden z mieszkańców wsi. Sołtys rozważa więc możliwość odłączenia się wsi od spółki. Jeżeli mieszi zebranie zostało przerwane ze względu kańcy wsi wyrażą taką chęć, zostaną podjęte w tym kierunku odpowiednie decy(mwk)
na· póżną -porę (było już po 22.30). Ma zje.

s.c
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MAREA WEEKEND
FIAT PALIO
FIAT BRAVA
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
ŁADA SAMARA

1999
1999
1996
1998
1994
1996
1996
1996
1995
1986
1983
1989

zielon met.
wiśnia met.
zielon
czerwo n
czerwon
czerwo n
czerwo n
czerwony
zielony
bordo

46.000
32.000
25.000
9.500
5.100
7.500
7.300
7.500
6.300
7.100
300
6.100

20.000 km
19.000 km
100.000 km
23.000km
73.500 km
37.318 km
54.600 km
37.709 km
43.806 km
41.520 km
43.005 km
87.000 km

My już wybraliśmy
i jesteśmy na pozycji wygranej

spróbuj i Ty ! ! !

RABATŚWIĄTECZNY5%

•

Okna, drzvvi

PKO BP Blisko Ciebie

PCV, drewno, stal,
·aluminium

•

tu l(upisz ja/( szczęściarz·

~)

;'f"' '--------"-------'

„•.

·„· „ .....„. -„

PRODUCENT:

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103
tel. (0-46) 837-41-38
837·32-79, fax837-47-98
http: www.winkhaus.com.pUSIB
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KONKURENCJA W REHABILITACJI
W przychodni fizjoterapii i rehabilitacji publiczneg!l ZOZ
przy ul. Kaliskiej w Łowiczu do niedawna korzystało
z zabiegów około 90-1 OO pacjentów dziennie, w tym roku
liczba ta spadła do około 40-50 osób. Czy oznacza to,
że lekarze mniej chętnie kierują na rehabilitację? Raczej
nie, przyczyna jest inna: w rehabilitacji w Łowiczu
i na terenie powiatu pojawiła się konkurencja.
Gabinety rehabilitacji w przychodni
ZOZ wyposażone są w urządzenia
do tarapii fizykalnej, światłolecznictwa i
gabinet do usprawniania ruchowego. Wi-

czo stosuje sięją tylko w przypadku zapalenia zatok- tłumaczy Maria Kowalczyk.

Z fizykoterapii przy ul. Kaliskiej kopacjenci nie tylko regionalnej,
dzimy bezwzględną potrzebę naszej pra- łódzkiej, ale i Branżowej Kasy Chorych,
cy-mówi Maria Kowalczyk, rehabilitant- ponieważ jest pomiędzy kasami umoka Leczenie farmakologiczne należy uzu- wa o świadczeniu takich usług. Pacjenci
pełniać fizykoterapią przy bardziej za- mogą przychodzić na zabiegi bez wczea śniejszego umawiania sie na konkretną
awansowanych schorzeniach,
mniejsze zmiany chorobowe można leczyć godzinę, forma taka przyjęłą się, ponietylko fizykoterapią. Pacjenci najczęściej waż wielu pacjentów dojeżdża spoza
zgłaszają się tu ze zleceniem wykonania Łowicza.
kilku zabiegów od lekarza pierwszego
NIE TYLKO KALISKA
kontaktu. W przypadku zespołów bólowych kręgosłupa łączone są zazwyczaj:
Rehabilitacja i fizjoterapia w ZOZlampa sollux, jonoforeza, interdyn. Naj- owskiej przychodni nie jest jedyna. Poczęściej lekarze zalecają serię I O zabie- dobny gabinet funkcjonuje już trzeci rok
gów. Niekiedy pacjenci zgłaszają się na w Stacji Caritas na Długiej, w godzinach
fizykoterapię ze skierowaniem od spe- 8.00-18.00 przyjmowani są tutaj najczę
cjalisty - chirurga lub laryngologa, wtedy ściej pacjenci ze schorzeniami geriatryczto skierowanie musi być zaakceptowane nymi (czyli schorzeniami wieku podeprzez lekarza pierwszego kontaktu. Je- szłego) i neurologicznymi. Zapisują się
żeli specjalista zaleci takie zabiegi, ale le- na konkretne godziny. Osoby przekarz pierwszego kontaktu nie da skiero- wlekle chore są stałymi pacjentami
wania, ponieważ nie widzi takiej potrze- stacji, pozostali przychodzą najczęściej
by, pacjenci decydują się niekiedy na wy- na cykl 10-15 zabiegów. W wyjątko
konanie zabiegów na własny koszt.
wych sytuacjach rehabilitanci osobiście
Najczęściej pacjen~i zgłaszają się jadą do domu chorego, aby ocenić jego
z chorobami kregosłupa, są to różnego zdolność do ćwiczeń lub usprawnić
rodzaju zmiany zwyrodnieniowe, skrzy- w takim stopniu, aby pacjent mógł sam
wienia, wady postawy, zmiany reuma- dojechać na rehabilitację. Stacja Caritologiczne, dyskopatia oraz zmiany po- tas posiada dobrze wyp<;>sażoną salę
urazowe. Na Kaliskiej wśród pacjentów do ćwiczeń leczniczych, wannę do maprzeważają dorośli z zespołem bólowym sażu parełkowego, lampę sollux, prowakręgosłupa o różnym pochodzeniu - dzi laseroterapię i magnetoterapię.
przeważa dyskopatia. Dzieci przychoOd stycznia gabinet rehabilitacyjny
dzi niedużo, najczęściej mają zalecaną posiada też NZOZ dr Nodzaka na Starehabilitację w stanach pourazowych rym Rynku. Do końca marca w gabineoraz przy przewlekłych zapaleniach cie pracowała jedna rehabilitantka na pół
zatok - lekarze zalecają wtedy lampę etatu, od l kwietnia jest zatrudniona
sollux. Jej działanie polega na rozsze- na pełny etat, zmieniły się również gorzeniu naczyń krwionośnych, wspoma- dziny otwarcia gabinetu, obecnie można
ga to działanie innych zabiegów, leczni- przychodzić w godzinach 8.00-16.00.
rzystają

Zabiegi z wykorzystaniem oddziaływania pola elektromagnetycznego w przychodni NZOZ dr Nodzaka na Starym Rynku.
kierowani przez 5
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przyjmujących w przychodni, ale jak
mówi dr Marek Nodzak:Jesteśmy otwar-

Przeważają pacjenci

ci na potrzeby pacjentów z innych przychodni. Rehabilitacja powstała w tym

ciwskazań, takich jak: nadciśnienie, cho-

roby serca, cukrzyca.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej musi widzieć pacjenta jako całość,
chcąc wyleczyć dolegliwość bólową np.
w okolicach kręgosłupa lub kończyn nie
może zaszkodzić innym organom. Pa-

NZOZ-ie, ponieważ lekarze widzą potrzebę profilaktyki, przede wszystkim cjenci lubią przychodzić na rehabilitachorób kręgosłupa. Pracując przez wie- cję, ponieważ zabiegi są przyjemne, ale
le lat w Łowiczu Marek Nodzak zna również dlatego, że już po kilku zabiespecyficzne uwarunkowania tego rejo- gach czują poprawę - mówi dr Nodzak.
nu; składają się na to: praca fizyczna Obecnie gabinet wyposażony jest
od młodych lat (pomoc dzieci w gospo- w większość potrzebnych urządzeń,
darstwie), zamieszkanie w dorzeczu planowany jest też zakup gabinetu do
Bzury oraz dwuzawodowość. Wynikiem ćwiczeń UGUL (uniwersalny gabinet
nadmiernego fizycznego obciążenia ogra- usprawniania leczniczego).
Gabinety rehabilitacyjne pojawiły się
nizmu są skrzywienia kręgosłupa, miiany zwyrodnieniowe, natomiast bliskość również w innych NZOZ-ach, poza
Bzury wpływa na dużą ilość schorzeń Łowiczem, przez co dostępność fizyo podłożu reumatologicznym i gośćco koterapii jest coraz większa - tym barwym. Lekarze chętnie zalecają rehabili- dziej, że profilaktyka oraz rehabilitacja
tację, jeśli tylko nie ma poważnych prze- traktowane są przez lekarzy bardzo po-

ważnie.

Finansowanie rehabilitacji odbywa się poprzez część funduszy Kas
Chorych przeznaczonych na POZ (podstawową opiekię zdrowotną). Kasa Chorych kontroluje wszystkie wymagania
formalno - prawne dotycząe gabinetów
rehabilitacyjnych np. pozwolenie, lokal,
kwalifikacje personelu, sprawdzenie wy-.
magań wobec sprzętu. Zbigniew Figat dyrektor Skierniewickiego Oddziału Kasy
Chorych ocenia sytuację: Należałoby się

wkrótce kampanii reklamowej mającej na celu przyciągnięcie pacjentów do gabinetów rehabilitacyjnych oraz
uświadomienie pacjentowi, że mają moż
liwość wyboru gabinetu, w którym skorzystają z rehabilitacji. Gabinetów tych
na terenie powiatu łowickiego powstało
dość dużo, część z nich prawdopodobnie
padnie, ponieważ zapotrzebowanie na te
usługi niejest nieograniczone.
Mirosława Wolska - Kobierecka
spodziewać

DOM
•• POD PELIKANEM••
95-015 Głowno,
ul. Westerplatte nr 4
tel. (0-42) 719-27-84, 719-39-99
0-604-27-42-33

* MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ
w starym dobrym stylu Łowicza
*SKORZYSTAJ Z ULGI BUDOWLANEJ

•Oferujemy wygodne mieszkania:
• Lokalizacja: Łowicz, ul. Tkaczew nr 4/6
• Budynek w technologii tradycyjnej, 4-kondygnacyjny
•Mieszkania jedno-i dwupoziomowe o pow.: 35 m2 , 50 m2 , 78 m 2
• Garaże wolnostojące - parkingi
•Teren zagospodarowany, ogrodzony
• Cena 1.850 zł za 1 m 2 (cena gwarantowana do końca budowy)
• Raty (współpraca Pekao SA Głowno)
• Termin oddania - czerwiec 2001 rok
TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

Informacje i Prezentacje
na terenie Łowicza:
Przedstawiciel firmy
p. Andrzej Pomarański
tel. (0-46) 837-62-28
R-631>

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)
<komputerowe ustawianie palników olejowych
<serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
<dostawy oleju opałowego KONCERNU PŁOCK

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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NAGRODY NIE TYLKO
ZA AKTORSTWO
Do pierwszej w nocy obradowało kina - obaj są uczniami kl. VIII i wyWszyscy otrzymali specjalnie przyw ubiegłą środę, 12 kwietnia, trzyoso- stawiali Zemstę. Trzecią nagrodę za gotowane na tę okazję dyplomy, najbowe jury pierwszego szkolnego fe- kreację Lisandra w sztuce Sen nocy let- lepsi uczniowie - aktorzy pojadą na
stiwalu teatralnego szkół pijarskich niej otrzymał Mateusz Tomaszkiewicz wybrany przez siebie spektakl do tew Łowiczu. Wyłonić najlepszych było zkl. VI.
atru w Łodzi lub w Warszawie. Oprócz
trudno, bo też wszystkie występujące
W kategorii I nagrody otrzymali: Fi- spektaklu przewidziana jest także wiklasy wkładały w swe występy wiele lip Kłos z kl. I za jeżyka oraz Ola Mi- zyta za kulisami.
wysiłku, ogromnym nakładem rodzi- siak z kl. Il za koziołka.Wyróżnienia
W przeglądzie jako jedyna nie wzięła
cielskiej i nauczycielskiej pracy po- otrzymali: Kasia Klimkiewicz za rolę udziału klasa V, która ku swej rozpaczy
wstawały też stroje i scenografia.
dziewczynki z zapałkami oraz Adam musiała odwołać przedstawienie z poWszystkim aktorom należą się sło Waligórski, który prezentował postać wodu ... epidemii ospy wietrznej, która
wa uznania za ich świetne kreacje. Byli Adasia Niezgódki z Akademii Pana zdziesiątkowała jej aktorskie szeregi.
wspaniali w tej wspólnej zabawie, a po- Kleksa.
Uczniowie z tej klasy nie zrezygnonieważ zabawa jest domeną młodych,
Najbardziej dopracowany pod wali z wykazania się grą aktorską i poodważnych odkrywców, zatem pozosta- względem scenografii okazał się spek- stanowili wystawić swoją sztukę na
je wierzyć, że na podobnej wspólnej za- takl Sen nocy letniej klasy VI, drugie koniec roku szkolnego. Tytuł prezenbawie spotkamy się w nastqmym roku miejsce zajęła scenografia do Dziadów tacji ma do końca pozostać tajemnicą.
szkolnym - powiedziała Nowemu Ło wykonana przez klasę VIII.
(aj)
wiczaninowi szkolna bibliotekarka Jadwiga Kowalczyk, która wraz z polonistką Marią Grotowską i pijarem, o.Eugeniuszem Śpiołkiem tworzyła jury.
Ostatecznie oceny dokonano w
dwóch kategoriach: klas I-IV oraz klas
starszych - VI, VIII i gimnazjum.
W kategorii I pierwsze miejsce przyznano równorzędnie: klasie I za Przygody jeżyka i klasie Il za przedstawienie Nie płacz koziołku, drugie miejsce
wywalczyła klasa m za Dziewczynkę
z zapałkami, natomiast trzecie zajęła
klasa IV wystawiając Akademię Pana
Kleksą. W II kategorii za najlepszą
uznano interpretację scenicznąZemsty,
przygotowaną przez klasę Vili, drugą
nagrodę zdobyła klasaVI, wystawiając
Sen nocy letniej, natomiast trzecią nagrodę przyznano klasom gimnazjum za
cz. Il Dziadów.
Nie mogło oczywiście zabraknąć nagród i wyróżnień za najlepszą grę aktorską. Pierwsze miejsce w II kategorii
zdobyła Basia Krajewska z klasy la
gimnazjum za kreację pasterki Zosi
z II cz. Dziadów. Drugą nagrodę równorzędnie otrzymali: Michał Trepto za
Koziołek (Ola Misiak z kl. Il) - nagroda za aktorstwo w grupie klas młodszych
kreację Cześnika i Paweł Bogiel za Pap-
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• amortyzatory • tłumniki
• oleje • filtry
• haki holownicze

- 100 wzorów

WYMIANA GRATIS

• PANELE, KASETONY
• Ptm GIPSOWE, WEtNA MINERALNA
• POKRYCIA DACHOWE - 20 rodzajów
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AKUMULATORY
SPECJALNA OFERTA DLA ROLNIKÓW
2 LATA GWARANCJI
GR-41

Głowno,

AUTO - SERWIS
(Autoryzowany punkt wymiany)
Głowno,

ul. Jesionowa lla
tel. 042/ 719-29-37,
tel. kom. 0602-581-248

+0~

SPRZEDAŻ , SERWIS

ul. Sikorskiego 31, te/.lfax 0421719-00-99

~ 11'-ll

WSI••••

jęciach

z techniki, a scalali je w jednolitą
w domu swojej pani katechetki Elż
biety Dałek, która była główną inicjatorką
i organizatorką przedsięwzięcia. Zaprezentowali oni wszystkim produkcję skromną
w kolorystyce - podstawę stanowiła zieleń, której uroku dodawały biało-czeiwone
kwiaty - ale wykonaną bardzo precyzyjnie
i starannie. Palmę dla parafii w Kocierzewie
wkonało 12 uczniów z klasy Vili tamtejszej Szkoły Podstawowej. Tworzyli ją na
plebanii przez kilk,anaście godzin, ich palma była niewątpliwie najgrubsza i zdobiły
ją najbardziej różnorodne kwiaty.
Wszyscy nagrodzc:;ni otrzymali porcelanowe talerze z wizerunkiem Jana Pawła Il,
były również wyróżnienia. Radość i śpiew,
w którym prym wiódł skierniewicki zespół
Ewangelia Szok Band, nie opuszczały placu przed rezydencją przez dłuższy czas,
tym bardziej, że dla nikogo nie brakło gorą
cej herbaty i słodkich lizaków. Wszyscy
chętni mogli również sfotografować się
z biskupem ordynariuszem.
(aj)
całość

WNB~CłlłOWllJMJI:

I W!lrCl:Mlf'BOWl'JMI:
• Próby w terenie
• Montaż akcesorii gratis

Wszystkich typów samochodów
•oleje •smary - MOBIL

OSOBOWE, DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE,

~ ROLNICZE

Jury tworzyli: bp Orszulik, proboszcz
parafii katedralnej ks. Jerzy Bors oraz katechetka z Sierzchowa Lidia Kostanek, głów
nym prowadzącym i komentatorem spotkania był ks. Tomasz Jackowski. Z wyborem największej palmy nie było problemu.
W czołówce znalazły się palma przygotowana przez parafię Bąków (kilkunastoosobowa grupa parafian pracowała nad nią przez
2 dni) i palma, którą wykonali przedstawiciele parafii w Łaniętach (tutaj 12 osób trudziło się przez jedną dobę i pięć godzin).
Najwyższa palma została jednak wykonana przez parafian kościoła św. Wawrzyńca
w Kutnie, którzy tworzyli ją przez 5 dni.
O wiele trudniej było wybrać palmę najbardziej pracochłonną. Ostatecznie w tej kategorii nagrody otrzymały parafie: Bielawy,
Żychlin, Chojnata, Zielkowice, Kocierzew,
Słupia. Parafia Bielawy zwróciła uwagę
wszystkich na swoją palmę, przez profesjonalnie wkomponowane do niej suszone
kwiaty. Parafię Żychlin reprezentowali
uczniowie szkoły w Orątkach, którzy wykonywali elementy tworzące palmę na za-

PROMOCJA

KLIENTÓW INDYWIDUALN YCH
POLECAMY:
• FARBY, LAKIERY - 2000 kolorów na życzenie z mieszalników farb

~
~~0~"

Palmy z łowickich

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
ZACHODNICH I JAPOŃSKICH

Tel. (042) 710-72-99

BECKERS i DĘBICA.
•GLAZUR~. TERAKOT~

dok. ze str. 1

OFERUJE:

ul. Dworska 5

ZAPRASZA NA ZAKUPY

-1

Setki wiernych przez ponad dwie godziny uczestniczyły w Drodze Krzyżowej
ulicami Łowicza, która odbyła się w piątek, 14 kwietnia od godziny 20.00 wieczorem. Drewniany krzyż dużych rozmiarów był niesiony przy blasku pochodni od
bazyliki katedralnej przez Stary Rynek, Alejki Sienkiewicza, ulicą Kurkową, Stanisławskiego i Jana Pawła li do kościoła Chrystusa Dobrego Pasterza. W uroczystości uczestniczył ksiądz biskup Alojzy Orszulik.
(mak)

AUTO -SKLEP

ZAPRASZA DO SWEGO ODDZIAŁU
w

•I

......

HURTOWNIA:
Bratoszewice, ul.

Łódzka

21 a, tel. 719-64-04

GODZINY OTWARCIA:
8°0-2000, niedziela 1400 -2(J!0

Gr-62..o

Głowno-Zakopane
Działka 3780 m 2
•Media w ulicy
•Pod rezydencję lub budownictwo szeregowe
•Działalność handlowo-usługową

SPRZEDAM LUB INNE PROPOZYCJE

I

ZAKł.AD INSTALACJI HYilRAULICZNYCH
profesjonalnie doradzi i wykona w Twoim domu
instalacje wodn. - kan. i C.O. wg najnowszych
technologii (instalacje z miedzi i plastiku)

KOTtOWNIE:
,_.OLEJOWE
,_.MIAtOWE
_..w~GLOWE

SZVBKO
i
SOU DNIE

95-015 Głowno ul. Świerlc:owa 23
telJfax.(042) 719-26-01
kom. 0-602-882-617

Tel. (046) 655-75-40 po 2<Y'°; (042) 717-83-19 9"6-2<Y'°
~

WYKOB

PffiCZ1\T EK
ul. Sikorskiego 100 (pa·wilon); Głowno
Gr-58

Stoisko: wypożyczalnia kaset

„
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W'GIEL NIE STANIEJE
W ubiegłym roku wiosna przyniosła obniżki cen, teraz nie ma na co liczyć
Węgiel idzie w górę-zapowiadają wła
ściciele wszystkich

trzynastu łowickich
Nie należy spodziewać się obniżek cen węgla, miału
i koksu, tak jak to miało miejsce w roku
minionym, gdy wraz z wiosną ceny zostały obniżone o kilka, kilkanaście nawet procent, dając tym samym osobom
mniej zasobnym w gotówkę szansę zaopatrzenia się na następną zimę. Jest to
dla mnie sytuacja jak najbardziej normalna. Kopalnie są likwidowane, co powoduje odwrotną tendencję do kształto
wania się cen węgla niż rok temu - powiedziała nam Ewa Soja ze składu węgla
przy ulicy Składowej w Łowiczu. W tym
roku w marcu dealerzy dali niewielki
upust; ale od 1 kwietnia ceny wzrosły
o 2,5% i co miesiąc mają rosnąć w tym
tempie do następnego sezonu grzewczego - dowiedzieliśmy się jeszcze.
Ceny węgla wzrosną najprawdopodobniej na wszystkich składach opało
wych w Łowiczu. Małgorzata Workowska, współwłaścicielka składu przy ulicy Kaliskiej, pamięta, że w zeszłym roku
w okresie wiosennym i letnim ceny wę
gla spadły u niej nawet i o 60 złotych ale od razu uprzedza: To przeszłość. Tak
już na pewno nie będzie.
Ceny opału w minionym sezonie
kształtowały się w przedziale od 360
do 400 zł za tonę węgla kostki (duże
kawałki), od 340 do 380 zł za nieco
mniejszy węgiel, tak zwany orzech,
wreszcie między 120, 180 a 200 zło
tych za miał opałowy. Koks opałowy
kosztował natomiast 400 złotych w tym przypadku ceny są zazwyczaj
takie same.
Właściciele i pracownicy składów
opałowych, z którymi rozmawialiśmy
miniony sezon grzewczy oceniająjako
bardzo słaby: sprzedaż spadła bowiem
aż o około 30% w.porównaniu z minionym rokiem.Wpływ na to miała przede
wszystkim pogoda, nie było ostrej zimy,
w którą należałoby mocno palić w piecach - powiedziano nam w składzie opałowym znajdującym się w Gminnej Spół
dzielni „Samopomoc Chłopska" w Ło
wiczu. Ewa Soja ze składu na Łódzkiej
składów opałowych.

Na

najbliższe

tygodnie już nikt węgla nie kupuje, ale sprzedawcy na składach

dodaje: Byłjeszcze inny czynnik - dla wielu osób problemem finansowym jest wydanie na raz konkretnej sumy pieniędzy,
by zapewnić sobie węgiel do ogrzewania
domu. W minionym sezonie zauważalne
stało się to, że coraz więcej osób przychodziło i licząc grosz kupowało po 300400-500 kgwęgla. W dużej mierze byli to
ludzie starsi, emeryci i renciści.
Oszczędności szukali zresztą ludzie
na różne sposoby. Małgorzata Workowska ze składu na Kaliskiej powiedziała
nam, że bardzo dużo osób w ostatnim
czasie przerobiło piece węilowe na piece miałowe ze względu na to, że opał ten
jest znacznie tańszy. Teraz jednak coraz
częściej daje się słyszeć głosy, że był to
błąd. Do palenia w piecu miałowym potrzebny jest miał o wysokiej jakości, a
ten nie jest wcale tani, kosztował bowiem ostatnio 220 złotych. Kupowany
czasem w zastępstwie tańszy miał, wykorzystywany normalnie do zasypywania węgla w piecach węglowych, nie powinien być w piecu miałowym stosowany.

Mimo

radzą,

by z zakupami na zimę nie czekać

Wielkanocne
spotkanie tKK
Kolejny wykład w Ł~wickim Klubie
Katolickim Diecezji Łowickiej odbędzie
się w środę, 29 kwietnia o godz. 18.00
w siedzibie klubu przy Starym Rynku
nr 19. Spotkanie z okazji 8. rocznicy
powstania diecezji i 5. rocznicy istnienia klubu rozpocznie się wykładem ks.
bp. Alojzego Orszulika na temat „8 lat
działalności diecezji łowickiej". Po wykładzie członkowie klubu złożą sobie
życzenia, dzieląc się święconym jajkiem
i zasiądą przy stole, na którym znajdą się
tradycyjne dania wielkanocne.
Po wykładzie będzie można obejrzeć
prace wykonane z naturalnego wosku
przez Janinę Garczarczyk. Zaprezentowanych zostanie około 30 prac o tematyce związanej ze Świętami Wielkanocnymi - baranków, zajączków, jajek, kurek oraz prac o tematyce religijnej.- postać Matki Bożej, Jezusa. Będą też prace o tematyce uniwersalnej - sowy, misie i inne.
Na początku maja ponad 30 osób
z ŁKK weźmie udział w wycieczce do
Lipiec Reymontowskich. Wyjazd będzie
zorganizowany samochodami osobowymi, a okazją do niego jest Rok Reymontowski.
(mwk)

słabszej niż

zazwyczaj sprze- jak przyznaje Ewa Soja, prowadzi nieco
w tym sezonie, nie brako- innąpolitykę,niżwobecindywidualnego
wało klientów, którzy kupowali węgiel klienta: Instytucje zawsze mogą u nas liod razu po 2-3-4 i 5 ton z myślą o całej czyć na ceny niższe o JO i więcej złotych,
zimie. W większości byli to odbiorcy biorą bowiem znaczne ilości węgla, po
mający domy jednorodzinne, najczęściej kilka i kilkanaście ton. Takiego klienta trzez miasta bądź najbliższej okolicy. Nie ba inaczej traktować. Większość składów
jest to je~ak regułą: skład na Kaliskiej oferuje darmowy dowóz opału do domu
ma bowiem stałych odbiorców opału, własnym środkiem transportu. Jeśli jest
nawet w Sochaczewie oddalonym o pra- do przewiezienia niewiele węgla - uruwie 30 kilometrów. Składy opałowe ob- chamiająmultikar,jeśli więcej -duży sasługują także i instytucje, wobec ni.eh, mochód ciężarowy.
(tb)
daży węgla

Gmina

Dopiero w maju przewidziane jest
zorganizowanie wiosennych, pierwszych w tym roku Targów Pracy. Przypomnijmy, że organizatorem ma być
Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.
Zgłoszenia od pracodawców przyjmowane będą do końca kwietnia bieżącego
roku w dziale PUP zajmującym się serwisem pracy. Ostateczny termin targów
Bielawy
nie został jeszcze uzgodniony. Prawdopodobnym miejscem, gdzie będą odbywały się spotkania pracodawców z poOznacza to, że nie będzie rozpoczęta tencjalnymi kandydatami na pracowniżadna inwestycja polegająca na wyko- ków będzie hala Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łódzkiej w Łowiczu.
nywaniu dywanika asfaltowego.
PUP liczy na udział w targach co najKamień, który jest nawożony na drogi w przyszłości może służyć jako pod- mniej kilkunastu pracodawców. Zaintebudowa pod warstwę asfaltu. Pochodzi resowanie ze strony osób bezrobotnych,
on z Kopalni Surowców Mineralnych podobnie jak na poprzednich tego typu
z Czatolina.
targach, pewnie będzie duże.
(mak)
(mak)

kamień

Tylko
Już w

maju bieżącego roku ma rozpocząć się nawożenie kamienia i pospółki
na nieutwardzone drogi lokalne na terenie gminy Bielawy. W tegorocznym budźecie gminy przewidziane jest na ten
cel oraz na zimowe utrzymanie dróg 225
tysięcy złotych. Warto zauważyć, że
jest to cała kwota przewidziana w dzia1e Transport bielawskiego budżetu.

Największy

wybór sprzętu AGD i KTV I
.
Najlepsza fachowa obsługa i transport gratis I
Najlepsze w okolicy ceny I Sprawdź I
Najlepsze KATY 0°/o Ili z PKO BP I

Targi pracy dopiero
•
w ma1u

na drogi

HUKTOWMA CBKAMICZNO•BUDOWLAM
Łowicz,

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

ZAPRASZA!
Poleca po atrakcyjnych cenach:

glazurę, terakotę polskich i zagranicznych firm
w dużym wyborze i ko.lorystyce
•!• 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
•!• systemy kanalizacji PCV

•!•

(®1@'.9) - Łowicz, ul. Zgoda 16
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Hurtownia czynna w godz. 7 00-18°0 , soboty 7 00-14°0

NA TEKBNIE U>WICZA TRANSPORT GKADS
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Olimpiada Młodzieży w Łowiczu

SHOW LEPPERA W DYSKOTECE
Widać było, że
na siebie czekać
przewodniczący Samoobrony Andrzej
Lepper na zapowiedzianym na godz.
19.30 (13 kwietnia) spotkaniu z rolnikami z terenu powiatu łowickiego w dyskotece Schouters. Spóźniony Lepper
podjechał samochodem Alfa Romeo.
i wszedł przez zaplecze dyskoteki na
salę witany owacyjnymi brawami.
Na spotkanie przybyło ponad 300
osób i, jak można było się łatwo zorientować , byli to przede wszystkim rolnicy.
Ponad

godzinę kazał

wybory już blisko

Niemniej jednak były też osoby po pro- mówił. Skrytykował aktualny zastój
stu ciekawskie, które chciały tylko zoba- w budownictwie, politykę finansową i go- ·
czyć słynnego Leppera. Dało się wyraź spodarczą państwa, zjawisko kominów
nie zauważyć, że i jedni, i drudzy chcieli płacowych, dysproporcje pomiędzy najusłyszeć jedno z jego słynnych niewy- niższymi płacani 400 złotych a 400 tybrednych powiedzeń pod adresem rządu siącami. Oni się śmieją w żywe oczy nam„.
- i nie zawiedli się, choć przewodniczący - mówił. Alternatywę dla tej rzeczywibył z początku ostrożny w wypowie- stości ma - zdaniem Leppera - stanowić
dziach. Przez około 20 minut Lepper blok ludowo-narodowy Samoobrona RP.
przedstawiał zebranym program Samo- Wzywał on do przystąpienia do bloku
obrony: godne życie dla tych, którzy spe/- wszystkich, którym leży na sercu dobro
niąją swój obowiązek wobec państwa - kraju. Teraz dokonywany jest 5 rozbiór

Polski, dokonywany pod względem ekonomicznym poprzez inwestorów z zachodu - grzmiał.
Warto zaznaczyć, że na spotkaniu była
lista obecności, która krążyła wśród zebranych. Można było też zakupić „gadżety" Samoobrony (plakat Leppera, kasety z hymnem organizacji, wizytówki z
adresem). Sprzedawano też własną gazetę. Co ciekawe, na spotkaniu potwierdzono, że na terenie powiatu łowickiego bę
dzie starał zawiązać się oddział Samoobrony. W czasie spotkania trudno było nie
odnieść wrażenia, że oto właśniejuż rozpoczęła się kampania wyborcza na prezydenta: dużo haseł, dużo demagogii i gra(tb)
nia na ludzkiej biedzie.

Niekonwencionalna
lekcia przyrody

z

Tak wyobrażają sobie Japonki dzieci przedszkola.na os. Starzyńskiego

Będq

nagrody
od ambasadora Japonii
W związku z mającą się odbyć w naszym mieście Olimpiadą Młodzieży w
tae\cwondo i judo Urząd Miejski w Łowi
czu ~ organizuje konkurs dla przedszkoli
łowickich pt. Z wizytą w Japonii.
Główną pomysłodawczynią przedsię
wzięcia oraz osobą nadzorującąjego prze-

bieg jest animatorka kultury plastycznej
- Elżbieta Lewandowska.
Konkurs ma zainteresować dzieci kulturą i tradycjami japońskimi. Przedszkolaki żywo zainteresowały się tą tematyką i prześcigają się w pomysłach przy

tworzeniu swoich „dzieł'' na konkurs: są
to, np. latawce japońskie lub figurki Japonek. Oprócz tych prac każde dziecko ma
przedstawić swoją wizję Japonii w twórczej interpretacji plastycznej.W pracach
plastycznych dzieci mogą wykorzystywać dowolne sposoby malarskie, jednak
najwyżej oceniane będą techniki charakterystyczne dla tego kraju, np. origami.
Nagrody ufunduje i wręczy dzieciom
ambasador Japonii narozpoczynai~cei si„
""" , ""
w Łowiczu w pierwszych dniach maia
,
(aj)
olimpiadzie.

Weekend z iudo i taekwondo
W skład komitetu wchodzą również
przedstawiciele okręgowych związków
sportowych dwóch dyscyplin, które
będą rozgrywane w Łowiczu, przedstawiciele służb miejskich (m.in. MZK,
OSiR, Wydział Promocji, Spraw Społecznych itp.) oraz przedstawiciele powiatu łowickiego (Mirosław Kret, Bolesław Kowalski). Komitet Wykonawczy
spotykał się raz w tygodniu od prawie
dwóch miesięcy. W ostatnim spotkaniu,
które odbyło się w środę, 12 kwietnia,
uczestniczył również marszałek województwa łódzkiego, który patronuje
olimpiadzie. Odbyła się wtedy ostateczna lustracja stanu przygotowań oraz hali
sportowej przy „Dwójce''. Marszałek
wyjechał z Łowicza zadowolony.
Miasto przed olimpiadą musiało powiększyć parkingu przed halą, uporząd
kować teren wokół hali itp. Po zakoń
czonych zawodach w hali pozostaną
trybuny dla kibiców.
W łowickiej części olimpiady uczestniczyć będzie około 500 młodych zawodników z całego kraju. Będą oni nocować w kilku miejscach na terenie Ło
wicza i najbliższych okolic. Wykorzystane mają być internaty zespołu szkół
na Blichu, Zespołu Szkół Medycznych
przy ulicy Ułańskiej, części akademików
Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej. Wstęp na za(mak)
wody będzie darmowy.

Już w najbliższy czwartek, 27 kwietnia rozpocznie się w nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 ło
wicka część VI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Ziemia Łódzka 2000.
W dniach od 27 do 3 maja odbędą się
w Łowiczu zawody w dwóch dyscyplinach: judo i taekwondo.
W 22 innych powiatach województwa łódzkiego' będą rozgryWane pozostałe dyscypliny sportowe. Tylko gimnastykę artystyczną będzie można obejrzeć w Kielcach, ponieważ w łódzkim
nie ma odpowiednich warunków do rozgrywania tego typu zawodów.
Patronat nad olimpiadą sprawuje marszałek województwa łódzkiego Waldemar Matusewicz. W różnych dyscyplinach wystartuje ponad 6 tysięcy uczestników z całego kraju. Jest to jednocześnie olimpiada w randze Mistrzostw
Polski.
Rozpoczęcie olimpiady w Łowiczu
będzie jednocześnie uroczystym otwarciem hali sportowej . Pierwszą rozegraną dyscypliną będzie ]udo: od 27 do 30
kwietnia. Bezpośrednio po nim, czyli
od I maja przez trzy kolejne dni, będą
trwały zmagania młodych zawodni~ów
i zawodniczek w taekwondo.
Nad organizacją zawodów w Łowi
czu czuwa specjalnie do tego powołany
Komitet Wykonawczy na czele z wiceburmistrzem - Eugeniuszem Furmanem.

Dramą, poezją i piosenką zainauguSPBednary
rowali obchody Dni Ziemi (przypadający 21 kwietnia) uczniowie z klas V
i VIII Szkoły Podstawowej w Bocheniu. Podczas uroczystego apelu, 13
Koncertem Na ty z naturą rozpoczęła
kwietnia, podjęto tematykę przyrodniWcześniej już w poszczególnych klaczą i zajęto się negatywnymi zachowa- społeczność ·Szkoły Podstawowej sach przygotowane zostały gazetki zwią
niami człowieka wobec niej - wszystko w Bednarach obchody Dni Ziemi. Kon- zane z ochroną środowiska i ekologią.
to podane w niekonwencjonalnej formie cert odbył się w poniedziałek, I Okwiet- W poniedziałek, 17 kwietnia uczniowie
stanowiło doskonałą i niezwykle intere- nia, i był programem autorskim Włady z klas IV, V i VI zaprezentowali pozosującą lekcję przyrody. Uczniów przy- sława Rynkiewicza (aktor z Warszawy), stałym apel również poruszający te zagotowywały nauczycielki biologii i przy- który przedstawiając zagadnienia eko- gadnienia. Aktualnie natomiast dzieci
·
ł
rody: Halina Lamparska i Urszula Węlogiczne w formie przyjemnej i atweJ porządkują i sprzątają tereny przy· ·
( · ś · · ·
db.
glik, przy współpracy Jakuba Zaczkiew o 10rze na1czę c1e1 wiersze 1 p10- szkolne.
· łu
·
(aj)
wicza.
(aj)
chaczy.
s
nimi
~------------~ senki) zamteresował

Sprzątanie · rozpęczęte

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

Bosch
R-429

BAYER
możesz kupić
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HURTOWNI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

•CAESA R
R-443

96-1 OO Skierniewice; ul. Mszczonowska 33/35;
tel.(046) 833-35-21; fax.(046) 833-22:-08

OKNA
I DRZWI.
.P CV
- gwarancja 1O lat
- certyfikat ISO 9001 '
- certyfikat niepalności
- atest oceny hi~ienicznej
- mikrowentylaCja· gratis
- blokada klamki gratis
- transport gratis ·
Punkt sprzedaiy:

ARBUD S.C
99 - 400 Łowicz.z.. Nowy Rynek 31
tel./fax (046) 831 89 25
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ZAPRACOWANI

Pl~TNASTOLETNI

Są wśród przygotowujących się do egzaminów do szkół średnich także i tacy, którym wiedza zdobyta
na lekcjach nie wystarcza - lub którzy nie potrafili jej przyswoić w czasie lekcji. Ci sięgają po korepetycje.
Sezon na przygotowujące do egzami- repetycje, inni zgłaszają się teraz (w marnów korepetycje w pełni. Korepetyto- cu), są również rodzice i uczniowie, którzy mają notesy zapełnione adresami rzy o egzaminach przypominają sobie
i telefonami uczniów i terminami spotkań. dopiero w maju. W ocenie p. KwiatkowDlaczego jednak właściwie ich pomoc jest skiego ·około 90% uczniów podchodzi
w cenie? Czy szkoła nie wystarcza? Szko- do egzaminów ,,na luzie", a tylko 10%
ły podstawowe mają przeładowany pro- spośród piętnastolatków stanowią dzieci
gram z matematyki - ocenia Janusz Kwiat- poważnie podchodzące do swojej przykowski, matematyk z I O-letnim stażem, szłości, a więc również do egzaminu. Nanauczyciel w ZSZ nr 4 w Łowiczu, jedy- tomiast rodzice bardzo przejmują się
ny z naszych rozmówców, który zgodził przyszłością i wykształceniem dziecka się na podanie swego imienia i nazwiska. i to oni wysyłają na korepetycje- i oni płacą.
Najczęściej w szkole na lekcjach robi się
Podobnie \VY?°wiadała się inna mazadania średnio trudne, ma/o jest czasu tematyczka, zaznaczając, że miesiąc,
na robienie za<fań bardzo trudnych i nie- w którym zgłaszają się rodzice z dziectypowych, a na egzaminie do szkoły śred kiem na korepetycje, zależy od pod"ejniej obok zadań łatwych pojawiają się wła- ścia rodziców. Zdecydowanie lepiej jed-

Ósmoklasistki z SP 6 - wszystkie trzy wybierają się do klasy ogólnokształcącej przy ZSM na Ułańskiej.

Ci chłopcy z klas VIII SP 6 deklarują
śnie trudne i bardzo trudne, oznaczane"
jako zadania „ z gwiazdką ". Zdaniem J.
Kwiatkowskiego ucznjowie znają dobrze
materiał, ale zadań rozwiązywali zbyt
mało i dlatego potrzebne są im korepetycje. Nie ma reguły, kiedy ósmoklasista zaczyna się w taki właśnie sposób przygotowywać do egzaminów wstępnych. Niektórzy już od września przychodzą na ko-

dzice bardzo przejmują się egzaminami na tego typu usługi dużo większy. W Wardo szkoły średniej, którzy dostrzegają, szawie zdarzało się, żejuż uczniowie klas
iż są one trudne, ponieważ zadania eg- siódmych przychodzili na korepetycje
zaminacyjne są innego typu niż te roz- z myślą o egzaminie do szkół średnich wiązywane na lekcji w szkole. Najwięk mówi pani Joanna. Z obserwacji naszej
szą trudność sprawiają 15-latkom zada- rozmówczyni wynika, że jeżeli już dziecnia tekstowe z układami równań z 2 lub ko zaczyna chodzić na korepetycje,
wybór: Chełmoński, Ekonomik i Blich.
3 niewiadomymi oraz trygonometria.
to zarówno ono jak i rodzice zaczynają ·
nak jest, jeżeli uczeń zaczyna powtórkę
Od I O lat udziela korepetycji z mate- przejmować się czekającym ucznia egzawcześniej i poświęca na nią nawet mniej- matyki Joanna, która krótko mieszka minem. Przygotowanie do egzaminu obejszą ilość czasu, niż jeżeli zgłosi się do- w Łowiczu. Wcześniej udzielała kore- mujepowtónenie bardzoszerokiego zakresu
piero w maju i chce wykupioną dużą petycji w Warszawie. Jest zaskoczona materiału, sięgającego nawet do V i VI klasy.
liczbą godzin korepetycji nadgonić stra- dysproporcjami pomiędzy niskimi ceInaczej wygląda douczanie z zakresu
eony czas. Matematyki nie da się na- nami na korepetycje w Łowiczu w po- języka polskiego. Studentka polonistyki
uczyć nagle - mówi nasza rozmówczyni równaniu z cenami na inne usługi - A. N. udzielakorepetycjiod3 lat. Na pierw- trzeba systematycznie rozwiązywać chociażby hydrauliczne. Ale to może sze spotkanie z uczniem przygotowuje test
zadania„ Według niej ci uczniowie i ro- kwestia popytu, który w stolicy jest pisemny, ~jący na celu poznanie stanu

wiedzy ucznia i rozpoznanie partii materiaktóra sprawia mu największą trudność.
Ws.kład testu wchodzi przecie wszystkiin
dyktando, rozpoznawanie części mowy
i zdania Gramatyka jest tą dziedziną, która
na korepetycjach przeważa
Chociaż doświadcz.enie na=j rozmówczyni sięga tylko 3 lat, zauważyła ona, że
uczniowie mają mniej wiadomości dotyczą
cych gramatyki, ale coraz więctj wiadomości o charatkerze ogólnokultulamym. Kiedyś często wklepywało się na pamięć regulki, teraznawetzdarzasię,żeuczniowiemają
zadanejako pracę domową napisanie recenzji - mówi przyszła - być może - nauczycielka.
dok. na str. 24
łu,
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telewizory
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bez kosztów manipulacyjnych
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CZYNNE: 10-18, wt. - pt. 9-17, sob. 10-14

Przedsiębiorstwo
Usług

Geodezyjnych
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eo.Ud.

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

POLECA SWOJE USŁUGI
W ZAKRESIE: .
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•!• mapy do celów projektowych
•!• podziały i rozgraniczenia nieruchomości

•!• inwentaryzacje obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego

•!• wytyczenie obiektów budowlanych
i geodezyjną obsługę budów.
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KATYN PRZYPOMNIANY

z prośbą i przykazaniem, llłdresu
do młodego pokolenia. Możemy
wybaczyć tę potworną zbrodnię, ale nie możemy
o niej zapomnieć-powiedział Aleksander Kozłow
ski na łowickiej uroczystości, poświęconej 60. rocznicy zbrodni katyńskiej. Odbyła się ona w miniony czwartek, 13 kwietnia, w auli ZSZ nr 1. Oprócz
licznie przybyłych nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu, oraz mło
dzieży szkolnej, nie zabrakło przedstawicieli władz
lokalnych i wojewódzkich. Honorowymi gośćmi
były osoby, które pamiętają czasy tej tragedii: prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Ło
wiczu - Szczepan Rosak, sekretarz tegoź Związku
- Aleksander Koiłowski, prezes Koła Sybiraków
- Ryszard Piskun. Koło Byłych Żołnierzy AK reprezentowali Wojciech Mariański i Tadeusz Modrak, a organizację Szarych Szeregów - Wojciech
Mariański. Uczniowie ZSZ nr 1 pod kierunkiem
nauczycielki języka polskiego, Marioli Milczarek,
przygotowali akademię słowno-muzyczną, poświęconą właśnie sprawie Katynia.
Delegacje samorządów oraz organizacji kombatanckich ufundowały wiązanki, które zostały zło
żone pod pamiątkową tablicą.
Wręczono równieź przyznane przez Zarząd
Główny ZKRP i Byłych Więźniów, najwyźsze
Zwracam

się

jąc je szczególnie

odznaczenia Związku - ordery za zasługi dla: Henryka Brzezińskiego, Stanisława Cieślaka, Józefa
Kozła, Marioli Milczarek, Bolesława Wojciechowskigo. Rozwiązano teź konkurs: Zawsze wierni Bogu
i Ojczyźnie - 60 rocznica Katynia - Golgoty Wschodu (organizowanego wspólnie przez starostwo,
ZSZ nr 1, Gimnazjum Kocierzew). Wpłynęło nań
60 prac. Komisja oceniająca składała się z nauczycieli historii oraz pana Szczepana Rosaka.
W kategorii - esej historyczny - wyróżnienia
otrzymali: Karolina Radosz, Arkadiusz Bąbrych,
Katarzyna Staszyńska, Piotr Zakrzewski (wszyscy z LO Chełmońskiego) oraz Piotr Blus z Gimnazjum w Kocierzewie. W kategorii wiersz wyróźnienia otrzymali: Sylwia Kwasek, uczennica
ZSR w J?ąbrowie Zduńskiej, Małgorzata Kuś
z Gimnazjum nr I w Łowiczu, Karolina Wrona
z ZSZ nr 4 w Łowiczu. Za najlepsze prace społeczne uznano prace Mateusza Papierowskiego
z LO przy ZSM w Łowiczu, Jakuba Pisarka i Tomasza Górczyńskiego (obaj z ZSZ nr 1), Przemysława Pakulskiego ZSZ nr 4 oraz Tomasza Boguckiego z ZSR w Zduńskiej Dąbrowie. Wyróż
nienie otrzymali także (za pracę zbiorową) Jakub
i Maciej Sosnowscy, Kamil Napieraj, wszyscy
z Gimnazjum nr 1 w Łowiczu.
Prace zostały wystawione w hollu szkoły.
(aj)
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Na obóz z PCK

Klieut 11

mieszkać

Sklep Wyposażenia Wnętrz DOMARU w Głownie
95-0 l 5 Głowno, uL Pi.łsudskiego 4/6, tel. 719 12 87
· pn. - pt. 9.00-17.00,

sob. 9.00-14.00

KREDYf do 14.0S.
na meble 1 na spr%ęt AGD
bez

• kosztów manipulacyjnych • oprocentowania • pierwszej wpłaty •

do Krynicy Morskiei!
Po raz kolejny Zarząd Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyźa z siedzibą w Łowiczu organizuje obóz wypoczynkowo-szkoleniowy. Tym razem odbędzie się on w Krynicy Morskiej, dlatego
uczestnicząca w wyjeździe młodzież będzie mogła
odpoczywać nad wodą. Uczestnicy obozu będą
mieszkać w Ośrodku Wypoczynkowym „Neptun",
który oddalony jest od morskich plaź o 150 metrów. Zakwaterowanie przewidziane jest w 4-osobowych domkach campingowych. W kaźdym z nich
znajduje się umywalka z zimną wodą, pomieszczenia sanitarne. Umywalki z ciepłą i zimną wodą znajdują się w oddzielnym budynku. W biurze PCK zaznaczono, źe nawet jeśli będą deszczowe dni, to
uczestnicy nie zanudzą się. Będzie można wtedy
korzystać z placu zabaw, telewizji, video, kortów
tenisowych, amfiteatru i kawiarenki.

Jednak wszycy, chcący posłać swoje pociechy
na wypoczynek do Krynicy, muszą się liczyć
z dość wysoką odpłatnością. Cena turnusu, który
ma trwać od 1 do 15 sierpnia, ustalona została
na 800 zł. Jednak moźna wpłacać tę kwotę w ratach, (bliźsze informacje na ten temat w siedzibie
organizacji na Nowym Rynku 5). W cenę pobytu
wliczone zostało zakwaterowanie, 4 posiłki dziennie, opieka kadry pedagogicznej, opieka ratownika
wodnego, lekarza, ubezpieczenie, kursy udzielania
pierwszej pomocy oraz wycieczka autokarowa do
Trójmiasta. Organizatorzy przewidują, źe pierwszeństwo w zapisach na obóz będą mieli członko
wie szkolnych kół PCK z terenu całego byłego
województwa ski"emiewickiego, czyli obszaru,
na jakim działa Zarząd Okręgowy w Łowiczu.
(tb)

Zdrowych, pogodnych i spokojnych
~WIĄT WltLKANOCNYCH
~z.

D. Klientom

skląda Auioryzowana Stacja Obsługi

DAEWOO - Turbo-Car J. Migda
-------

JUŻ W MAJU

zapraszamy do nowo· otwartego'
Salonu

Sprzedaży

Autoryzowana Stacja

Samochodów DAEWOO

Obsługi

zmieniła swoją siedzibę.

DAEWOO
Nasz aktualny adres:

Łowicz, ul. Poznańska 26/30 (przy trasie W-wa - Poznań) ;

tel. (0-46) 830-32-23, 830-31-21 ·

JEDYU
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YTONG
SPRZEDAŻ.
Złaków

Borowy 24

Tel.(046) 838-72-12, 0-601-30-32-35

Pierwszą warstwę

montujemy GRATIS%
e-mail: grzegory.lowicz@pro.onet.pl.
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• załącza energetyczne wg wymogów ZE
• wyłączniki romicowo-prądowe i nadmiarowe
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KRUS

Naiwięcei
Głównie upadki na podwórku, z drabin i maszyn rolniczych (również cią
gników) oraz upadki w pomieszczeniach
inwentarsko - składowych były zgłasza
ne w poprzednim miesiącu do łowickiej
placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W marcu bieżącego roku zgłoszonych
zostało łącznie 25 wypadków, w tym
16 zakwalifikowano właśnie jako róż
nego rodzaju upadki. 31-letni rolnik
z gminy Łyszkowice po upadku z drabiny w stodole doznał poważnego urazu prawej nogi.
Trzy zdarzenia to uderzenia i przygniecenia przez materiały transportowane ręcznie i mechanicznie. Przyczyną
tego typu zdarzeń jest konieczność przenoszenia ciężarów sjłą własnych mięśni.
Rolnicy próbując zaoszczędzić na czasie przenoszą zbyt ciężkie ładunki
za jednym razem. •
Cztery zdarzenia to pochwycenia

W Domaniewicach trwają przygotowania do koronacji obrazu Matki Bożej Domaniewickiej. Obecnie jest układana
kostka przy sanktuarium, będą też zakładane kwietniki. Zakres planowanych prac obejmować będzie również wykonanie chodnika przy odcinku ulicy Długa Wieś sąsiadującym z sanktuarium.
(mwk)

.
ALBUM Z POCZTOWKAMI JUZ POWSTAJE
,

Trwają prace nad wydaniem pierw- szego miasta. Zaprezentujemy w nim zaszego w historii naszego miasta albumu równo architekturę miasta, jak i stroje
pocztówek ilustrujących nasze miasto ludowe. Czynione są starania, by poczna przestrzeni dziejów. Ustalone zosta- tówki Jakie się tam znajdą, należały
ło już kolegium redakcyjne czuwające do tych, jakie do tej pory nie były szerzej
nad tym ambitnym przedsięwzięciem. prezentowane - powiedział nam dyrekW jego skład wchodzą dwaj filokarty- tor ŁOI(.
ści, których zbiory łowickich pocztóKolegium po kilku spotkaniach ustawek będą stanowiły podstawę do zilu- liło już, że album w większości swej obstrowania albumu. Sa nimi Edward Mi- jętości zawierać będzie stare historyczziołek, łodzianin pochodzący z Jacko- ne pocztówki z okresu P.rzedwojennewie i mający na swoim kącie kilka wy- go, wśród nich znajdą się także te najstaw w naszym mieście i regionie oraz nowsze. W sumie będzie ich I OO, spoAndrzej Chmielewski z Nieborowa, pra- śród I OOO, jakie zostały wydane, zreszcownik łowickiego muzeum. Oprócz nich tą idea jaka przyświeca wydaniu tej puw kolegium znajdują się Marek Wojty- blikacji to „ I OO pocztówek na 1OO lecie
lak kierownik łowickiego oddziału Ar- wydania pierwszej pocztówki" - którą
chiwum Państwowego, Jacek Rutkow- to rocznicę obchodzono w minionym
ski z Wydziału Promocji i Analiz UM roku. Album, będzie podzielony na dwie
i Maciej Malangiewicz dyrektor Łowic części. Pierwsza to reprodukcje 1OO
kiego Ośrodka Kultury - instytucji, któ- pocztówek, które otwierać będzie karta
ra zajmie się wydaniem publikacji. Al- z widokiem Łowicza z 1899 roku, a zybum będzie świetną lekcją historii na- mykać karta wydana z okazji przyjaz-

Gmina Bielawy

Oszczędzać

· tylko
na czym?

Nad właśnie takimi problemami zastanawiali się bielawscy radni na ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się
w piątek, 31 marca. Była to sesja, na której najważniejszą sprawą było
przyjęcie tegorocznego budżetu (piszemy o budżecie w innym miejscu).
W stosunku do wstępnego projektu
Zarząd Gminy zaproponował wprowadzenie oszczędności. Przypomnijmy,
że jest to związane między innymi
z decyzją z jednej z poprzednich sesji
Rady Gminy, podczas której radni postanowili nie likwidować żadnej z niewielkich szkół.
Od nowego roku szkolnego przewidziane jest ograniczenie do jednego etatu pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej w Borowie. Przypomnijmy,
że do tej pory były zatrudnione tam
dwie osoby. Druga z oszczędności to
niewypłacanie delegacji nauczycielom
studiującym. Obecne na sali obrad nauczycielki zaprotestowały przeciwko
takim oszczędnoś~iom.Jeżeli oszczędzamy na biednych dzieciach, to chyba nasze działanie nie idzie w dobrym kierunku. Przy jednym etacie nie jestem w sta-

części ruchome maszyn i urzą
„Tradycyjnie„ już były to wypadki z pilarkami tarczowymi, piłą łań
cuchową i maszyną do przygotowywania i rozdrabniania paszy. Dziewiętna
stoletni syn rolnika z gminy Kocierzew
podczas pracy z pilarką tarczową doznał urazu kciuka prawej dłoni.
Dwa W}'padki były związane z obsługą zwierząt gospodarkich - udojem
i uprzątaniem obornika. 33-letni rolnik
z gminy Łowicz doznał poważnego urazu kolana kopnięty w oborze przez krowę.
Zalecenia prewencyjne na najbliższy
okres to: wyrównanie i utwardzenie powierzchni podwórek inwentarskich, poprawienie stanu technicznego użytko
wanych drabin gospodarskich, uzupełnienie stanu ilościowego gaśnic proszkowych oraz rozsądne wykorzystywanie do prac pomocniczych osób starszych.
(mak)

przez
dzeń.

pozalekcyine w cenie

Zapotrzebowanie na zajęcia pozalekcyjne w naszych placówkach jest bardzo
duże, jednak dopiero w tym półroczu zaistniała możliwość wygospodarowa_nia
środków na ten cel - mówi Mirosław
Kret, dyrektor Wydziału Edukacji w sta.rostwie.
Wszystkie powiatowe szkoły były
zainteresowane t_akimi zajęciami. Starostwo na ten cel miało do dyspozycji 4
tys. zł. Pieniądze zostały szczegółowo
rozdzielone według zgłaszanych potrzeb. O tym, jakie będzie ich rozdysponowywanie w poszczególnych placówkach, zadecydują ich dyrektorzy.

Największym

zainteresowaniem ciesportowe i informatyczne, chęć ich prowadzenia wyraziły
wszystkie szkoły. Liceum w Zdunach
jako jedyne zgłosiło się o środki na chór
szkolny. Są również inne zapotrzebowania, np ZSZ nr 3 potrzebuje funduszy na Szkolne Koło Europejskie i Koło
żywego słowa; Liceum im. Chełmońskie
. go zaś na koła zainteresowań: chemiczne, geograficzne i fizyczne, liceum przy
Zespole Szkół Medycznych: biologiczne i historyczne. W Ośrodku SzkolnoWychowawczym prowadzone są zaję
cia plastyczno-rewalidacyjne.
szą się zajęcia

Twórcy ludowi prezentuiq
w Chąśnie
Wystawa łowickich wyrobów ludowych otwarta jest od wtorku, 12 kwietnia, w Gminnym Ośrodku Kultury
w Chąśnie. Autorami prezentowanych
na niej kilkudziesięciu eksponatów są
twórcy ludowi z terenu gminy Chąśno.
Decyzja o powołania do życia wystawy została podjęta na ich marcowym
spotkaniu z władzami gminy i dyrekcją
GOK. Gmina Chąśno jest terenem, gdzie
twórców ludowych nie brakuje, naspotkaniu zjawiło się bowiem ponad 20 osób
z tego kręgu. Dlatego też chcemy objąć
ich opieką i starać się prezentować naszym mieszkańcom ich dorobek i umiejętności - powiedziano nam w ośrodku.

Na wystawie prezentowane są łowic
kie pająki, typowe dla naszego regionu
hafty i wycinanki. Ale nie tylko: swoje
prace prezentują obok wystawy także
dzieci działające w Kole Plastycznym
GOK, którym kieruje Maria Kosińska Brzozowska. Wystawa ta ma charakter
nawiązujący do zbliżających się ·Świąt
Wielkiej Nocy. Znajdziemy na niej bowiem pisanki, przepięknie ozdobione
koszyczki wielkanocne i palmy. Wystawa będzie czynna do końca tego miesią
ca. Zgromadzone prace twórców ludowych w części pojadą na pewno na Przegląd Twórczości Ludowej w Uniejowie,
który zaczyna się za kilka tygodni.

utrzymać

dotychczasowej formy ży
tylko mleko i herbata powiedziała dyrektorka SP z Borowa.
Od razu odpowiedział na to wójt Sytwester Kubiński: Niej est naszym zamiarem zlikwidowanie dożywiania w Borowie. Jeżeli będzie trzeba, to zostanie tam
skierowany pracownik z robót interwencyjnych.
Znacznie mniej kontrowersji wzbudził projekt zaprzestania wypłacania delegacji studiującym nauczycielom. Sekretarz gminy Wiesława Jóźwiak przypomniała tylko, że to sama Rada Gminy
poprzedniej kadencji zadecydowała
o wprowadzeniu wypłat delegacji i uczyniła to z własnej woli. Zupełnie inaczej
wygląda sprawa, jeżeli zakład kieruje nauczyciela na szkolenie. Wtedy samorząd
jest zobowiązany zwracać nie tylko
koszty podróży, ale i czesne za studia.
Zmiana jednak dotyczyła nauczycieli,
którzy nie zostali skierowani na studia,
tylko podjęli je z własnej inicjatywy.
Dzięki wprowadzeniu powyższych
oszczędności samorząd zaoszczędził 15
nie

du w roku ubiegłym Ojca Świętego.
druga to około 50 stron tekstu,
na który złożą się: opis dziejów łowic
kiej pocztówki przygotowany przez
Edwarda Miziołka, spis publikowanych
kart, bibliografia i indeks nazwisk. Tekst
ma być zarówno w języku angielskim
jak i polskim.
Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora
LOK Macieja Malangiewicza, prace nad
zredagowaniem albumu zakończą się
do końca kwietnia. W maju przewiduje
się druk, publikacja dostępna będzie
dla zainteresowanych już w czerwcu.
Nakład przewidziany to 500 - 700 egzemplarzy,jeśli album znajdzie nabywców, planuje się dodrukowanie kolejnej
partii. Finansowaniem zajmować będzie
się w dużej części LOK, który w budże
cie na ten cel przewiduje 8 tys. złotych,
około 5 tysięcy złotych przeznaczy
na ten cel także Wydział Analiz i Promocji UM. Wydawca nie ukrywa,
że w dużej części liczy jednak na udział
w przedsięwzięciu sponsorów. Album,
ponieważ wyposażony będzie w część
w języku angielskim, zostanie wykorzystany jako materiał promocyjny w ramach uczestnictwa Łowicza w oprawie
Olimpiady w Sydney - powiedział nam
dytektor Malangiewicz.
(tb)
Część

Zaięcia

upadków

wżenia. Może być

tysięcy złotych.

(mak)_

,

Takie obrazki na ulicach Bolimowa nie są rzadkością, odkąd rozpoczęto budowę kanalizacji, stają się coraz częst
sze. Rozkopy, zwały ziemi, doły znacznie utrudniają por.uszanie się po okolicy. Wójt gminy Bolimów Andrzej Jagura
zapowiada, że wkrótce sytuacja ulegnie radykalnej poprawie. Firma zajmująca się budową ma wyrównać teren i naprawić
chodniki, a w przypadku prowadzenia dalszych prac wszelkie zmiany w nawierzchni będą naprawiane na bieżąco. (aj)
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tOWICZANIE • OFIARY KATYNIA

(I.I)

W 60 rocznicę zbrodni katyńskiej zamieszczamy li odcinek opracowanej przez Grzegorza Sosnowskiego listy ofiar NKWD z Katynia,
Ostaszkowa i Miednoje - mieszkańców Łowicza i okolicy lub ludzi z Łowiczem związanych - oficerów stacjonującego tu 10 Pułku Piechoty
GRABOWSKI KAZIMIERZ

porucznika, w 1900 na kapitana, w I 905
na majora, a w I 914 na podpułkownika.
Ur. 4.I.1900 r. Przydzielony do I Opp.
grudnia 1917 r. do marca 1918 r. czynOd
I. VI.1921 r. jako podporucznik. Po odzaangażowany w formowanie odnie
byciu rocznej służby przeniesiony do
na Ukrarezerwy. Zmobilizowany w 1939 r. działów polskich w Humaniu
Dywizji
do
wstąpił
r.
9
I
19
marca
6
inie.
uczestnik kampanii wrześniowej . Jeniec
Żeligowskiego
Lucjana
gen.
Strzelców
Kozielska, zamordowany i pochowany
w Katyniu. Występuje na niemieckiej gdzie powierzono mu obowiązki dowódcy kompanii i intendentury w Legii
liście ofiar pod numerem (AM 1988)
Rycerskiej . Powróciwszy z dywizją do
GRZYBOWSKI ANDRZEJ
kraju, uczestniczył w walkach o oswoUr. 3.X.1899 r. w Łowiczu, porucz- bodzenie Małopolski Wscpodniej (w WP
nik służby stałej, 3 baon saperów, inży zweryfikowany w stopniu pułkownika).
nier budowy dróg i mostów. Jeniec Ko- W wojnie I 919-20 dowodził kolejno: od
zielska, zamordowany i pogrzebany końca lipca 1919 r. lO pp. w czasie ofenw Katyniu. Figuruje na niemieckfej li- sywy na froncie wołyńskim; od 28 sierpnia I 9 I 9 r. VII BP; od maja do grudnia
ście ofiar pod numerem (AM 3534)
I 920 r. IX BP. Od sfycznia 1921 r. objął
HERDUŚ JAN STANISŁAW
stanowisko szefa inspektoratu etapu 4
Ut. 23 .VI.1895 r. Podporucznik pie- Armii; I listopada tegoż roku przeniechoty, rezerwista 4 kompanii 28 pułku siony w stan· spoczynku. Został zwepiechoty. Kierownik Szkoły Powszech- ryfikowany ponownie w I 923 r. w stopnej w Stachlewie koło Nieborowa, pow. niu generała brygady w stanie spoczynłowicki. Uczestnik kampanii wrześnio ku. Początkowo mieszkał w Brześciu
wej. Jeniec Kozielska, zamordowany nad Bugiem, następnie w Krzemieńcu.
i pogrzebany w Katyniu. Figuruje na nie- W 1940 r. został aresztowany. Jeniec
. mieckiej liście ofiar pod numerem (AM Ko.zielska, zamordowany w Katyniu.
3641)
KARCZEWSKI ALEKSANDER
JAROSZ SYLWESTER
W I O pp. jako porucznik od 1927 r.
Ur. l 6.XII.1896 r. Jako porucznik Po roku przeniesiony do rezerwy.
przydzielony do I O pp. l.VI.1921 r. W 1939 r. zmobilizowany. Jeniec Koz MSWoj. Awansowany do stopnia ka- zielska, zamordowany i pogrzebany
pitana. Zwolniony do rezerwy. Zmobi- w Katyniu.
lizowany w 1939 r. Jeniec Kozielska,
KLINGER WLADOSŁAW
zamordowany i pochowany w Katyniu
Figuruje na niemieckiej liście ofiar pod
Ur. 4.XII.1900 r .W 10 pp. od 1934 r.
numerem (AM 3959)
Po roku zwolniony do rezerwy. W 1939
r. zmobilizowany. Dostał się do niewoli
JASTRZĘBSKI ADOLF
sowieckiej. Jeniec kozielska, zamordoKAROL WACŁAW
wany i pogrzebany w Katyniu.
Ur. 6.XII. I 866 r. w Pemowie (InflanKNOPP CEZARY
ty). Ukończył 6-cio klasową szkołę reUr. 20.VII.1892 r. Przydzielony do
alną Smoleńsku, następnie kijowską
I O pp. jako porucznik w 192 I r. Po odszkołę junkrów. W 1890 r. otrzymał patent oficerski , w 1894 awansowany na byciu rocznej służby zwolniony do re-

F I A T/

jako urzędnik
do służby
w 1939 r. Jeniec Kozielska, zamordowany i pochowany w Katyniu. Wystę
puje na niemieckiej liście ofiar pod numerem (AM 984)
zerwy, gdzie

pracował

państwowy.

Powołany

KORCZAK

WŁADYSŁAW

W marcu I 939 r. przydzielony do I O
pp. jako podporucznik, następnie przeniesiony do 43 pp. w Dubnie. Jeniec
Kozielska, zamordowany i pogrzebany
w Katyniu.
KOWALSKI JÓZEF

Ur. 8.VI.1898 r. Jako porucznik przydzielony do IO pp. w 1934 r. Zwolniony do rezerwy. Jeniec Kozielska, zamordowany i pogrzebany w Katyniu.
KOZŁOWSKI STANISŁAW

Ur. 4.VIII.1894 r. Ukończył SOP.
Na początku lat 20-tych przeniesiony
jako porucznik do I O pp. z 4 dywizji
piechoty. Awansowany następnie
do stopnła kapitana. W pułku pełnił funkcję zastępcy dowódcy 7 kompanii.
Uczestniczył w kampanii wrześniowej.
Jeniec Kozielska, zamordowany i pogrzebany w Katyniu.
KRUDOWSKI JAN

porucznik rezerwy, urzędnik pań
stwowy oraz KRUDOWSKl ·STEFAN
major, doktor medycyny. Bracia pułkownika MARIANA KRUDOWSKIEGO dowódcy I O pp. Od I I czerwca
I 930 roku. Obydwaj zamordowani i pogrzebani w Katyniu. Figurują na niemieckiej liście ofiar pod numerami: Jan (AM
3638), Stefan (AM 1086)
KUCZVŃSKI STEFAN

Ur. i3.XIl.1905 r. Jako podporucznik przydzielony do I O pp. w I 934 r.
Zwolniony do rezerwy po odbyciu rocznej służby. Awansowany do stopnia
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•ORYGINALNE CZĘŚCI
DO SAMOCHODÓW
MARKI - Skoda i Łada
•OGUMIENIE
•AKCESORIA

Polmoblich,

'R-48'0

Łowicz,

ILU·PLAST S.C.
•

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

~

MONTAZ OKIEN
PCV IALUMINIUM

(14 zł z metra), porady, pomiary, gwarancje
os. Dąbrowskiego 20139,
tel. 0461837-28-30, 0461837-21-90

SKLEP~
Łowicz,

ul. Powstańców 2

OFERUJE:
odzież

O kurtki
O garsonki
O kostiumy .

firmy TELIMENA
·
ATRAKCYJNE CENY

KUTYBA JÓZEF
porucznika. W 1939 r. zmobilizowany
do 77 pp. w Zdziarach. Jeniec KozielUr.13.Il.1899 r. Przydzielony do IO pp.
ska, zamordowany i pogrzebany w Ka- jako porucznik w 1921 r. Przeniesiony natyniu. Figuruje na niemieckiej liście ofiar
stępnie do innych oddziałów, awansowany
pod numerem (AM 2747)
do stopnia podpułkownika. W czasie walk
wrześniowych wzięty do niewoli radziecKUCHARSKI MARIAN
kiej. Jeniec Kozielska, zamordowany i poPorucznik służby stałej . P{Zydzielogrzebany w Katyniu. Figuruje na niemiecny do IO pp. w 1924 r. Będąc w pułku
kiej liście ofiar pod numerem (AM 481).
awansowany do stopnia kapitana.
Odznaczony krzyżem Vrrtuti Militari.
W wyniku działań wojennych dostał się
do niewoli sowieckiej. Jeniec Kozielska,
KUMUNIECKI MICHAŁ
zamordowany i pogrzebany w Katyniu.
Ur. 27.VIIl. I 896r. Legionista. Inżynier
Występuje na niemieckiej liście ofiar pod
architekt, absolwent Politechniki Lwownumerem (AM ?24)
skiej. Kapitan brygady pancernej, rezer-

wista oficerskiej kadry Okręgu Korpusu
I. Powiatowy architekt w Łowiczu, projektował m.in. budynek Domu Ludowego w Łowiczu i szkoły publicznej w Bocheniu. Jeniec Kozielska, zamordowany
i pogrzebany w Katyniu. Figuruje na niemieckiej liście ofiar pod numerem (AM 1563)
dok. w następnym NŁ.

KULIKOWSKI FRANCISZEK
Ja~o kapitan przydzielony do I O pp.
w 1935 r„ po pewnym czasie przeniesiony do KOP w Buczach .. Uczestniczył w kampanii wrześniowaj. Jeniec
Starobielska, zamordowany i pogrzebany w Charkowie.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO WŁOWICZU

NAJlf!IĘKSZV

WYB OR

ORGANIZUJE KURSY:

+PCV - poltrokal

-panorama
- rehau - veka

1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKIE)
W ZAWODACH:

./
./
./
./

sprzedawca
murarz
betoniarz
stolarz

ł

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

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:

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

ZAWODZIE:

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

E§

OKIEN

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

3.

UPUSTY NAWET DO 50%

Cmentarz katedralny w Łowiczu. W rodzinnym grobowcu symboliczna tablica upaw Starobielsku Andrzeja Drozda, kapitana JO Pułku Piechoty

miętniająca śmierć

Najwyższa jakość

Ceny producenta • RABATY

DRZWI
Zapraszamy ! ! !
S.U.H. „Donar"
ul. Łęczycka 3;
Tel. (046)837-14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42A;
Tel. (046) 862-22-21

Łowicz,

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

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

./ dla pracowników na stanowiskach
robotniczych
./ dla pracowników administracji i kadry
inżynieryjno -technicznej

./ dla osób
R-4

kierujących

pracownikami

Zapraszamy

• Sklep, Szczyt
- cena wywoławcza 80.000 zł
• Sklep, Wola Prosperowa
- cena wywoławcze 26.000 zł
• Działkę w Oporowie o pow. 12 arów
- cena wywoławcza 5.000 zł

„GS" Oporów - tel. 383-14-50
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ZNP zamierza przeiqć
budynek w Pilaszkowie
W środę, 4 kwietnia przedstawiciele Zarzą
du Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpili z oficjalnym wnioskiem do
Zarządu Gminy Łowicz o przekazanie tej organizacji w wieczyste użytkowanie budynku
po byłym przedszkolu w Pilaszkowie. W budynku tym znajduje się od lat izba pamięci
ZNP. Aktualnie stoi on niewykorzystywany
przez nikogo, a związek wiąże z nim nadzieje
jako z miejscem, gdzie mógłby założyć mJzeum swej organizacji i szkolnictwa. Miały
by tam się znaleźć eksponaty związane ze
zmianami w sposobie nauczania na przestrzeni
dziejów. Budynek zajmuje w historii związku
poważne miejsce: przed 95 laty właśnie
w nim doszło do jednego z pierwszych spotkań założycielskich tej najstarszej w kraju
organizacji nauczycielskiej.
Budynek ten został ostatnio sprawdzony
przez rzeczoznawcę w celu określenia zakresu potrzebnych prac remontowych. ZNP
chce, by właśnie tam przeprowadzono część
obchodów jubileuszu istnienia związku, jakie
zaplanowane są ·na październik tego roku.
(tb)

Ilość wypadków

podobna
iak w 1999 roku

Ogromną frajdę sprawił przedszkolakom ten „dmuchany zamek". Zagościł on we wtorek, 11 kwietnia w przedszkolu „Pod tęczą"
na os. Starzyńskiego w Łowiczu dzięki firmie PRO-ART z Siemianowic, która wcześniej wykonywała zdjęcia w placówce. Wszyscy
chcieli skorzystać z prezentowanej atrakcji, toteż dbająca o bezpieczeństwo i pilnująca, by wszyscy milusińscy dostali się „na zamek" (aj)
nauczycielka Iza Bobowska miała nie lada zadafłie.

•

NAUCZYCIELE POWIATOWI

Po stroik
do Nieborowa

Sl~·SZKOLĄ

Już od dziś GOK w Nieborowie zaprasza na wystawę stroików wielkanocnych. Wyjątkową atrakcją tej wystawy jest fakt, że prezentowane stroiki będzie można nabywać po bardzo
atrakcyjnych cenach. Zostały one
przygotowane przez instruktorki tegoż ośrodka: Izabelę Gać - dyrektor
oraz Danutę Topolską i Dorotę Skolimowską. Wszystkie wymienione panie znane są w powiecie łowickim
(i nie tylko) z wyrobu przepięknych
papierowych kwiatów.

Ze względu na duże zainteresowanie
nauczycieli szkoleniami organizowanymi przez powiat, postanowiliśmy rozszerzyć ich zakres i stworzyć powiatową placówkę doskonalenia - mówi dyrektor Wydziału &lukacji w powiecie Mirosław Kret.
Od września 1999 roku doradztwem
przedmiotowym (pomoc dla młodych
nauczycieli) oraz ponadprzedmiotowym (organizacja szkoleń, kursów,
warsztatów, itp.) w powiecie zajmują
się.doradcy metodyczni: Janina Mierzejewska-Majcherek, Tamara Dą
browska i Hanna Płocińska, koordynatorem grupy jest Danuta Zakrzewska, pracownik Wydziału Edukacji.
W minionym semestrze odbyło się
14 pięciogodzinnych warsztatów dla
rad pedagogicznych, w tym zorganizowano już 4 takie warsztaty.
Odpowiedzią na duże zapotrzebowanie ze strony szkół na tego typu
zajęcia jest inicjatywa powiatu zmierzająca do utworzenia powiatowej pia-

środowiska

cówki doskonalenia nauczycieli. Wią
załoby to się przede wszystkim z rozszerzeniem liczby metodyków z trzech
do pięciu.
Zwróciliśmy się do miasta z propozycją współpracy w tej kwestii, decyzja
o współpracy ma zapaść w ciągu najbliższych tygodni. Zamierzamy rozszerzyć to przedsięwzięcie także na powiaty kutnowski i łęczycki. Warto zaznaczyć, że aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt
ustawy, który daje możliwość otrzymania na ten cel środków z zewnątrz kontynuuje dyrektor Kret.
Wiceburmistrz Eugeniusz Furman
zapewnia, że miasto jest otwarte na
współpracę z powiatem: Z chęcią wykorzystamy wiedzę i doświadczenie prowadzonej przez miasto Samodzielnej
Edukatorskiej Grupy Wsparcia, może
my poszerzyć jej działalność o placówki
prowadzone przez starostę - powiedział „Nowemu Łowiczaninowi". Nie
mniejszym zainteresowaniem niż szko-

lenia cieszą się w środowiskach nauczycielskich kursy proponowane
przez powiat. 27 osób z powiatowych
placówek oświatowych ukończyłp
kurs I stopnia dla liderów Wewnątrz
szkolnego Doradztwa Nauczycieli
i wszyscy zdeklarowali chęć uczestnictwa w etapie II stopnia tego kursu,
którego rozpoczęcie planowane jest już
w tym miesiącu. Po ukończeniu kursu
nauczyciele będą zajmowali się m.in.
diagnozowaniem potrzeb edukacyjnych nauczycieli w swoich środowi
skach, organizacją szkoleń i kursów.
Ponadto jeszcze w tym roku szkolnym planowane jest szkolenie w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły
dla dyrektorów szkół, szkolenie dla
nauczycieli kultury fizycznej w zakresie planowania i oceniania pracy oraz
warsztaty dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w temacie metod
i technik aktywizacji wykorzystywanych w nauce tych przedmiotów.
(aj)

Powiaty chcą ·pieniędzy
· ale własnych, nie znaczonych
II Zgromadzenie Ogólne Związku
Powiatów Polskich, które miało miejsce 7 i 8 kwietnia w Warszawie zwróciłu się z apelem do parlamentu i rządu
RP o pilne uchwalenie ustawy o dochodach samorządu terytorialnego.
Niedofinansowanie dochodów powiatów jest poważne i winno być usunię
te w całości w nowej ustawie o dochodach samorządu terytorialnego, która
ma wejść w życie od 1 stycznia 2001 r.
oraz w nowelizacji ustawy o finansach
publicznych - twierdzi Związek.
W wypracowanym stanowisku Zwią-

zek zaznaczył m.in., że konieczne jest
zagwarantowanie powiatom dochodów
własnych w wysokości co najmniej
50% całości ich dochodów, co pozwoliłoby realizować przekazane zadania
publiczne jako własne i na własny rachunek.
Pozostałą część dochodów powinny stanowić subwencje, a w możliwie
jak najmniejszej części dotacje celowe.
Głównymi żródłami dochodów powiatów powinny być: znacznie wyższy
od dotychczasowego udział w podatku od osób fizycznych, udział w po-

datku od osób prawnych, ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych,
udział w podatku VAT od sprzedaży
detalicznej na terenie powiatu, udział
w opłacie skarbowej, udział w akcyzie
od paliw. •
W spotkaniu oprócz przedstawicieli powiatów wziął udział m.in. premier
Jerzy Buzek. Z ramienia naszego powiatu uczestniczyli w zgromadzeniu
starosta łowicki Cezary Dzierżek oraz
członek Zarządu Powiatu Paweł Lisowski.
(aj)

W okresie pierwszych 3 miesięcy tego roku
na drogach powiatu łowickiego miały miejsce
123 kolizje i 20 wypadków, w wyniku których 25 osób doznało obrażeń ciała, 3 osoby
poniosły śmierć. W porównaniu do pierwszego kwartału 1999 roku statystyka nie zmieniła się znacząco - było wówczas 21 wypadków, w których rannych było 18 osób, a śmierć
poniosły 3 osoby. Najwięcej wypadków było
na terenie miasta i gminy Łowicz - l O, w pozostałych gminach statystyka wygląda nastę
pująco: w Zdunach - 4 wypadki, Łyszkowi
cach - 2, Domaniewicach - 2, Bielawach - 2.
Najwięcej wypadków wydarzyło się w poniedziałki - 5 oraz w niedziele - 4 i czwartki 4. Najczęstszą przyczyną było zderzenie
dwóch pojazdów - 1O wypadków, najechanie
na pieszego - 7 wypadków, pozostałe przyczyny to najechanie na przeszkodę - 2 wypadki i najechanie na zwierzę - I. Najczęściej
do wypadków dochodziło z winy kierującego
- 14, z winy pieszego - 4, z pozostałych przyczyn - 2 wypadki. Wśrod przyczyn dominuje nadmierna prędkość i wymijanie, wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznej odległości.
(mwk)

_Dłuższy

weekend_
- ale nie ·wszędzie

W tym roku I maja wypada w ponie3 maja w środę. Wiele osób liczyło więc na 5 dni wolnego, ale czy nadzieja nie była przedwczesna? W więk
szości dużych firm na terenie Łowicza
pracownicy nie będą mieli wszystkich
tych dni wolnych - od soboty, 29 kwietnia do środy, 3 maja.
W Łowiczu pracownicy „Syntexu"
będą mogli odpoczywać od pracy przez
5 dni, ponieważ do ustawowo wolnych
dni 1 i 3 maja firma, zgodnie z możliwo
ścią zapisaną w Kodeksie Pracy, dołoży
ła 2 maja jako dodatkowy dzień wolny.
Także w fabryce „Byk Pharma" w Łysz
kowicach pracownicy będą mogli zagospodarować 5 dni wolnego, ponieważ w
żadną sobotę nie pracują, a 2 maja również będzie wolny.
W ZPOW-Agros 2 maja będą pracować, również sobota 6 maja jest dla pracowników Agrosu dniem roboczym.
Początek miesiąca to okres wykonywania sprawozdań i raczej mało prawdopodobne jest, aby decyzja dotycząca dni
wolnych uległa zmianie.
OSM w Łowiczu nie może być przez
5 dni zamknięta i dlatego 2 maja jest nordziałek,

malnym dniem pracy, natomiast 1 i 3 maja
to dni wolne.
W „Firmie Bracia Urbanek" w sobotę,
29 kwietnia i we wtorek, 2 maja w biurze
pracować będzie kilka osób pełniących
dyżur. Pracownicy zatrudnieni przy produkcji będą mieć 2 maja wolny, ale odpracują ten dzień w sezonie letnim (lipiecwrzesień).

„Firma Krajewski" zastanawia sięjesz
cze nad tą kwestią, wszystko zależy od
tego, czy będą zamówienia. Jeżeli zajdzie
taka potrzeba, to 29 kwietnia i 2 maja
będą dniami normalnej pracy, a tylko I i 3
maja będą wolne.
W firmie „Beetex" decyzja dotycząca
wolnych dni jeszcze nie zapadła.
W „Lameli" sobota, 29 kwietnia zostaŁA odpracowana 15 kwietnia. W tym dniu
tylko jedna zmiana produkcyjna przychodzi do pracy (w firmie praca odbywa się
na 3 zmiany). 2 maja część pracowników
odbiera dzień wolny przysługujący z
powodu pracy w systemie zmianowym,
inni będą na urlopie wypoczynkowym.
Pozostali pracownicy oprócz straży
przemysłowej będą więc mieli 5 dni wol(mwk)
nych.
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Trabant combi -

SAMOCHODOWE
wał

Tel. 042/649-03-55.
Renault Kangoo 1,9 HDI, 1999 rok; Mazda Bus, 1995
rok, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/838-20-50.
Opel Vectra 2,0 i CD 1992/93 rok, cena 17500
- sprzedam. Tel. 046/837-5443

zł.

#~~~~~~~~

1990 rok - tanio.

Rogóźno

Fiat 126p, listopad 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-91-53 po 16.00.

126p, 1994 rok, kolor

złoty.

Mercedes Sprinter 208 O 1996 rok, VW T4 1997 rok
1,9 TO, VW T4 1993 rok 2,4 9 -osobowy.
Tel. 046/837-28-88.
Fiat 126p 1986 rok. tanio - sprzedam.
Tel. 0421719-40-92.
Syrena Bosto - sprzedam. Tel. 046/837-73-04
wieczorem.
wyposażenie

Poloneza 1990 rok - sprzedam. Tel. 046/838-63-50;
0602-170-804.
Fiat Punto 1,1 1996 rok, zielony metalic - sprzedam.
Tel. 046/838-49-45.
Palio Weekend, 1999 rok, grudzień, również raty
- sprzedam. Łowicz. Tel. 0606-523-142.
Seat Cordoba 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-64-36; 0601-593-159.
zamienię

Ford Mondeo 1,6, 1996 rok, 76 tys. km, biały, kupiony
u dealera, stan idealny, bogate wyposażenie, 32.000 zł.
Tel. 046/837-45-47.
Jelcz C-317, naczepa ND-160 - sprzedam.
Tel. 046/837-33-21.
126p, 1996 rok, stan bardzo dobry. Tel. 0606-471-111.
126p, 1986 rok, stan dobry - sprzedam. Janinów 24,
gm. Bielawy. Tel. 0605-283-876.
Fiat 126p, 1988 rok - sprzedam. Sapy 9a.
Lada Oka, 1991 rok - sprzedam. Zielkowice I 44.
Tel. 0606-197-501.

Tel. 0606-303-367.

Ford Sierra 1,6, 1986 tok - tanio sprzedam.
Tel. 046/838-33-07.

Cinquecento 700, 1993 rok, plus gaz - sprzedam.
.
Tel. 046/837-87-93.

Renault Travić 1,6, 1984 rocznik, silnik po remncie
- sprzedam. Tel. 046/837-23-33, 046/837-59-46
po 16.00.
Fiat 126p bis, 1991 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-56-50.
Nexia SL.X, 1997 rok, 90 km, bogate wyposażenie, stan
idealny, serwisowany, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0605-072-903, 046/837-44-11.
VW Passat combi 1,9IDI, 1996 rok, 72 tys. km, granatowy, elektryczne szyby, elektryczny szyberdach, elektryczne regulowanie świateł, ABS, serwo, centralny
zamek z pilotem, alarm, imobilizcr z R.M., poduszka
powietrzna. Tel. 042/719-23-24.

Mercedes 307 O, 1985 rok, blaszak z platformą hydrauliczną, stan dobry - sprzedam. Tel. 0461837-02-57,
0606-634-482.
MZ ElZ 2Sl, 1991 rok - sprzedam. Jeziorko 39.
Tel. 0601-157-598.

Robur, 1990 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 024/285-52-33.

Tel. 046/837-32-81.

Nysa, 1987 rok, towarowo--0sobową - sprzedam.
Tel. 0461837-31-12 wieczorem.
Renault S, 1990 rok,
837-59-44.

garaż.owany

- sprzedam. Tel. 046/

Fiat Uno 1,4, 1994 rok - sprzedam. Tel. 046/837-87-13.
ŻUk - tanio sprzedam. Tel. 0461837-45-69.
żuk Ali b, 1989 rok, I właściciel - sprzedam.

Tel. 046/838-64-27.
126p, 1990 rok, I

właściciel

- sprzedam. Wejsce 42.

Tel. 0602-465-042.
Fiat Punto 9/} - sprzedam. Tel. 0601-379-465.
Fiat Ritmo 8581,S, 1981 rok, czarny, cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 0461837-66-99.
Jelcz 317, samochśd ciężarowy; ciągnik siodłowy
- sprzedam na części. Tel. 0461837-41-77 wieczorem.
Ford Fiesta 1,1, 1989 rok, czerwony, trzydrzwiowy,
cena do uzgodnienia - sprzedam. Tel. 046/830-30-84.
Plymouth-Grand Voyager 3,3, 1995/96 rok, śliwka
metalik - sprzedam. Tel. 046/862-39~9 po 19.00.
Polonez 1500, 1980 rok - tanio. Tel. 0604-416-841.

Renault Megane RT, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0601-386-633, 046/838-66-33 po 18.00.

Wartburg 3S3, stan dobry - tanio, sprzedam.
Tel. 0461837-38-62.

VW Passat, 1992 rok - sprzed.am. Tel. 046/861-40-05.

Maluch, 1987 rok: sprzedam. Tel. 046/837-31-50.

FSO 1500, 1984 rok, wiśniowy, nowy akumulator,
650 zł - sprzedam. Tel. 046/838-72-46.

ŻUk blaszak, 1989 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0604-287-665.

Simson, skuter - kupię. Tel. 046/837-40-65.

Cinquecento 700, 1993 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 046/837-05-34, 0603-652-994.

Fiat Palio Weekend 1,4, 1998 rok,
Tel. 0602-182-058.

też

dla firmy.

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

Misubishi Colt 1500, rocznik 1990, stan dobry
- sprzedam. Tel. 046/837-79-97.
Lanos, 1998 rok - sprzedam. Tel. 0461837-74-21.

ŻUk AllB, 1988 rok, silnik, skrzynia po remoncie
- sprzedam. Tel. 046/83'.-15-30.

Trabant, 1987 rok -oraz wózek
Tel. 046/837-24-31.

bliźniaczy

Łowicz,

- sprzedam.

126p, 1989 rok, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0604-739-461.

Samara l,S, 1992 rok (wersja eksportowa),
60 tys. km. Tel. 0421719-38-72.

Jawa SO, motorower - sprzedam. Tel. 0461837-56-74.

Cinquecento 700 - sprzedam. Tel. 046/837-39-13.
Mercedes 123 combi (beczka), rocznik 1983, stan
bardzo dobry - sprzedam. Tel. 046/830-31-38.
Ford Escort 1,6 16V, 1994 rok, metalik, przebieg
94 tys. km, w wyposażeniu klimatyzacja, wspomaganie
kierownicy, auto! alarm, pełna dokumentacja,
cena 19.900 zł. Tel. 0602-261-185.
ElZ ISO, rocznik 1990 - sprzedam. Dzierzgów 46.
126jJ, 1980 rok - sprzedam. Tel. 046/837-12-70.
1986 rok - sprzedam.

Toyolll Liteace, 8 miejsc - sprzedam.
Tel. 046/837-86-33, 0602-669-429.
I 26p, po wypadku od roku 1987
Tel. 046/837-12-77.

Wzwyż

Ford Escord 1,3, 1982 rok, ospojlerowany, aluminiowe felgi, sportowy wydech - sprzedam.
Tel. 042/710-71-63.
Polonez Truck, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-33-64.
Strzebiesz~w

Skoda 105L, 1987rok-sprzedamlubzamienięna 126p.
Tel. 046/837-92-86.

Lada 2107 1300, grudzień
Tel. 0461837-30-78.

Fiat 126 p, 1985 rok produkcji, blacha do remontu,
cena 500 zł. - sprzedam. Tel. 046/838-36-32.

Żuk plandeka, 1983 rok, stan dobry - sprzedam.

126 el, 1995 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 046/838-57-41 po 18.00.

48, Domaniewice.

kupię.

Fiat Punto SS SX, 1996 rok, zielony metalik, elektryczne szyby, centralny zamek, serwisowany, przebieg IOO
tys. km, cena 21.000. Tel. 046/837-56-14,
0605-233-833.
126p, 1991 rok - sprzedam, Tel. 046/837-77-23.
Polonez, 1980 rok - sprzedam. Tel. 0461838-21-48
wiecz.orem.

Tel. 046/838-34-25.
samochody używane i powypadkowe: Polonez, Cinquecento, 126p i inne. Tel. 046/833-97-71,
0602-705-876.
Kupię

Absolutnie kupię każde auto po wypadku do remontu.
Tel. 0461831-01-29.
Powypadkowe - skup samochodów powypadkowych,
zniszczonych, rozbitych, szybka realizacja zgloszeń.
Uwaga: Najkorzystniejsze ceny, Łowicz.
Tel. 046/837-46-96, 0606-854-452
Samochód ciężarowy Toyota Hiace, rok 1990, ładow
ność 800 kg + 6 osób, podwyższony, przebieg 480 tys.
km - sprzedam. Tel. 0604-340-401,
046/837-71-85.

Nissan Micra !,OL 16V, 1996 rok, 80 tys. km, ciemna
zieleń (perła), na gwarancji z salonu, serwisowany,
immobilizer, autoalarm - sprzedam. Tel. 046/837-39-93
po 15.00.
Polonez, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0603-204-159.

Sprzedam części do Syreny 105L. Tel. 046/837-53-80
po godz. 16.00.
Sprzedam przyc"'P'< campingową marki KIP.
Tel. 0601-348-685.
Warsztat samochodowy wykonuje tanio blacharstwo,
lakiernictwo. Reczyće 135, Rożniata.
Tel. 046/838-33-33.
Sprzedam
12 x 450;

przyczepkę samochodową

160 x 11 O, kola
Il 26.

dwukółkę ciągnikową. Rogóźno

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

3-osobową,

w dobrym stanie.

Sprzedam pilnie i tanio części do 126p.
Tel. wieczorem 046/837-64-74 prosić Jarka.

IFA samochód samowyładowczy oraz części zamienne
- sprzedam. Tel. 046/837-66-29.
Renault 19, 1994 rok, srebrny metalik, poj. 1,7, benzyna - sprzedam. Tel. 046/835-31-92.
ŻUk skrzyniowy, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-63-09 wieczorem.

Sprzedam 4 ha ziemi w Chruślinie.
Tel. 0461837-59-61.
Sprzedam 0,5 ha ziemi, Mysiaków (blisko stawów).
Tel. 046/839-67-71, 0604-535-701.
Sprzedam mieszkanie. Tel. 046/837-39-32.

Sprzedam M-4 lub zamienię na domek.
Tel. 046/837-33-20.
Kupię dom lub działkę w Łowiczu.
Tel. 042/686-76-85.
Zamienię mieszkanie M-3, 48 m', na mniejsze.
Tel. 0461837-30-32.
Zamienię

M-2, I piętro na M-4, M-3 może
Tel. 046/837-72-44.

być zadłużone.

Sprzedam M-4, 60 m'. Il
Tel. 0461837-71-24.

piętro,

os. Bratkowice.

Sprzedam mieszkanie 51 m'. os. Kostka.
Tel. 046/837-04-08, 0601-157-609.

Sprzedam mieszkanie na Widoku w Skierniewicach
- dwa pokoje z kuchnią. Tel. 046/833-74-91.
Sprzedam M-2 w centnun. Tel. 0461837-21-29.
Mieszkanie, 62 m2 w nowym budownictwie oraz działkę budowlaną 1.200 m2 - sprzedam.
Tel. 0461837-85-87.
Sprzedam dzialkę „Niedźwiadek".
Tel. 046/837-28-16, 0461837-97-52.
Zamienię

M-5 na M-3. Tel. 046/837-81-48.

mieszkanie spóldziel=, 48 m' w Łowiczu na
podobne w Skierniewicach. Tel. 046/837-30-26.

Zamienię

Sprzedam M-3 lub zamienię na M-5 lub na domek do
!OO.OOO zł. Tel. 046/837-79-18, 0605-390-813.
Sprzedam działkę Armii Krajowej 103, 0,31 ha, zmeliorowane, woda, prąd, telefon na miejscu.
Tel. 046/837-90-51.
Sprzedam 3 działki budowlane o pow. I.OOO m', 1.200
m', 1.400 m', cena 20 zl/m2• Zakrzew 500 m od stacji
Leonów. Tel. 046/861-23-76 (prosić p. Renatę).
Zarnnienię mieszkanie komunalne 42 m' z wodą i c.o. ma

2 lub 3 pokoje w blokach ~ możliwością spłaty zadłu
żenia. Wiadomość: Łowicz, ul. Mostowa 7/6.

Sprzedam notarialnie działki budowlane ok. 1.200 m2
w Nieborowie nr 169, po godz. 15.00.
Tel. 0602-598-906.
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1.500 m'.
Tel. 0461837-46-63 po 16.00.
Sprzedam M-3, Skierniewice. Tel. 046/833-49-32.

Sprzedam opony 900/20 Dunlop, stan bardzo dobry,
4 szt Tel. 0461837-01-80, 0602-133-182.

Sprzedam działkę 3.600 m' przy ul. Warszawskiej.
Tel. 0461837-97-03.

Sprzedam alufelgi do Mondeo. Tel. 0603-061-819.

Sprzedam posesję na ul. Zduńskiej ze sklepami
lub same sklepy. Tel. 0605-539-234.

Skoda lOSL - sprzedam. Tel. 0461830-31-04.
Fiat 125p combi, 1986 rok, 81 tys, cena do uzgodnienia
- sprzedam. Tel. 046/837-94-52.

Starzyńskiego.

Sprzedam pól bliźniaka, budynek gospodarczy i działkę 1,5 ha położone: Bednary. Tel. 046/862-36-99.

Żuk blaszak, 1992 rok - sprzedam.

Kupię samochody po wypodku.
Tel. 046/837-13-62.

-

mieszkanie os. Broniewskiego 25 m'
Tel. 046/830-20-27.

większe.

Sprzedam M-3. Tel. 046/837-50-05 po 20.00.

Żuk plandekowy, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 0605-563-523 po 18.00 ..

Fiat 126p, 1998 rok - sprzedam. Tel. 046/837-71-36.

Żuk skrzyniowy, 1990 rok - sprzedam. Łowicz.

Sprzedam M-4, 48 m'. IJl p. na oś.
Tel. 0461837-81-77.

Nysa, garażowana - sprzedam lub zamienię na
126 p. Tel. 042/719-17-31.

Cinquecento 704, 1994 rok, zielony metalik, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/837-85-26,
0601-360-559.

Ford Mondeo 1,6, 1995 rok, wysokiej klasy instalacja
gazowa, serwis, książka przeglądów, 30.500 zł.
Tel. 046/837-03-63 po 16.00.

Uno 1,4 i es, wrzesień 1995 rok, kolorbogdo metalik, 54 tys. kw, alarm, multi - lock, 17 tys. zł.
Tel. 0421719-35-56.

na

Opel Astra - nowy. Tel. 0501-960-256. _

Skoda Favorit 1992 rok, przebieg 80 tys. km, multilock, znakowany, alarm, stan dobry.
Tel. 046/839-11-39.

Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam. Mysiaków 259.
Tel. 0461838-50-14.

Zamienią

VW Golf 1,3 i, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/874-71-74 po 20.00.

Wartburg, na chodzie, rejestrowany w całości lub na
części - sprzedam. Tel. 0605-061-365.

Łowicz,

Fiat Ritmo 1, 1 - sprzedam tanio.
Tel. 0421719-41-95.

Peugeot 205 GTJ, 1992 rok, wersja wzbogacona,
poj. 1600 - sprzedam. Tel. 046/838-74-72.

Ford Fiesta 1,1, 1991/95 rok - sprzedam.
Tel. 024/285-19-31, 0604-875-943.

Skoda Felicia combi, 1997 rok - sprzedam.
ul. Włókiennicza 9.

Sprzedam działkę rolniczą 1,4 ha w Bąkowie Dolnym,
gm. Zduny. Tel. 0601-815-047.

Fiat 126p, 1986 rok i 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/874-72-36. Dmosin 53 a-.

Polonez l,6GLJ, 1995 rok, centralny zamek, autoalarm
- sprzedam. Tel. 0604-437-861.

126p, 1995 rok, garaż.owany, przebieg 30.800 km
- sprzedam. Łowicz, (os. Górki) ul. Orzeszkowej 6
w godz. 15.00 - 20.00.

Jelcz 31S, silnik, skrzynia po remoncie - sprzedam.
Tel. 046/838-20-71 po 20.00.

Ford Escort 1,3 CL, 1995 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-90-63.

126p, 1998 rok, na gwarancji - sprzedam.
ul. Kaliska 46/32. Tel. 0461837-42-89.

Fiat 126p, 1982 rok; FSO+ gaz, 1981 rok; Lada 2107,
1984 rok; przyczepa campingowa Holandia - sprzedam. Tel. 0601-983-947, 046/837-52-40.

sp~.

Polonez, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0461837-36-49
po 20.00, 0603-439-692.

Alfa Romeo 33, 1992 rok, zielony metalik, elektryczne szyby, centralny zamek, regulacja kierownicy,
12.000 zł - sprzedam. Tel. 0603-081-786.

Polonez, 1984 rok w debrym stanie- tanio sprzedam.
Tel. 046/837-11-10 po 14.00.

Ford Fieslll, 1996 rok-

ŻUk skrzyniowy- sprzedam. Tel. 0461838-75-17.

Jawa TS-3SO, 1989 rok, cena I. IOO z! - sprzedam.
Tel. 046/838-20-67.

Dihatsu Charade I.O, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 044/710-36-86.

Lada Samara ISOO, 1991 rok. Tel. 0241277-38-14.

Tel. 046/837-46-47 po 18.00.

Polonez 1,5, rocznik 1990, kolor czerwony - sprzedam.
Tel. 046/838-12-07.

51.

Skoda 120L - sprzedam. Bednary Kolonia 17.

Cinquecento 900, 1996 rok - sprzedam.
Tel.0601-345-645.

Fiat 125p, rocznik 1986 - sprzedam lub
na żuka. Tel. 046/837-47-28.

Ołtcit,

Toyolll Corolla 1,3, 1980 rok, stan dobry; żuk blaszak
z silniekiem perkinsa, diesel - sprzedam. Popów 21.
Tel. .0461830-32-54.

Golf IJJ 1,8 GL, 1992 rok - sprzedam.

Renualt 19 RT limited 94r., bogate
- sprzedam. Tel. 046/837-08-69

Opel Astra 1,4, 1991194 rok - sprzedam.

Tel. 046/837-32-21.

Mitsubishi Lancer, rozbity, poj. 1500, benzyna
- sprzedam. Tel. 046/839-60-24.

Iveco dostawczy, 1993 rok, skrzynia 4 x 2 x 2 - pilnie
sprzedam. Tel. 0461837-88-29 po 18.00.
Trabant, stan bardzo dobry oraz nowe cylindry,
i inne - sprzedam. Tel. 0603-753-973.

kupię.

GARAżE

Zamienię M-3, 52 m', bloki, własnościowe na domek
jedno rodzinny w Łowiczu. Tel. 0461837-39-17

Sprzedam garaż murowany na os. Szarych Szeregów.
Tel. 046/837-32-21.
Sprzedam garaż blaszak. Tel. 046/837-07-77,
0601-283-727.

Cinquecento 700, 1994 rok - sprzedam. Wygoda 58a.

do wynajęcia na os. Dąbrowskiego.
Tel. 0461837-23-33, 046/837-59-46 po 16.00.

Fiat 126 elx, 1998 rok - sprzedam. Dzierzgów 59.
Tel. 0461839-66-47 po 16.00.

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

Renault Kangoo 1,9 HOI, 1999 rok; Mazda Bus 1995
rok, bezwypadkowy - sprzedam. Tel. 046/838-20-50.

Sprzedam garaż murowany na Kaliskiej.
Tel. 0605-374-641 po 17.00.

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

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

Jelcz, 1985 rok, z nowym wywrotem na boki, stan bardzo dobry oraz przyczepę D-83 do przewozu żwca;
przy=pę D-83 z nową plandeką do małego remontu
oraz ciągnik C-360 w częściach do złożenia z silnikiem
3P - sprzedam. Tel. 0604-854-856.

Sprzedam

Garaż

garaż

wiecrorem.

Sprzedam dzialkę IO arów z domem drewnianym
w Bobrownikach 18. Tel. 046/837-00-27.
Sprzedam lub wynajmę M-4 os. Bratkowice.
Tel. 046/837-45-27, 046/837-19-64 po 18.00.
Okazja! Sprzedam mieszkanie M-5.
Tel. 0605-233-823.
Sprzedam mieszkanie, 44 m', nowe, z cegły,
os. Bratkowice. Tel. 022/679-39-02 wieczorem.
Dom IOO m' k/Skiemiewic, garaż + budynki
warsztatowe, 0,8 ha. Tel. 046/837-55-92.

blaszak. Tel. 046/837-67-02.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAż

1

Sprzedam M-3, 48 m2 w Łowiczu.
Tel. 0461838-73-52 wieczorem.
Wydziedawię lub sprzedam orgód śliwkowy 1,2 ha;
Rut-Gertet i Stanley w Łowiczu, ul. Poznańska 221.

Sprzedam mieszkanie M-3, os.
Tel. 0461837-65-16 po 16.00.

Starzyńskiego.

Fiat 126p, 1991 rok - sprzedam. Tel. 0602-278-044.

Citroen AX 954 cm , 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-21-07 po 17.00.

Fiat 126p, 1979 rok, stan techniczny dobry, cena do
uzgodnienia. Tel. 046/838-91-85 po 16.00.

125p, 1982 rok, stan dobry, 600 zł
Stachlew 44. Tel. 0461838-68-85.

Fiat 126p, 1986 rok, cena 1.200 zł - sprzedam.
Tel. 0603-824-391.

Audi 80 2,0 E, typ 84, bogate wyposażenie - sprzedam.
Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.

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

Nissan Primera 1,6, 1996 rok, ciemnoszary metalik,
z komfortowym wyposażeniem, mały przebieg, stan idealny. Tel. 815-75-48 od 19.00 do 22.00.

Fiat 126 bis, rok produkcji 1988 - sprzedam.
Warszawska 53. Tel. 046/830-32-16 po godz. 16.00;

Peugeot Boxer 2,5 TO, 1997 rok, maxi - sprzeam.
Tel. 046/837-01-80, 0602-133.182.

Sprzedam Tub wydzierżawię pawilon handlowy w centnun Łowicza, 324 m2• Tel. 0461837-39-18,
0606-387-354, 024/266-77-76.

Sprzedam M-2, 32,5 m', parter w Lodzi,
os. Czerwony - Rynek. Tel. 042/686-29-19.

Skoda 11 OR, 1976 rok - sprzedam.
Al. Sienkiewicza 219.

Fiat 126p, 1990 rok, stan dobry, kolor granatowy
•
- pilnie sprzedam. Sromów 26.

Sprzedam M-4. Tel. 0461837-76-33.

Sprzedam domek jednorodzinny, I-piętrowy, 240 m.
Tel. 0421719-92-51.

Fiat Tipo I ,4S, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-65-00 po 19.00.

Polonez, 1983 rok, I.OOO zł - sprzedam.
Tel. 0602-136-371.

Fiat 126p, 1982 rok - sprzedam.

Fiat 126p ełx, 1997 rok, stan dobry- sprzedam. Bednary
Kolonia 76. Tel. 0601-405-840.
Żuk blaszak A06B, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-36-16.

Polonez Caro, 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-29-51.

VW Polo 1,3, 1995 rok, przebieg 69.000 km, )-drzwiowy, biały, 21.000 zł - sprzedam. Tel. 046/833-14-07
po 16.00.
Honda Concerto 1,6 120KJ, rok produkcji 1992-1996,
przebieg 66.000 km, benzyna, super wyposażenie sprzedam. Tel. 0241285-24-18.

- sprzedam.

Błędów

65.

Spi:zedam M-4, IV piętro, os.
Tel. 046/837-52-22.

Dąbrowskiego.

Sprzedam 4 ha ziemi. Jeziorko 70, gm. Kocierzew. ·
działki

budowlane w

Bełchowie.

Sprzedam M-5, os. Dąbrowskiego po remoncie,
magiel elektryczny. Tel. 046/837-50-09.

MZ ETZ 2SO, 1986 rok - sprzedam. Zielkowice 235.

Jawa TS-3SO, 1991 rok, stan bardzo dobry, cena I.OOO
- sprzedam. Tel. 0606-311-612.

Polonez Caro 1,6 GLI, 1992 rok, niebiesko-zielony
metalik - sprzedam. Zawady IO. .

Żuk, 1978 rok, stan dobry - sprzedam.
Tel. 0241277-73-73.

Okazja! Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną,
malowniczo położoną w Puszczy n/Noteckiej, wieś
Wiejce, zadnewiona, zagospodarowana Informacje: tel.
061/867-82-68 lub 0606-239-636.

Żuk skrzyniowy, nowy plandeka, pełnosprawny - sprze.
dam. Tel. 0606-886-163, 046/837-12-09.

Stlr 200, 1985 rok, kabina- po odbudowie, wspomaganie. Tel. 046/838-20-71 po 20.00.

Sprzedam M-5, cegła, os. Dąbrowskiego,
Tel. 046/837-58-01 wieczorem.

n piętro.

Kontenery. Tel. 0501-960-256.
Sprzedam M-4, os. Bratkowice,
Tel. 046/837-78-86.

m piętro.

Sprzedam okazyjnie 58 m2 w cegle. Tel. 046/837-86-33,
0602-669-429.

Wydziedawię

3 ha

łąki.

Otolice 22.

Działkę budowlano-rolną

0,64 ha w Otolicacb
- sprzedam. Tel. 046/837-01-74 po 20.00.
Lokatorskie M-2 zamienię na M-3 w centnun,
Tel. 046/837-72-44.

może

być zadłużone.

Sprzedam M-4, 60,5 m', parter, os. Konopnickiej bi. 2.
Tel. 046/837-46-91 po 16.00.

15

20.04.2000 r.

Sprzedam domek, koniec ulicy Annii Krajowej.
Tel. 046/837-95-33.

Do wynaj<ieia 'M4, 60 m'. Tel. 04&'837-63-60,
0601-306-566.

38 m' :zamnienię na więksre 5(}.52 m2 •
Tel. 04&'837-39-72 po 20.00.

Do wynaj<ieia lokal o pow. 250 m' dla finny lub dwa
pomies=enia o pow. 50 m' i 50 m' (całość 100 m') na
sklep lub inną działalność z zapleczem i garażem.
Tel. 046/838-79-95 wieczorem.

Sprz.edam dom w centnun Łowi=.
Tel. 0221758-04-04.
Działkę

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

z podd=em

Sprzedam działkę
Chą.Wl II 51.

budowlaną, uzbrojoną

w

Chąśnie.

Sprzedam działkę 2 ba. Kalenice 26.

Klickiego 66.

rower rehabilitacyjny. Tel. 04&'837-74-10
po 16.00.
Kupię Olchę Tartarczną na pniu. Tel. 0501-394-955,
090-277-229.

Tel. 0421719-41-58.

Kupię

Sprzedam mieszkanie M - 4 60 m' na osiedlu
Kopernika w Głownie. Tel. 0421719-31}.49.
Tanio sprzedam działkę 1410 m'. woda,
zalewu. Osiny 53. Tel. 0421719-14-57.

prąd,

eternit. Tel. 0461838-95-72.

Kupię. eternit.

blisko

Spu.edam dom w Głownie w stanie surowym (przyłą
czy: woda, energia elekbyczna, dach - dachówka bitumiczna), działka 1275m1• Informacja telefon:
0421719-19-60.

Dorn w Głownie - sprudam, cena 115 tys.
Tel. 0421215-88-58.
Tel. 0601-685-661, 056165455-62.

Sprzedam działkę budowlaną pow. 922 m2• Głowno,
ul. Świerkowa 24. Tel. 0421719-48-40 po 20.00.
M4 w Głownie ul. Sikorskiego - sprzedam.
Tel. 0421719-22-92.
Spizedam M-2 na osiedlu Kopernika.
Tel. 0604-797-840.
Działkę budowlaną

1200 m' w Głownie
- spraedam. Tel.0421719-14-37.

SPRZEDAż • RÓŻNE
Ubojnia Łyszkowice, ul. Targowa I - prowadzi sp=daż półtusz wieprzowych _w cenach hurtowych i detalicznych. Atrakcyjne ceny!!! Tel. 0601-345-710.
Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek,
stempli na zamówienie. Partyzantów 9.
Tel. 046/837-17--07, 046/837-96-69.

łat,

·KUPNO

Sprzedam ziemię torfową nadającą się na ogrodki pod
trawniki, z dowozem samochodem marki Kamaz.
Tel. 046/837-19-45, 0604-905-673.
Sprzedam komputer (bez monitora): procesor Celeron
400, płyta MS-6163, 64 RAM, dysk6,4 GB, Riva TNT2
(32 RAM), Sound Blaster Live!, CD-ROMx45. Wszystko na gwarancji (cena 2.800 zł). Wiadomość:
tel. 0461837-34-59.
Sprzedam segment pokojowy. Tel. 046/837-28-25.

Sprzedam ]. kolumny szerokopasmowe firmy Soundman, 400W, 4 ~mega, cena kpi 1.500 zł.
Tel. 0606-102-795.
Świerk na żywopłot , sosna czarna , daglezja

Starzyńskiego.

budynek do rozbiórlci z rudy (darniowa).
Tel. 0601-324-517.
Kupię

gospodarstwo (chętnie warzywnicze) z zabudowaniami o powierzchni conajmniej 5 ha w jednym
kawałku, koniecznie przy asfalcie z wodociągiem i tolefonem. Tel. 046/832-56-31 wieczorem.
Kupię dom w Łowiczu lub w okolicy Łowicza oraz
sprawny motorower. Tel. grzecznościowy
046/837-67-25.

gospodarstwo rolne. Tel. 0604-229485.

Kupię małe miesi.kanie na os. Tkaczew I lub Tkaczew II.

Tel. 046/837-51-75.

NIERUCHOMOŚCI

-WYNAJEM
Do wynaj<ieia 2 pokoje od czerwca.
Tel. 0461837-42-08.
Wynajmę

atrakcyjny lokal o pow. 60 m2 na działalność
na ul. I Maja 15.
Tel. 046/837-69-33.
gospodarczą

Poszukuję

lokalu do wynaj<ieia, ok. 200 m' na salon
samochodowy w Łowiczu. Tel. 0604-641-697,
0606-108-795 od 16.00.

Sprzedam

kręgi

betonowe 50 szt. Tel. 0603-696-524.

Sprzedam wózek dziecięcy w banlzo dobrym stanie.
Tel. 046/837-38-65.
Kombo basowe, gitara basowa + sztywny
- spraedam. Tel. 046/837--08-69.

futerał

komplet mebli
~eh; zamrażarkę szufladkową i jednokom<>rową. Tel. 046/837-2548 tylko po 20.00.

Sprzedam eternit Tel. 046/837--08-84.

Sprzedam biwko młodzieżowe 0 wym. 70 x 130 cm,
jasny orzech, stan dobry, cena 150 zł.

Wszelkie usługi stolarskie. Otolice 39.
Tel. 0461837-15-54.

Sprzedam kamerę wideo 8Sony CCD-TR 502E, mało
używana Tel. 046/838-44-65 wieczorem.
Tanio sprzedam maszynę przemysłówkę_ stębnówkę.
Tel. 046/838-86-74.

Tel. 046/837-63-96 wieczorem.
Sprzedam maszynę do pisania Łucznik 1303 , idealny
stan, nie używana, cena 150 zł. Tel. 046/837-63-96
wieczorem.

Projektowanie przyłączy elektro-energetycznych,
pomiary skuteczności zerowania, usługi BHP
837
- szkolenia Tel. 046/ -66-81.
Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietu, mozaiki, lakierowanie. Popów 43. Tel. 0604-334-891.

Okazyjnie sprzedam 3 stębnówki Texibna.
Tel. 046'837-63-96, wieczorem

Sprzedam drzwi dębowe z futryną 90 _ nowe, szt. I;
blacha ocynkowana 20 zł za arkusz; grzejniki żeliwne
- nowe - radzieckie. Tel. 046'838-72-29.

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

Sprzedam podświetlaną witrynę chłodniczą, sklep
„Na Rogu" na Targowicy Miejskiej.
Tel. 046/837-6548.

najchętniej młode. Tel. 046/837-64-73.

Zatrudnię panie do sprzedaży lodów z doświadczeniem,

Sprzedam lodówk<>-zamrażark~ oraz stół z 4 krzesłami.
Tel. 046/837-59-12 po 15.00.

Sprzedam kanapę młodzież.ową - 150 zł.
Tel. 046'837-63-93, wieczorem.
Sprzedam akwarium 125 I z całym wyposażeniem (m.in.
termoregulator noc-dzień, oświetlenie, filtr przelew<>wy, tylrui ściana malowana) - 200 zł.
Tel. 046/837-63-96, wieczorem.
komunijną.

Butlę tlenową, z aparaturą do oddychania - sprzedam.

.
zł.

Wynajmę 30 i wi<ieej miejsc noclegowych, potnieszczenia na sklep, gabinet, zakład lub całe pół domu

Sprzedam

elektroniczną wag~

sukienkę komunijną.

Sprzedam segment pokojowy,
Tel. 0461837-54--01.

na

Tel. 046/838-35-38.

ławostół.

Sprzedam beczkę asenizacyjną o poj. 3.000 I.
Tel. 046/838-85-52 po 19.00.
Sprzedam konsolę Playstation.
Tel. 046/830-30-81.

Do wynaj<ieia lokal (I OO m2 lub cały dom 300 m2) na
Stanisławskiego, róg Krakowskiej i 200 m' przy trasie
Łowicz - Łódź - plac 3.000 m2 • Tel. 046/838-90-60.
Do wynaj<ieia mieszkanie. Tel. 046/837-86-60.

Sprzedam meble kuchenne i lodówkę.
Tel. 046/837-26-03 po 20.00.
Sprzedam regały sklepowe szklane i drewniane.
Tel. 046/837-5241.

Sprzedam drzewo
Domaniewice.

dębowe.

treningową

i rower

Strzebieszew 44,

Sprzedam playstation. Tel. 046/838-35-16.
Oddam

aktywację

ERA. Tel. 046/837-80-42.

Do wynaj<ieia hala na magazyn, 80 m1•
Tel. 046/837-92-74.

Sprzedam

Poszukuję mieszkania do wynajl(Cia.
Tel. 046/83744-89.

Sprzedam kolorowy monitor 14", mikrofon, filtr.
Tel. 046/837-31-36.

drukarkę

HP 690C. Tel. 046/838-21-50.

Praca chałupnicza, akordowa z powiC1ZOnego materiału, zarobek 12.000 zł. Dostawa materiału i odbiór gotowego produktu. Gwarantujemy zatrudnienie w
100%.Materiał po otrzymaniu znaczka za 6,50 zł. LeoTechnopol, Skrytka l 9/E2, 66-520 Dobiegniew.
płyt

GK,

28 lat, dyspozycyjny, podejmie każdą pracę, może
być w gospodarstwie rolnym. Tel. 046/831}.3 l-35.
Brygada murarzy podejmie pracę. Tel. 0241285-32-54,
0502_950_205 .
Zatrudnię mechanika samochodowego.
Tel. 042nI9-29-37.

Zatrudnię fryzjera męskiego w Głownie.

Tel. 0421710-71-48 po 17.00.

Sprzeam rower Autohor. Tel. 046/837-30-41 po 16.00.
Sprzedam rower górski, damka, mało używany, 250 zł.
Tel. 0602-366-564, 0606-935-672.

Przyjmę chałupniczo biustonosze (pierwsze ope-

racje). Duże i małe ilości, doświadczenie, jakość.
Tel. 0604-631-853.

USŁUGI

WIDEO

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

Sprzedam telefon komórkowy Bosch 909 DUAL
z klapką. Tel. 0601-157-593.

Sprudarnmagielprasujący l,9m, IOOzł;lruchni~gazo-

wą, czteropalnikową; oddam groz. Tel. 046/837-21}.37.
Sprzedam tanio cegłę Max i podwójną białą.
Tel. 046/837-64-77.
Sprzedam wózek Graco na gwarancji, głębok<>-spacerowy. Tel. 04&'837-81-63.
Gazy techniczne i czynniki chłodnicze, wszystkie
rodzaje, hurt Tel. 046/837-64-73.

Wideofilmowanie. Radosław Pawelec.
Tel. 046/83849-38, 0603-241}.038. .
Wideofilmowanie - profesjonalne - tanio.
Tel. 0601-157-630.
Wideofilmowanie VHS, S-VHS, cyfrowo - :r.dj<ieia
i płyta CD. Tel. 046/837-73-39, 0601-301417.
Wideofilmowanie ,,Kasia" - profesjonalnie, solidnie,
tanio. Tel. 046/837-87-68.
Wideofilmowanie FU „Mewa", obróbka komputer<>wa Tel. 046/837-83-96, 0601-323-562, 837-77-75
po 17.00.
-------Wideofilmowanie. Bejda Andrzej. Tel. 046/837-41}. l l.
Nagrywanie cyfrowe VHS. Tel. 046/837-52-23.

Propan-butan w butlach 11 kg również do wózków.
Wideofilmowanie, obróbka komputerowa
widłowych oraz w butlach 33 kg, hurt
Tel. 046/837-48-80, 0603-934-699.
Tel. 046/837-64-73.

Sprzedam wieże Sony Uniwersum; Philips 2T'; Gnmdig 14"; Sony 28"; rower damski i góral; dwie pary
łyżworolek; magnetowid NC; ława do Rustikal; sofa
skórzana; komplet wyoczynkowy; lodówka Bosch;
kosiarka spalinowa i elektryczna; łóżko dębowe +
komoda; radio samochodowe; dwa dywany.
Tel. 0461838-56-09.

Sprzedam sztangi, hantle, ławkę
górski. Teł. 046/838-85-16.

Zatrudnię tynkarzy. Tel. 046/838-90-60.

wykwalifikowanych monterów
glazurników, pomocników remontowych.
Tel. 0602-587-936.

USŁUGI

krótką sukienkę komunijną.

zatrudnię

Sprzedam eternit 200 sztuk. Tel. 042/710-86-53. Antoniew4.

Vertal: żaluzje - wewnętrzne, nawierzchniowie, verticale - materiałowe, antystatyczne oraz do pracowni
komputerowych (atesty), rolety - tekstylne, zaciemniające - (antywłamaniowe, 50 wzorów). Produkcja, montaż, naprawa - rachunki VAT. Tel. 0602-736-692,
0602-297-257.
Budowa kominków, wkłady kominkowe.
Tel. 046/837-84-92 po 20.00, 0602-581-992.

Lubianki - wyprzedaż - 1,5 zł/szt Łowicz.
Tel. 046/837-40-40, 0602-234-810.

Tanio spraedam froterkę elektryczną.
Tel. 046/837-20-59.

Prace okładzinowe, tynki, gładzie gipsowe, płyty GK,
glazura, terakota, panele, panele podłogowe, prace maJarskie. Tel. 0602-139447.

Rusztowania warszawskie. Tel. 046/837-47-42.

Sprzedam betoniarkę 150 I, stan dobry.
Tel. 046'838-79-95 wieczorem.

Sprzedam spawarkę SPB-315; wiertarkę kolumnową;
nożyce do ci<ieia prętów; bramę ogrodzeniową z fiutką
i słupkami ogrodzeniowymi. Tel. 0602-366-564.

montaż

Elektryczne - projekty, wykonawstwo, domofony.
Tel. 0461837-47-42.

Dyspozycyjny, prawo jazdy kat A, B, C, wykształcenie średnie, ,,złota rączka" - podejmie stalą pracę.
Tel. 0606-472-887.

Sprzedam wzmacniacz gitarowy (Combo 60W).
Tel. 0604-649-843.

paź.dziemika.

Tel. 0603-677-859,

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

Sprudarn stemple budowlane 2,3, 3,5 m;
tynkarzy. Tel. 046/838-90-60.

Poszukuję kawalerki do wynaj<ieia, od
Tel. 0606-533-724.

pracę.

Zatrudnią

Sprzedam okna dwuskrzydłowe, drzwi pokojowe.
Przezwiska 23 k/Soboty.

Do wynaj<ieia mieszkanie 61 m' oś. Bratkowice.
Tel. 0461837-61}.40; 0602-535-794.

Emeryci i renciści, dam
046/837-76-29.

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

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

Magistra i teclmika farmacji zatrudnię.
046183742
Tel.
-64.

Mieszkanie 34 m' - do wynajl(Cia, tanio. Bełchów.
Tel. 046/838-67-79.

Posiadam dom do wynaj<ieia ok. 250 m' nadający się na
działalność lub biuro. Tel. 837-55-62.

Tel. 0603-677-859,

Sprzedam telewizor Philips 28" - 850 zł oraz grzejniki
żeliwne , nowe. Tel. 0605-283-881.
Sprzedam wannę żeliwną,
cm, nową.
170
Tel. 046/837-17-76.

Tanio spraedam ładną,
Tel. 0461837-47-60.

Łowi=.

pracę.

Zatrudnię do opieki nad osobą starszą, najchętniej
z zamieszkaniem. Tel. 046/837-75-74 po 16.00,
0603-741-684.

Sprzedam suknię komunijną, długą.
Tel. 046/837-32-81.
(bliźniak). Plac Przyrynek 11. Tel. 046/837-99-16. ,, Sprzedam grzejniki_ tanio. Tel. 046183g. _ .
21 55

Do wynaj<ieia lokal 42 m' w centnun
Tel. 046/831}.31-41 po 19.00.

finansowe, dam
046/837-76-29.

Sprzedam rower komunijny, nowy. Tel. 046/837-83-11.

Z powodu przeprowadzki sprzedam tanio meble.
Tel. 046/837-15-61.

Sprzedam wiertark~ stołową 3-fazową, I szl 800
Brama garażowa, uchylna, niemiecka - 500 zł.
Tel. 046/83741-09.

Usługi

Higienistka stomatologiczna ze stażem podejmie pracę
w gabinecie stomatologicznym. Tel. 046/837-61}.32.

Sprzedam topole - metr średnicy.
Tel. 046/838-46-85.

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

Sprzedam banlzo ładną sukienkę
Tel. 0461838-14-91.

PRACA

wie.a.orem.

Komputer 233 MMX - sprzedam.
Tel. 0601-075-819.

Sprzedam komputer. Tel. 046'837-78-39 po 17.00.

Tel. 046/837-81}.92.

·Bożego b/ogosfawieńslwa na dalsze wspólne lala
ŻlJCZq Sljnowie, SljnOwa i wnuczia

włoską;

Sprzedam krajalnicę wikliniarską. Tel. 046/837-87-93.

na zadrzewienia - spraedam . Tel. 046/837-58-60 .

Kupię

-

Sprzedam 2 lady chłodnicze,
gwaracji. Tel. 046/838-74-42.

z Pleszewa, węglowe z Olsztyna, wysoka wydajność, niska cena. PHU Domitech,
ul. Klickiego 66. Tel. 046/837-61-09.

NIERUCHOMOŚCI

suknię ślubną

Sprzedam nowy telewizor Panasonic.
Tel. 046/837-41}. l l.

Tel. 0241277-97-53.

Kotły miałowe

Działkę budowlaną 700 m' - sprzedam.
Tel. 0421719-44-61, 04U719-39-44

Z lej okazji zdPowia, sfońca, Padości

Sprzedam ładne meble, nowe, 4-częściowe.
Tel. 0604-887-779, 046/837-04-65 po 19.00.

Tel. 046/838-88-79.

Kupię betoniarkę.

Henr>yk PRYKOWIE

i

;;:;---:-:::---=====--~-~~~

Kupię

1500 m' w Głownie.

Mar>ianna

komunijną.

Sprzedam pustaki - tanio. Tel. 046/838-13-11

Kupię drewno: sosna, osika, topola (wałla) dl. 1,20 m,
gr. 15-25 cm. Tel. 046/837-27-70.

Sprzedam - wydzierżawię budynek (Głowno).
Tel. 0421711}.85-88.

Kupię

Łowicz,

i regały sklepowe. Tel. 0606-411-461.

Spu.edam działkę budowlaną w Głownie.
Tel. 042171 (}.85-88.

Kupi~ M-3 I p. na oś.
Tel. 0461837-81-77.

KUPNO-. RÓŻNE
Kupię małą ladę chłodniczą, lodówkę przeszkloną

3 ha ziemi we wsi Albinów - sprzedam.
Tel. 0421719-13-14.

Głownie.

lokale na pomiesz.czenia biurowe, handlol<>o pow. 24 m' i 73 m'. Tel. 046/83741-72.

Skup metali kolorowych.
Tel. 046/837-61-09.

Tanio sprzedam suknię
Tel. 0461837-31-93.

Sprzedam

dom mieszkalny w Głownie,
ul. Świerkowa 24. Tel. 0421719..48-40.

M - 4, 60 m', garaż Głowno, os. Kopernika - sprzedam
łub zamienię na dom jednorodzinny.
Tel. 0421719-15-77.

M-2 w

Do wynaj<ieia piętro w domku jednorodzinnym.
Tel. 046/837-15-09.
Wynajmę
usługowe

35 lat temu stanęli na ślubnym kobier>cu

Sprzedam sukienkę komunijną - tanio.
Tel. 04~837-37-71.

Iglaki, sadzonki na plantacje. Zielkowice I 67a

Wynajmę

Sprzedam gospodarstwo 2 ha z budynkami.
Wojewoda 9.

Działkę budowlaną

Sprudarn suknię ślubną, rozmiar 40. Tel. 0601-825-276.

INSTAL.-BUD.-REM.
Sufity podwieszane, adaptacja poddaszy, ścianki z płyt
gipsowych, g13dż. Tel. 0603-787-353.
Usługi

instalacyjn<>-remontowo-budowlane.
Tel. 046/837-19-29.
Układanie kostki brukowej. Tel. 046/838-36-10
wieczorem, 0606-113-228.
Usługi hydrauliczne. Tel. 046/837-11-75,
0606-838-972.

Wykańczanie wnętn, prace ogólno remontowe.
Tel. 046/838-66-73 wieczorem.

Domofony, systemy alarmowe, autoalarmy - montaż,
naprawa. Tel. 0461837-72-12, 0603-245-524.
Usługi

hydrauliczne, c.o., woda, kanalizacja, kotłow
nie olejowe, gazowe, plastik, miedź. Tel. 0601-221}.958.

Żaluzje poziome, pionowe, rolety materiałowe i antywłamaniowe. Montaż

Dachy - wszystko. Tel. 0602-711-851.
Budowy - Ytong. Tel. 0602-711-851.
Ocieplania - wszystkie. Tel. 0602-711-851.
Polikretan - natrysk. Tel. 0602-711-851.
Tynki szlachetne. Tel. 0602-711-851.
Hydrauliczne. Tel. 0602-711-851.
Płyty

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

Okazyjnie sprzedam opony zimowe Kormoran Winter,
rozmiar 165n0/RI3, cena 250 zł/4 szt Pilnie!
Tel. 046/837-63-96 wieczorem.

Remontow<>-budowlane, elektryczne, hydrauliczne,
glazura, terakota, gładź, panele, płyty GIK, VAT.
Tel. 0601-303-858, 046/837-51}.84.

Sprzedam magnetowid Sony SLV-X50ME w bardzo
dobrym stanie, dokumentacja, cena 450 zł.
Tel. 046/837-63-96 wieczorem.

Elektroinstalacje, przyłącza, pomiary, domofony.
Cieślak Edward, Łowicz, os. Kostka 21128. VJlJ.
Tel. 0601-303-858, 046/837-51}.84.

GK, zabudowa poddaszy. Tel. 0602-711-851.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz.
Tel. 046/839-62-30, 0606-428-162.
Ocieplanie budynków, montaż okien, gładź gipsowa,
malowanie, sufity podwieszane, siding, boazeria,
glazwa i terakota. Tel. 046/837-08--07 po 18.00.
Murarstwo, tynkarstwo, brukarstwo, ciesielstwo,
glazurnictwo. Tel. 0461831}.3(}.02 po 19.00.
Usługi

remontow<>-budowlane i wykończeniowe pezakres ( płoty i ogrodzenia ) Fval Janusz Koprowski ul.Ułańska 2/3. Tel. 046/831}.2(}.19, 0606-881}.378
łny

Kompleksowe budownictwo jednorodzinne i nietylko. Przedmiary, obmiary, kosztorysy. Nadzory budowlane. Tel. 046/837-33-61.
Marpol - usługi remontow<>-budowlane i
niowe. Pełny zakres. Tel.0601-345-645.
Usługi hydrauliczne,
Tel. 046/837-21-66.

pełny

wykończe

zakres.

Murowanie, tynkowanie, docieplanie budynków.
Tel. 0603-244-493.
Docieplanie budynków systemem Atlas Stopter.
Tel. 0606-412-760.
Szyldy, reklamy - profesjonalne wykonanie i montaż u
klienta. Łowicz, ul. Żwirki i Wigury 41.
Tel. 046/837-61-61, 0604-758-246.
Usługi hydrauliczne miedź, plastik, tradycyjne, kotłow
nie olejowe. Tel. 0461837-21-65, 0602-269-735.

Usługi hydrauliczne,
Tel. 046/837-11-97.

miedź,

plastik, tradycyjne.

Montaż paneli ściennych, podłogowych.
Tel. 046/837-01-85 wieczorem, 0602-513-558.
Montaż okien i drzwi, tynki, gładź gipsowa, malowanie, panele, boazeria, glazura, terakota, posadzki.
Tel. 046/837-03-22.

Boazerie, panele, siding, podłogi, glazura, terakota, płyta
gipsowa, ścianki działowe, sufity podwieszane, gładź,
cyklinowanie. Tel. 0461838-9840 po 20.00.
Zakład Ślusarsk<>-Budowlany „Krzysztof' wykonuślusarstwo

w pełnym zakresia, bramy rozsuwane z
wykonanie słupków z klinkieru, układanie
kostki brukowej. 99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 24.
Tel. 046/837-53-80, kom. 0605-292-612.

je:

Sprzedam betoniarkę łańcuchową 4001, stół wibracyjny i formy pustakowe - stan bardzo dobry. Tel. 0605563-523.

i naprawa, cena producenta.

Tel. 0603-753-973.

montażem,

Usługi remontowe:
Tel. 0606-226-121.

gładź,

panele, malowanie.

Ci<ieie ścian betonowych, wybrzuszenia.
Tel. 046/838-6845.
Docieplanie budynków, płyty gipsowo-kartonowe,
gładzie giposwe. Tel. 046/837-22-94, 0602-467-463.
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Kominki, obudowa wkładów. Ireneusz Górski, Nowy
Rynek 18. Tel. 0461837-45-29.

Usługi transportowe Ford Transit. Cały kraj. Cena
konkurencyjna; 24 na dobę. Tel. 0603-224-845.

Pisanie prac z historii i z języka polskiego.
Tel. 046/837-79-23.

Usługi

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

Korepetycje z języka niemieckiego po 16.00.
Tel. 046/837-72-48.

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

Eko-Dom, ocieplanie budynków pianką krylamiczną,
piany w lukę powietrzną w ścianie.
Raty bez oprocentowania. Tel. 0604-428-384.

metodą tłoczenia

chcesz mieć tanio pokiyty dach, założone rynny i
obróbki - zadzwoń. Tel. 0461837-21-36,
046/837-92-25.
Jeśli

elektryczne: naprawy bieżące, instalacje elektryczne, automatyka stycznikowa, pomiary instalacji
elektrycznych. Konkurencyjne ceny!!!
Tel. 046/837-77-05.
Usługi

hydrauliczne, wodo-kanalizacyjne, kotłownie
olejowe, miedź, plastik. Tel. 0461838-74-83 po 20.00,
0602-442-524.
Usługi

Szamba polietylenowe - szczelne od 2.000 do IO.OOO I
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Tel. 046/838-74-83, 0602-442-524.
PCV drzewo, glazura, terakota, płyty GK,
Tel. 0604-269-443.

Montaż okien
gładź.

żywiczego.

Producent oferuje parapety z marmuru
Tel. 0461833-04-95.

Hydrauliczne. Tel. 0606-838-972.

Usługi

remontowo-budowlane, pokrycia dachowe,
montaż płyt, paneli ściennych i podłogowych, nacią
ganie gładzi, malowanie. Tel. 0241285-16-50,
0601-703-244.
Docieplanie budynków. Tel. 046/837-56-74,
0601-385-530.

Montaż

zestawów Wizja TY, Cyfra+, Polsat cyfrowy,
zestawy analogowe. Tel. 0601-306-566.
Deski, kantowiza. Atrakcyjne ceny.
Tel. 0461838-83-90, 0604-310-448. 0604-853-912.
Przyjmę szycie na overlock i stębnówkę. Kalenice 183.
Tel. 046/838-88-52.
Pracowałeś

legalnie - Niemcy, Europa Zachodnia odzyskujemy podatel. Tel. 071/385-20-18.
Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych - wycena, kosztorysy, nadzór.
Tel. 046/837-78-38.
Zespół

- wesela, dobrze i tanio. Tel. 046/837-91-83.
Usługi

Przyjmę ziemię

i gna. Przewóz gratis.
transportowe. Tel. 0461837-43-31.
rusztowanie warszawskie.
Tel. 0461837-18-76 po 16.00.

Usługi transportowe - sprzedaż: cemen~
żwir. Łyszkowice, ul. Kościelna 5.

wapno, piach,

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

śluby,

w domu klient-

„Efekt" - usługi hydrauliczne, nowoczesne technologie zgnewcze, najniższe ceny. Tel. 0604-674-641.

Przyjmę ładunek powrotny z Łodzi (i okolice) do Ło
wicza (i okolice) na 28.04; samochód Mercedes półcię
żarowy, naczepa 24m3. Tel. 046/837-31-36 wieczorem.

Montaż pokryć

Układanie

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

Usługi wykończeniowe:

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

Docieplanie budynków. Tel. 0421719-35-82,
0604-826-447.
Kraty, ogrodzenia, drzwi metalowe.
Tel. 0605-246-p6.

Mieszkanie za

USŁUGI

Baginet lekarski. Lekarz medycyny Aleksander Janowicz, Małszyce nr 16, 99-400 Łowicz. Tel. 046/83899-70. Przyjmuje 8.00 - IO.OO, 18 OO - 19.00,
dojazd Linia nr 3.

Mycie okien. Tel. 042/719-49-39 wieczorem.

lnspekorat BHP - szkolenia pracowników, inna
Tel. 0461837-71-52.

współpraca.

Sprzedaż, montaż Wizji TY, promocja.
Tel. 0601-076-501, 042/684-73-65.
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów i tapicerki.
Tel. 0421719-22-47 ..

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

Naprawa urządzeń chłodniczych: lodówki, zamrażar
ki, schładzarki do mleka, wypożyczanie przyczep chłod
niczych na wesela. Tel. 046/838-27-74,
046/837-88: 79, 0602-344-092.
Usługi

transportowe DAF-2t - rachunki,
Tel. 0604-354-349.

cały

kraj.

Usługi transportowe Kamaz, przyczepa wywrot 22 t.
Tel. 046/837-10-38, 0606-690-631.
Usługi transportowe, Polonez Truck,
Tel. 0604-580-089.

cały

kraj.

- wesela. Tel. 046/ 837-65-42, 046/837-96-03
Tel. 0603-061-819.

obsługi

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

Sprzedam kombajn Z-056 l 989rok, prasę Z-224 1990
rpk, schladzarl<ę do mleka 160 I. Tel.046/838-90-05.

Sprzedam basen do mleka Alfil Lava! 650 I.
Tel. 046/838-72-41.

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

Komputerowe przepisywanie prac dyplomowych
(polski, matematyka). Tel. 0461837-60-38 od 14.00
do 17.00, 046/837-72-56 po 17.00.
Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-18-85.
Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 0461838-67-85 po 17.00.
zł/I

NAUKA

Sprzedam kombajn Z-56, 1984 rok, z kabiną i siekamią
30.000 zł oraz jałówkę wysokocielną.
Tel. 046/838-66-70.

Tel. 046/838-95-72.

Z-224; Tur do C360. Tel. 046/838-90-56.

żółte:

Sprzedam IO ton słomy. Tel. 046/838-44-30 wieczorem.
Sprzedam kukurydzę siewno 90% wschodu
oraz marchew. Tel. 0461838-48-86.
Sprzedam

kobyłę źrebną.

Sprzedam

krowę wysokocielną.

Tel. 0241277-38-33.
Tel. 024/277-94-14.

C-360 3P, 1988 rok z kabiną; rorzutnik obornika jednoosiowy; przyczepa wywrotka 3,5 tony; talerzówka 16-talerzowa; aparat uprawczy 2,5 m szerokości - sprzedam. Tel. 0241277-48-73.
Ciągnik

Opryskiwacz 400 I. z dmuchawą - sprzedam.
Tel. 0421719-13-14.
C-330, rozrzutnik jednoosiowy oraz Tur do
C-330. Tel. 046/874-75-41.
Sprzedam słomę żytnią prasowaną.
Tel. 046/874-73-63.
Sprzedam ziemniaki jadalne i schładzarkę 5-konwioTel. 0421719-60-78.

Sprzedam siano belowane. Kalenice 181.
•
Tel. 046/838-88-46.

wą.

ZWIERZĘTA

Mila i Drop.

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

kę

Sprzedam

Sprzedam owczarka kaukazkiego 2 m-ce.
Tel. 046/837-08-16.
Sprzedam owczarka kaukazkiego, bardz.o ostry.
Tel. 046/838-66-82.
Sprzedam

łatlerki

-

szczenięta.

Tel. 046/837-17-07.

Sprzedam owczarka niemieckiego (suka). Piaski 55.
Tel. 046/838-57-69.

trząsacz

konny,

grabiarkę.

Czatolin 144.

Sprzedam bażanty
046/839-61-66.

złociste.

Tel. 0602-713-940,

SprzÓdam 4-miesięcznego owczarka niemieckiego
z rodowodem. Tel. 046/837-58-67.

Sprzedam opryskiwacz
po 19.00.

ślęża.

Tel. 046/838-65-86

Tel. 046/838-75-17.

ciągników

Tel. 0241277-73-56.

rolniczych. Tel. 0461837-13-43.

Sprzedam prasę Z-224 i przyczepę D-732; oprysiwacz
ślęża (polowy); bielarkę ciągnikową oraz krowę
cielną. Tel. 046/838-90-60.
Otręby, śruty sgowe, rzepakowe, mączki oraz
koncentrat Sano Protamino; Kocierzew.
Tel. 046/838-48-94.

nowość

Sprzedam siewnik

Matematyka Tel. 0461837-85-96.

dwuskibowy;
schładzarkę konwiową 80; rozsiewacz do nawozów
typ ley. Tel. 046/838-65-44.
Sprzedam

zbożowy przedłużany.

Jamno 41.

przetrząsacz widełkowy; pług

Sprzedam siano luzem. Tel. 046/837-99-61 po 16.00.

polski - korepetycje, wypracowania, przygotowanie do egzaminów. Tel. 046~37-73-75.

„Pożarniczy"

konkurs w Nieborowie

Zarząd

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

Matematyka, przygotowanie do egzaminu.
Tel. 046/837-51-94.

IO kwietnia,

Zapobiegamy pożarom - to hasło konkursu plastycznego, organizowanego przez
Gminnego Związku OSP w Nieborowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Nieborowie. Jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych i gimnaSprzedam trak taśmowy 70. Tel. 0461839-66-67.
zjów z terenu tejże gminy.
Sprzedam C-360 3P, 1987 rok, silnik po remoncie.
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpoża
'rei. 046/838-35-64.
rową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Tematyka konkursu obejmuje
Siewnik 26 rurek, trajzegę z silnikiem - sprzedam.
udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewenTel. 0605-061-365.
cyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywioło
Sprzedam schładzalnik zbiornikowy do mleka 3301.
wych, ekologicznych oraz histońę pożarnictwa.
Tel. 046/838-56-88.
Konkurs prowadzony jest w czterech grupach wiekowych, każdy autor może
Prasę do słomy K-442, opryskiwacz ślc;że z lancami,
rozsiewacz nawozu i wapna, rozrzutnik obornika - nadesłać od I do 3 samodzielnie wykonanych prac, wszystkie prace na odwrocie
sprzedam. Tel. 0601-418-767.
powinny być opatrzone opisem. Należy je nadsyłać do dnia 22 maja pod adreGBP w Nieborowie, 99-416 Nieborów, Al. Legionów Polskich 26.
sem:
Sprzedam dmuchawę do siana i przyczepę samozbierającą T0-50, stan bardzo dobry. Tel. 090/647-991,
Każdą pracę oceni profesjonalne jury, autorzy najlepszych otrzymają nagrody
046/838-35-55.
i dyplomy, a ich prace zostaną zakwalifikowane do konkursu szczebla wojeSprzedam siano. Mysłaków 198.
(aj)
wódzkiego.
Zestaw rnłucący MZC4B. Czatolin 213.
Tel. 046/838-87-36.

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

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

odbyło się spotkanie zespołu, koordynującego
rozwoju powiatu łowickiego z konsultantkami ds.
tego przedsięwzięcia - prof. Małgorzatą Duczkowską-Piasecką oraz Katarzyną
Duczkowską-Małysz z Towarzystwa Inicjatyw Gospodarccych i Ekonomicznych. Spotkanie zgromadziło ponad 50 osób, związanych z wszystkimi aspektami życia powiatu, które znajdą swoje odzwierciedlenie w tworzonej strategii.
Aktualnie tworzone są grupy strategiczne, które na kolejne spotkanie (przełom
kwietnia i maja) mają przygotować diagnozę (zarówno na szczeblu gmin, jak
i powiatu) w poszczególnych dziedzinach: nieruchomości, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego; przeciwdziałania bezrobociu; edukacji publicznej,
oświaty i wychowania; gospodarki - rolnictwa, przemysłu przetwórczego, handlu, innej wytwórczości i usług; ochrony środowiska i przeciwdziałania klęskom;
ochrony konsumenta i inspekcji sanitarno-weterynaryjnej; ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad osobami niepełnosprawnymi; kultury, dziedzictwa
narodowego, ochrony zabytków. Za całość prac, dotyczących tworzenia strategii
są odpowiedzialni członkowie Zarządu Powiatu, Ryszard Deluga i Paweł Lisowski, ponadto każdy z członków zarządu w zakresie swoich kompetencji będzie
(aj)
koordynował pracę poszczególnych grup.
poniedziałek,

przygotowywaną strategię

Sprzedam zagospodarowaną działkę pracowniczą 300
m' z altaną przy ul. Poznańskiej. Tel. 046/837-89-47.

Naprawa

Wsprawie strategii rozwoiu powiatu

W

Sprzedam ciągnik C-360, 1984 rok.
Tel. 046/861-25-51.

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

Język

Prasę

Sprzedam basen 750 1 do mleka w dobrym stanie.
Tel. 046/838-79-78.

Sprzedam sadzonki truskawek. Te. 046/839-60-24.

Profesjonalne komputeropisanie, wykresy,
skanowanie, wydruki kolorowe. Tel. 046/837-61-61,
0604-758-246.

Pomoc komputerowa (konfiguracja, naprawa,
korepetyi;je1 Tel. 0606-930-184.

nieużywana

Alfa Lava!,

Sprzedam burak pastewny, ćwikłowy, marchew,
oraz mieszankę. Marianka 32.

stodoły.

przyczepę wywrotkę.

Język polski - korepetycje, wypracowania.
Tel. 046/830-32-77.

dojarkę dwukonwiową

mieszankę, żyto, słomę.

pszenicę

słomy, sprawną.

słomę.

Bioenergoterapeuta uzdrawia z chorób neurologicznych. Tel. 0604-853-879.

płóg

Sprzedam ciągnik małego Sarna z silnikiem S, chłodzo
ny powietrzem, bardzo dobry do uprawy truskawek
itp. Tel. 046/838-51-65 po 15.00.

Sprzedam kabinę do C-360, 900 zł.
Tel. 0461838-06-79.

Sprzedam prasę Klas Dominator do
Tel. 0241285-51-79.

Tel. 046/838-45-49.

Tel. 0461838-49-99.

Sprzedam ziernnaki sadzeniaki
Tel. 0241277-96-77.

Sprzedam

Wypożyczalnia

Przewozy krajowe, wesela, pogrzeby, przysięgi. Transport ciężarowy do 2 ton. Oferuję wysoką prowizję za
zlecenia. Możliwość stałej współpracy.
Kontakt - 0606-634-482.

wagę zwiel7J(Cą,

nieużywany.

Sprzedam

internetu.

sukien ślubnych w Skierniewicach,
ul. Składowa li. Tel. 046/832-14-17.

Sprzedam ziarno kukurydzy paszowowej.
Tel. 0461837-08-75 po 16.00 lub 024f277-62-79.

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

Komputerowe przepisywanie prac.
Tel. 046/837-61-57.

Naprawa komputerów. Tel. 046/837-73-28.

Sprzedam

Sprzedam kombajn zbożowy „Class-Senator".
Tel. 046/838-02-17.

Komputerowe przepisywanie prac; 1,50-1,60
stronę; krótkie terminy. Tel. 046/837-79-i3.

słomę prasowaną,

Sprzedam ciągnik T-25, 1981 rok, stan dobry.
Tel. 0461839-14-42.

ROLNICZE

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

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

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

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

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

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

Projekty, kosztorysy, nadzory bodowlano - instalacyjne, audyt energetyczny, wycena nieruchomości.
Tel. 46/837-47-42.

Sprzeadm

Korepetycje z matematyki po 18.00.
Tel. 0421719-12-88.

Sprzedam drewno żerdzie,
Piaski 47.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Karlik i dojarkę
Alfa Lava!, stan bardzo dobry. Dębsk Nowy 11,
gJJl. Nowa Sucha.
ciągnik

na wycieleniu.

Punkt sprzedaży pasz i koncentratów firmy Neorol.
Reczyce 64. Tel. 046/838-34-84 wieczorem.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną, polską, przyczepę 6 tonową lub zamienię na 4,5 tonową Tel. 046/837-13-76.

Sprzedam

krowę

nowy 23.

Sprzedam ciągnik Sam z narzędziami. Bednary,
Al. Legionów Polskich 20.

Sprzedam tanio

Sprzedam siewnik nawozowy LEJ i przetrząsałkę do
siana karuzelową. Pilaszków 47. Tel. 0461837-14-54.

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

Zespół muzyczny - zabawy, bale, wesela
Tel. 0461837-05-22.

Korepetycje z matematyki studentka.
Tel. 0421719-23-83, 0606-932-197.

Rozrzutnik obornika - sprzedam. Kalenice 52.
Tel. 046/838-88-39.

KOMPUTERO
- PISANIE

Śluby - Honda. Tel. 0602-882-617.

Korepetycje z języka francuskiego w godzinach
wieczornych. Tel. 046/837-62-78 prosić Pawła.

Sprzedam Ursus 914, 1986 rok. Tel. 046/861-25-51.

od strony kulinarnej chrzty, komunie

oraz przyjęcia okolicznościowe.
Tel. 0421719-30-56, 0605-402-961.

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

Projektowanie stron www, nauka
•
Tel. 0461837-73-28.

Tel. 046/837-64-35.

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

Zorganizuję

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

Złaków

Karpie- kroczek- sprzedam. Tel. 0421710-81-09
EKO-JAJA - pieca producent Gospodarstwo Rolnicze Sprzedam schładzalnik do mleka 420 litrów.
po 21.00.
,,Pietrzak", Jamno 21. Naturalny wybieg, własna pasza Tel. 0461838-77-32.
z dodatkiem ziół, naturalny kolor żółtka Polska kura,
polska pasza, polski hodowca, łowicki smak. Sprzedaż
"""--------------------------------- czeiwona budka w cenbum targowicy.
Tel. 046/838-90-03.

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

Budujemy pod klucz- firma S- BUD. I tys. zł/m 2 • Tel.
0421710-81-11.

Przyjmę ziemię, gruz.

opiekę.

polski, historia, WOS - korepetycje, wypracowania, referaty, prace zaliczeniowe - niedrogo.
Tel. 0606-112-576.

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

Zaginęła legitymacja studencka nr 4292.
Tel. 046/837-74-15.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz i docieplanie
budynków, pełen zakres usług. Tel. 0602-587-936.

Zespół

z desek, schody,
cyklinowanie.

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

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

INNE

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

podłóg

Makijaż ślubny,

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

gładź, montaż płyt

parkietu, mozaiki,

Język

Sprzedam sadzarl<ę do ziemniaków czeską, ciągnik Zetor Super 50 - 4000 zł. Tel. 0461838-06-79

Tel. 046/838-87-68, 0461838-88-46.

Kompleksowe wykańczanie wnętrz.
Tel. 046/837-56-74, 0601-385-530.

Sprzedam kokoszki odchowane.
Tel. 046/838-73-90 wieczorem.

Sprzedam nasion ogórka szremskiego, cena 100 zł/kg.
Tel. 0241277-94-31 wieczorem.

Wypożyczę

Sprzedam pięcioletnią
Tel. 046/838-63-59.

Sprzedam siano. Zawady 55.

Sprzedam: ciągnik C-360 3P, C330; prasę Z-224;1mmbajn ziemnaiczany Bolko; przyczepy; siewnik zbożo..
wy; rozrzutnik jednoosiowy; dojarkę Alfa Lawa! 2
konwiową; chłodnię do mlek;i 330 I; roztrząsaczo-zgra
biarkę; pług dwuskibowy; rozsiewacz do nawozu Ley
i Kos; cegłę pojedynczą i podwójn białą; słomę, siano
- belowane. Złaków Borowy 55. Tel. 046".83~- 72-22.

Tylko Bolimów pozostanie oświetlony
uliczne na terenie gminy Bolimów zostało
radni na ostatniej sesji Rady Gminy, 28 marca.
Zmiana ta została dokonana w celach oszczędnościowych.
Jedyną miejscowością w gminie, gdzie latarnie pozostaną zapalone, jest Bolimów. Główną przyczyną oświetlania stolicy gminy są liczne rozkopy, spowodowane budową kanalizacji, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo przy poru(aj)
szaniu się wieczorem i nocą.
Od minionej niedzieli

oświetlenie

wyłączone. Taką decyzję podjęli

REKLAMA

20.04.2000 r.

OCIEPLANIE

NAPRAWA CIĄGNIKÓW
I MASlYN ROLNICZVCll

~~~

USŁUGI

zewnętrzne

PIANKĄ

KRYLAMI NOWĄ
v' domy mieszkalne v' warsztaty
v' budynki gospodarcze v' chłodnie
v' przechowalnie v' rurociągi

Pianka kry/aminowa wtryśnięta pod ciśnie
niem w szczelinę znajdującą się w ścianach
zewnętrznych i położona na stropie zapewnia znakomitą izolację cieplną, termiczną i
akustyczną.

montaż

./

v' sufity podwieszane

v' malowanie

v' tapetowanie

wykonuje .KOMA"
• lnforamcje:
tel. (046) 837-01-35,837-18-38;
832-91-00; 0-602-635-065;
• Rachunki VAT
• Usługi wykonujemy od 1987 r.
•Usługi

OFERUJE USŁUGI W ZAKRSIE:
./ Napraw bieżących ciągników oraz remotnów kapitalnych
./ Silników do ciągników rolniczych 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

Tynkowanie YTONGA® i POROTHERMU®

Do wyżej wymienionych robót
używamy materiałów firmy
@&~®

ZAPEWNIAM:

F.H.U. „BODZIO"
Bogdan Lis
Kontakt telefoniczny:
0-602-669-429
/046/ 837-86-33 wieczorem ..,.,

}» Najwyższą jakość usług
}» Rzetelność

i profesjonalizm
Konkurencyjne Ceny
Gwarancję na wykonaną usługę

}»

Tel. (046) 837-59-47 po godz. 16.00
R-507

I
N

MAGAZYNÓW

~

Posadzki samopoziomujące
Tynki docieplające i dekoracyjne

U KLIENTA

}»

WYPOSAŻENIE

wewnętrzne

./
./
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ul. Brukowa 6

(0-42) 640-70-43

INTERWIST

http://www.lnterwlst.com.pl ·

HURTOWNIA
RYBNA

PHU ,,TOREX''
HURT·DETAL

-

--

•

OFERUJE WYPOSAZENIE tAZIENEK
•

płytki

ceramiczne, glazura, terakota, gresy
- IMPORT: Hiszpania, Włochy, 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 ntskich cenach

ul. Nadbzurzańska 719
Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych.
Tel. 046/837-43-39
r46

r,.is-,

w Sobocie, ul. Łowicka 5
OFERUJE
W SZEROKIM ASORTYMENCIE
•!• środki ochrony roślin
•!• nawozy ogrodnicze
•!•nasiona

ZAPRASZAMY CODZIENNIE
R-500

Tel. 0461838-21-50

ŚLUBY, IMPREZY,

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

MEBLE
Łowicz,

Nowy Rynek 16

:!

tel. (0-46) 837-89·01, 0-602-71-35-99

Firma P.H.U. Grzegory Grzegorz
Producent:
• Pustaki ścienne Alfa
• Stropy Teviva
- Bloczki fundamentowe
- Trylinka
• (;ement
·Płyty Yomh

-

OFERUJEMY TRANSPORT
Z ROZI..ADUNKIEM

wyroby

posiadają

Złaków

certyfikat na ząak
bezpieczeÓ~tWa

Borowy
Tel. 0461838-72-12, 0601-30-32-35

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

w sklepie:
TKANINY Z CAŁEGO ŚWIATA

znajdą państwo

róg Koziej i Zduńskiej; w Panoramie
(obok dorabiania kluczy)

m.in . prawo pracy, pisanie umów cywilno-prawnych dla osób fizycznych i prawnych, pisanie
podań i odwołań o decyzji administracyjnych

1(wiaciarnia

R-518

Łowicz,

BEZPŁATNA OGÓLNOPOISKA

OGRODNICZY

"%. ~

PCVNADOWOLNYWYMIAR

,,PEI' .UD"-.....

SKLEP

~.?o

lincoln DŁUGI Town Gr

NOWOCZESNE ZABVDOWYWNĘTRZORAZ
SYSTEMY OKIENNE KBE, ALVMINIVM,

(w d. bud. "Sztuki Łowickiej"), tel. 837-34-78
godz. otwarcia: pon.-pt. 9.00-17.00;
sob. 8.00-13.00

99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 48
tel. 046/837-57-58; fax. 046/837-50-35

RATY

~
~·.
Szafy wnękowe z drzwiami~
przesuwanymi i składanymi

99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 1

Wyroby posiadają certyfikat
na znak bezpieczeństwa

~

#>r;

ZAPRASZAMY

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

-

ZAPRASZA!

tel.(046) 837-19-73 godz. 1600 -20 00

łNNES -wystawiamy rachunki

INFORMACJA GOSPODARCZA
O HANDLU, USŁUGACH
I PRODUKCJI
~~~~

PROJEKTY BUDOWLANE

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

• powtarzalne - INWESTPROJEKT; ARCHETON
(600 poz.)
• indywidualne
• kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej

• BEZPŁATNA WYMIANA OLEJÓW
• SMAROWANIE PODWOZI
• DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO

~05j~=-BfVJlE»
O Producent kostki brukowej
O Ceny konkurencyjne
O Transport

Wydajemy

własny

P.H.U.

i>A_;li10

Kilińskiego

i Koziej 1

oferuje:

./ najnowocześniejsze
wzory wiązanek

4'
.

-

-. ·

ślubnych

./ dekoracje pojazdów,
sali weselnej i stołów

1

FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A, tel. 0461837-47-42

s.c.

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

róg

:;;
~

Tef.(046) 838-34-45; 0604-274-477
GS Domaniewice

.....
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FI AT

OSIEDLE
POD KURANTEM

WIOSENNA SUPERPROMOCJA

MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ
• LOKALIZACJA: Głowno, ul. Swoboda nr 17, 19;
• OSIEDLE Z GARAŻAMI I OGRODZONE:
• ZABUDOWA: 2 budynki wielorodzinne czterokondygnacyjne

FIAT SEICENTO

1 -24 lokale
2 - 12 lokali

FIAT MALUCH

o powierzchni 34 - 74 m2
•CENA- 1650 zł za 1 m2 (cena gwarantowana)
• RATY (współpraca PKO SA Głowno) do końca budowy
•TERMIN ODDANIA: budynek nr 1 - luty 2001 r.
budynek nr 2 - czerwiec 2001 r.

REWELACJNE CENY!!!

FIAT SIENA

.....___-" liczba samochodów ograniczona-

-

szczegóły

w salonie

R. GU DAJ Wyskoki 59 A k/Gł9wna, tel. (042) 719-67-02/04

R -~~

• TO MOŻE BYĆ DLA ŁODZIAN SPOSÓB NA NOWE ŻYCIE:
- PIĘKNY WIDOK NA JEZIORO
- DOSKONAŁE POWIETRZE

- 1OMINUT DO LASU
- 20 MINUT DO ŁODZI (BUS-EXPRES)
GR-8

-

KoTłowNiE: olEjowE, W~GlowE, GAZOWE
GazEjNiki: PuaMo CoNvEkToa; MATERiAły iNsTA~cyjNE c.o.

OkNA PCV

DF1:1
~

~~,e.\\\
,...IS,.\'~

G'YV'-.

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

BEZ PIERWSZEJ WPŁATY!!!
SPRZEDAŻ
MONTAŻ „ GWARANCJA „ SERWIS
Łowicz,

ul. Magazynowa 11,

teVfax. (046) 837-83-93; 837-32-77; 0602-443-678

R-551

~~

ZDUNY 10 c, tel. (0-46) 839-11-21
czynna: codziennie 1O - 163()
w soboty 10 - 1JOO

- BEZ DOPŁATY!!!

KOK Plus 99-400

HIJRTOWNltl SPORTOWtl
fillsport
s.c.

Oferuje po atrakcyjnych cenach
sprzęt sportowy, w tym:

WIOSENNll OFER-T ll
SPECJllŁNll

ŁVŻWOROLKI
wcenach 95i120 PLN

lwww.pcmarbo.com.p1

-

BLACHARSTWO
DEKARSTWO
Krycie i Konserwacja
Dachów
Usługi

•
•
•
•
•
•
•

w zakresie:
blachp szwedzka i inne
dachówka
obróbki
krycie papą
smołowanie

rynny
parapety

Głowno, tel. (kler.: o-42) 710-72-41
kom. o-605-292-621, o-605-292-62-T

Uwaga Rolnicy!
tl> Nawozy tl> Węgiel t!>Koks
tl> Miał tl> Mat. Budowlane

NAJNIŻSZE CENY!

Rynek Rolny
Ziemi Łowickiej S.A.

PROWADZI OĄGLY
, SKIJP
ZIEMNIAKOW
ORAZCAIJXJO ASOB'ftMłNI1J

Łowicz, ul. gen . Sikorskiego 5, tel/fax. (046)

837-61-97, 837-49-86

samochody osobowe,
Łódź,

ciężarowe

ul. Inflancka 32, tel. 659-88-66

CZĘŚCI VW BUS T.-4

-·

-

R-549

BLACHY, LAMPY I INNE

UNICHŁOD

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe
- mieszkaniowe

projekt· montaż instalacji

,Jolanda", ul. Bolimowska 14/18/~/0
tel. 837-88-62 po 1602, 0605-042-710

....

WARZYW
Zapraszamy do naszego zakładu,
Łowicz, ul. Małszyce 9
Tel. (0-46) 837-96-29, 837-49-77

ŁUBIANKI
wyprzedaż

1,5 zł/szt.
Łowicz,

~.

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

do przechowalni
owoców i warzyw
Kosiorek Wiesław, Kiernozia, ul. Nowy Rynek 18
tel. (0-24) 277-92-42, tel. kom. 0-606410-952 R

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

GR-64
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Łowicki 'Ośrodek Kultury

UDANE PREZENTACJE
Wręczeniem w miniony poniedziałek,
17 kwietnia, nagród w konkursie filmowym zakończyły się drugie w historii
Łowickiego Ośrodka Kultury Prezentacje, czyli lokalny przegląd twórczości
dzieci, młodzieży i dorosłych. W pierwszej grupie - uczniów podstawówek
i gimnazjów pierwsze miejsce zajął Tomasz Brzózka z Gimnazjum nr 2, zdobył on 34 punkty z 40 możliwych, wyróżnienie przyznano natomiast Kindze
Sobieraj, również z Gimnazjum nr 2.
Wśród uczniów szkół średnich najlepiej
wypadła Justyna Jóźwiak z Liceum
Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskie
go, zdobyła ona 28 punktów również na
40. Artur Michalak czuwający z ramienia Dyskusyjnego Klubu Filmowgo nad
konkursem powiedział nam, że w tym
roku uczniowie szkół średnich nie wypadli zbyt dobrze, zdecydowanie bardziej do konkursu „przyłożyli" się
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Nagrodami w konkursie były
między innymi kasety z filmami, płyty
CD z muzyką filmową i trzy darmowe
wejścia do kina w miesiącu maju.
Inny konkurs przeprowadzony w
trakcie Prezentacji, I Łowicka Giełda Piosenki, okazał się strzałem w dziesiątkę.
Zgłosiło się do niego 14 wykonawców,
jednak na scenie wystąpiło 11. Poziom
ich był bardzo różny, liczyły się przede
wszystkim szczere chęci zaprezentowania się - niemniej jednak były głosy, które
zachwyciły. Tak było w przypadku Joanny Gałek, mieszkanki wsi Krępa, która
zaśpiewała utwory Kofty i Hemara. Specjalne wyróżnienie otrzymała Aneta Ślu
sarczyk, studentka Wyższej Szkoły Komunikacji i Mediów Społecznych w
Warszawie, zaśpiewała ona piosenkę
Janifer Rush - Power of Love. Wyróż
nienia zebrali także Katarzyna Szcześniak, Patrycja Zielińska, Aneta Uczciwek, wszystkie uczennice Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Medycznych. Jedynym mężczyzną w tym
towarzystwie i jednocześnie najstarszym był Andrzej Jaszkin. Nie otrzymał on wyróżnienia, choć zagrany przez
niego utwór Johna Lennona i własnej
kompozycji blues wypaały doskonale.
Zaśpiewane niskim głosem, przy akompaniamencie gitary, wywołały burzę
oklasków na widowni.

Prezentacje, oprócz konkursów, miai inne ciekawe elementy: cieszące się dużym zainteresowaniem spotkania autorskie z Jackiem Rutkowskim,
Andrzejem Biernackim i Markiem Wojtylakiem, koncerty Wojtka Miedzianowskiego i Sławka Wódki (duetu gitarowy)
czy Witka Marjańskigo, który w pią
tek, 14 kwietnia, o l<).00 grał swoje utwory z płyty ft s one moment.
Po tym koncercie Dyskusyjny Klub
Filmowy zaprosił zgromadzonych na
prezentację filmów niezależnych „off'.
Zdania na temat tych amatorskich produkcji były podzielone. Wydaje sięjed
nak, że Fikcyjne Pulpety- parodia Pulp
Fiction były filmem wartym obejrzenia,
choćby jako próba przeniesia znanej
z pierwowzoru akcji w polską rzeczywistość - na ulice Białegostoku.
W sobotę posłuchać można było Red
Haired Mary na otwartej próbie, wieczorem natomiast dyrekcja ŁOK zadbała o uszy słuchaczy o wysublimowanych gustach. Na małej scenie pojawił
się zespół Pathman, grający trudną do

ły także

zidentyfikowai:iia muzykę, określaną
mianem muzyki źródeł czy ethno trans.
Muzycy używali wyłącznie instrumentów akustycznych, po raz pierwszy
chyba w Łowiczu usłyszeliśmy takie
instrumenty, jak: cymbały lubelskie,
cymbały ukraińskie i instrumenty strunowe konstrukcji własnej jednego z muzyków. Widownia była zachwycona.
Prezentacje zakońcZyły się w niedzielę, 16 kwietnia, o godz. 16.00 na scenie kina Bzura koncertem folklorystycznym przy 100% frekwencji - „Łowickie
granie". Wystąpiły między innymi: Mło
dzież Blichowska, Łowicka Dziecięca
Kapela Ludowa, Koderki, grupa folklorystyczna z przedszkola nr 4, kapela
Stanisława Winnickiego, oprócz tego
dziewczęta pana Balika i zespół folklorystyczny z Przedszkola nr 7. Gawędę
po łowicku wygłosiła Edyta Rokicka,
zrzeszona w Zespole Stowarzyszenia
Regionalnego Wsi Urzecze. Podsumo-

(tb)

Jakbyśmy

mieli
po 20 lat

Kolejne „złote" pary odznaczone przez burmistrza
Państwo

Dwie łowickie pary małżeńskie: Zofia i Zdzisław Manes oraz Stanisława
i Bolesław Dudek uhonorowane zostały
w miniony piątek, 14 kwietnia, w sali
ślubów łowickiego Urzędu Stanu Cywilnego przyznaniem im medali „Za dlugoletnie pożycie małżeńskie". Medale
nadaje prezydent RP, wręczał je burmistrz.
Pani Stanisława Dudek przybyła z synem, jej mąż Bolesław z powodu choroby nie mógł dotrzeć na uroczystość.
Oboje pochodzą z Placencji, gdzie do
dziś mieszkają. Wychowali troje dzieci,
mają ośmioro wnucząt i jednego prawnuczka. Pięć lat byliśmy narzeczeń
stwem, mąż. będąc kawalerem, pilnował
mnie jak oka w głowie - wspomina pani
Stanisława. Uważa ona, że w czasach jej
młodości, mimo biedy, ludziom było ła
twiej decydować się na wspólne życie,
pogoń za pieniędzmi i luksusem nie była
rzadko decydują się na
gdy nie mają mieszkania czy nawet
samochodu. My z mężem przez wiele lat
mieszkaliśmy u teściów i to nie przeszkadzało nam być szczęśliwymi. ·
Dziś młodzi

ślub,

Śpiewa jedna z laureatek przeglądu piosenki Joanna Salek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "
w Głownie ul. Sikorskiego 45149,
tel. (0-42) 719-12-35

PRZYJMUJE CH~TNYCH
NA MIESZKANIA

których wchodzą: • jedno duże pomieszczenie
• trzy mniejsze • dwie toalety

,,,- Pomieszczenia te znajdują się na pierwszym piętrze i posiadają samodzielne
wejście.

spóld:zlelcze własnościowe
o powierzchni uiytk. 39 m2 i. 52 m2
oraz gara:ze o pow. uiytk. 17m 2
w budynku wielorodzinnym.
~

,,,- Istnieje możliwość wykorzystania kilku miejsc parkingowych.
,,,- Idealnie nadają nadają się do zagospodarowania jako biura dla dowolnej działalności
gospodarczej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty
z p. Wiesławą Mirowską - tel. (0-42) 710-52-00

GR-67

STAROSTWO POWIATOWE

KLINIKA
UKŁADÓW WYDECHOWYCH

Tu kupisz,
wymier:'isz, dorobisz
~ ~~

KATALIZATORY ~).-~~

Adam Misiak
Łowicz, ul. Żwirowa 8, tel. 837-78-79
R-557

w Łowiczu
uprzejmie informuje,

że

:l Istnieje możliwość skorzystania z ulgi

podatkowej oraz z premii gwarancyjnej
w przypadku posiadania książeczki
mieszkaniowej.
:l Termin ukończenia budowy - czerwiec

2000 roku.
:i Cena 1 m2 wynosi 1.490,00

zł.
GR-66

Wydział

Komunikacji,
Transportu
i Dróg Publicznych
od dnia 17 kwietnia br.
został przeniesiony na ulicę

3 Maja 7
Tel. (0-46) 830-33-47,
fax (0-46) 830-30-43

SPRZEDAM
uieruehom.ośe

lub jak kto woli
TEREN BUDOWLANY na zachodnim brzegu miejskiego zalewu wędkarskiego, w szeregu działek
budowlanych rozpoczynających się w Łowiczu,
Katarzyn6w 93 około 3000 m2, w cenie 15 zł/m
2

R-545

Manesowie

-

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

../

jakość

../

../

fachowość

bezpieczeństwo

Autocysterny wyposażone w pompę,
pnepływomierze, filtry,
węże wydawcze długości 40 m
R-12
ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA
Na&rrawa: Instalacji, Rozruszników,
Alternatorów,

Układów

Wytryskowych i

Zapłonowych.

Oo ... , taaka ryba

Fax. 0221781-13-71

są

rdzennymi
mieszkańcami Łowicza, poznali się na
potańcówce w OSP w Łowiczu. Odbiłem dziewczynę koledze i nie żałuję - powiedział nam z uśmiechem pan Zdzisław.
Państwo Manesowie mówią, że lata
ich młodości były biedne, lecz szczęśli
we. Pani Zofia była krawcową, natomiast pan Zdzisław mechanikiem samochodowym. On przez 40 lat dojeżdżał
do pracy, oboje przez 20 lat mieszkali
w jednym pomieszczeniu. U nas w rodzinie zawsze była jedność, wszyscy na
wszystkich mogli liczyć, wszyscy się szaniowali i kochali, to dlatego udało nam
się w miłości przetrwać do dziś, choć
wiadomo, że nas, takjak każdego. również czasem spotykają te gorsze dni podkreśla pani Zofia. Wychowali wspólnie trójkę dzieci, mają czworo wnucząt
i pięcioro prawnucząt. Teraz nie narzekamy na biedę, żyjemy otoczeni szacunkiem i miłością najbliższych, i jesteśmy
szczęśliwi - mówi pan Manes,'dodając
żartobliwie na koniec: Żona ma 19 lat,
a ja 20 i chcielibyśmy, by jak najdłużej
tak zostało.
(aj)

najważniejsza.

pomieszczenia biurowe
o powierzchni 192 m2

ZŁ~CZKI,

Od lewej: p. Stanisława Dudek, p.Zofia Manes i jej mąż Zdzisław Manes. W
burmistrz Ryszard Budzałek.

głębi

to kolejna udana impreza ŁOK-u.

wydzierżawi
skład

-

wując: śmiało można powiedzieć, że była

SPÓŁKA ZPZ „GŁOWNO" SA W GŁOWNIE

w

-

-

Regqlacje i ustawienia za&rłonów:
Diesel, Benzyna.
Montai: lmmobilajzerów, Alarmów.
Oanusz Kuc1ńsk1
Radioodbiorników
Osiny 98 (Fabryczna)
F1ktury VAT
Tel. (042)719-27-24

·······~~-·-······---.

...
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KOMFORTOWE MIESZKANIA

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ·zDROWOTNEJ
PORADNIA OGÓLNA
ŁOW/CZ

-

na
na

- STARY RYNEK 17, TEL. 837-35-53

przyjmują

pełny

lekarze:

Oferujemy naszym pacjentom
zakres konsultacji specjalistycznych.

v' Rehabilitację w Gabinecie Fizykoterapii

-

sprzedaż

lub do

wynajęcia

oferuje P..H..U:. O.'ILAH.

• Marek NODZAK - kierownik Poradni Ogólnej; lekarz chorób
wewnętrznych i specjalista Medycyny Pracy
•Ewa WNUK - lekarz chorób wewnętrznych
··Małgorzata GAJEK - lekarz chorób wewnętrznych ·
• Maciej PAWŁOWSKI - lekarz medycyny
•Tomasz CZERWIŃSKI - lekarz medycyny

-

US~UGOWE

LOKALE BIUROWO -

Zaprasza do potwierdzenia i składania deklaracji
wszystkich pacjentów.
Nie pobieramy opłat za zmianę wyboru lekarza.
Leczenie jest bezpłatne w ramach umowy z Ł.R.K.Ch.
Prowadzimy telefonicznie zapisy pacjentów.
W Poradni

własność

• jonoforeza • diadynamik • ultradźwięki • magnetoterapię
• solux • rehabilitację ruchową
v' Badania laboratoryjne i punkt szczepień na miejscu

~owie.z

•Lokalizacja: Łowicz, ul. Podrzeczna 14 (zmodernizowany zabytkowy gmach
dawnego Sądu Rejonowego)
- centrum miasta
- sąsiedztwo parku nad Bzurą
•Zabudowa zamknięta, chroniona (domofony, całodobowy nadzór dozorcy)
• Wysoka jakość wykonawstwa w oparciu o najlepsze materiały renomowanych firm polskich i zagranicznych (cegła, dachówka, granit, okna utrzymujące właściwą wilgotność pomieszczeń przez samoregulację szczelności)
•Mieszkania jednopoziomowe o pow. ok. 34 m2 , 67 m2 , 72 m2 , 81 m2 ,
96 m2 oraz dwupoziomowe o pow. ok. 94 m2 , 115 m 2 , 137 m2 , 173 m 2
• Mieszkania posiadają 1 lub 2 balkony oraz piwnicę; istnieje możliwość
zakupu garażu
• Budynek ogrzewany przez nowoczesną kotłownię olejową (każde mieszkanie posiada oddzielny miernik poboru ciepła); ogrzewanie podłogowe w .
łazienkach

• Do dyspozycji mieszkańców ogród oraz pomieszczenia klubowe i rekreacyjne
•Dla chętnych istnieje możliwość uzyskania korzystnego kredytu na zakup
mieszkania (współpraca z PKO BP Łowicz)
• Termin oddania obiektu do użytku: lipiec 2000 r.
• Cena: 1850 zł. za 1 m2 •
•
Bliższe informacje można uzyskać:
- w biurze firmy FILAR, Łowicz, ul. Bolimowska 14/18b/011, godz. 8°0 -16°0
- na terenie budowy obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
- pod numerami telefonów: (046) 837-68-84; (046) 837-95-70.

v' Świadczymy usługi lekarsko - pielęgniarskie na terenie

poradni i w domu chorego (wizyty domowe,
zabiegi pielęgniarski~_, opieka nad obłożnie chorym)
v' Na życzenie pacjentów: pomiary antropometryczne, pomiary

cukru w surowicy krwi,

ciśnienia

krwi, Helico - Test, EKG.
R-512

Dr nauk medycznych

nr JANUSZ

MALARSKI

-

JOLANTA
PIETRZAK

spe.cjalista-ginekolog-położnik

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

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

Zmiana adresu na:
Łowicz, ul. Stary Rynek 17 li

ZAJAZD ŁOWICKI

@

R-560

NO'ł/O OT'ł/ARTY

W

SklE.?

NAJTAŃSZE OPONY
WłOSłlłlłA

llOMOCIA IO 11%

• Fiat 126p 65-75 zł
• Fiat 125p, Polonez 90-160 zł
• Na zamówienie OPONY NOWE
MICHELIN, CONTINENTAL,
SEMPERIT, DUNLOP, BARUM DĘBICA
ponadto oferujemy:

Sprzedaż

R-494

ul. Zduńska 35
gotówkowa i na raty

ZA?RASZAMY

~1511,l

/1/

_~

:=i'K~11•
lstary Rynek

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

9 maia 2000 r. (wtorek) o godz. 18.00.
odbędzie się w

Szkole Podstawowei nr 3

im. Kard. Karola Wojtyły - Papieża Polaka, w Łowiczu, ul. Grunwaldzka 9

ZEBRANIE RODZICÓW
przyszłorocznych

pierwszaków (rok urodzenia dziecka 199~)

z dyrekcią szkoły· i wychowawcami.

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

KWIETNIU

10% TAMEJ

ORGANIZUJE
KURSY
KOMPUTEROWE:

OGŁOSZENIEM

ZAJAZD ŁOWICKI
ZAPR.ASV.\~

•!• codziennie od 6°0 do 24°0

OHRUJU
•!• śniadania
•!•obiady
•!• kolacje

•Opony zachodnie używane - gwarancja, felgi do aut
zachodnich • Bezpłatny montaż i wyważenie

Łowicz,

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu

ŚWIĄTECZNA OKAZJA !!!
Z TYM

piętro

Ośrodek Kształcenia

ESTAURACJA - HOTELOWA
Łowicz, ul. Blich 36
tel.lfax (046) 837-41-64
tel. kom. 0603-653-011

-

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

0RGANlZ.UJU
•!• bankiety
•!•wesela
•!• przyjęcia okolicznościowe
•!• catering

Do

-• inne wg zgłoszeń
• Jedna osoba przy komputerze
• Przyjmujemy zgłoszenia osób indywidualnych i zlecenia zakładów pracy

DYSPOZ'ICJI GOŚCH

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

Zapraszamy

R-489

R-499 •

Firma PROVIDENT

i;~~ !!!!w!!1~RNIA

SZYBKIE POŻYCZKI

~----• •• k<ęg;,
·~·"""'
kostkę brukową

ł:'...OVVacz

.

.„

.

• stropy teriva

dy
•

•bloczki betonowe,
pustaki zasypowe
• galanterię betonową

99-400 Łowicz, ul. Kaliska 103,
tel. (046) 837 32 79, 837 41 3Ś, fax 837 47 98
e-maH: SIB@wlnkhaus.com.pl;
inte~et: http:l/www.winkhaus.com.pl/sib R-6

Tel. 862-76-99
R-444

Łowiczu

OFERUJE PAŃSTWU:

• wdomu u klienta ~ bez żyrantów •
• wciągu 48 godzin

, Wszystkich rodziców uczniów spoza obwodu szkoły zainteresowanych zapisem dziecka do naszej
placówki prosimy o kontakt ze szkołq przed tym terminem. Tel./fax 837-34-68, tel. 837-37-03

I Budownictwa w

.

REKLAMA

20.04.2000 r.

NIEPUBUCZNY ZAltł.AD DIAGNOSTYKI MEDYCZNµ
Laboratorium Analiz Lekarskich

OKULISTA

,,MEDILAB''

MED-SERVIS
Zbigniew Kamiński

.

ul.

Stanisławslc.iego

·OFERUJE:

22 (naprzeciwko SP nr 4)"

•wyposażenie

gabinetów
lekarskich
•autoklawy i akcesoria
do sterylizacji
• sprzęt stomatologiczny

działa

•!• Laboratorium

w ramach umowy
z Kasą Chorych.
•!• Pacjentów ze skierowaniami
z niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej przyjmujemy bez opłat.
ThL~4~B3~2~77

Lek. spec. ZBIGNIEWWRONIECKI

Głowno.

~

Wlf splańskł„o 8

ul.

Iza Szpitalem!

poniedziałki 9.00-11.00~rtki 15.00-17 .OO

Tel. 0-602-276-728

SPECJALISTA NEUROLOG WITOLD WYPYCH
Łowicz,

• Umowa z

ul. Krakowska 4, tef. kom. 0·603·099·810, tel. dom. (046) 837·52·26
- czw. - pt. godz. 8.00·12.00 i 15.00·18.00, I i Ili sob. miesiąca 9.00-12.00

• serwis techniczny
tel. (046) 833-91-35
• tel. kom. 0-601-815-018

Łódzką Regionalną Kasą

Chorych - chorzy ze SKIEROWANIEM przyjmowani

są BEZPŁATNIE

• Chorzy bez skierowania przyjmowani są za odpłatnością - dla EMERYTÓW i RENCISTÓW
ceny ULGOWE.
•Szeroki zakres WIZYT DOMOWYCH.
• Bóle, zawroty głowy, bóle kręgosłupa, mięśni i stawowe.
•Zaburzenia pamięci, snu, świadomości, omdlenia.
• Urazy głowy, kręgosłupa, choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego .
• Choroba Parkinsona, Alzheimera, padaczka, stwardnienie rozsiane
• Zespoły nerwicowe i inne

R-420

•poniedziałki, środy, piątki w godz.

Powstańców

w

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

Zapraszamy codziennie w godz. B""-16"" Mf soboty B"°-12""

CZAPLA

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

Umowa z Łódzką Regionalną Kasą Chorych. KAŻDY pacjent mający SKIEROWANIE przyjmowany jest BEZPŁATNIE.
• Zapraszam w Łowiczu do moich dwóch gabinetów:
1. przy ul. Ułańskiej 2/118 codziennie od 81111 do 141111
2. przy ul. Starzyńskiego 3/3 w pon . i czwartki od 151111 do 181111
• Na życzenie wizyty domowe. Badania audiometryczne
(Gabinet Lekarski nr 2 na os. Starzyńskiego 3/3)

Łowicz,

ul. Plac

koński

Targ 7, tel. 837-38-86

GINEKOLOG
- POŁOŻNIK

Porady w domu chorego

837-00-84; 837-54-10

......

STOMATOLODZY
Renata

K1.\(~Zfłlł

i

Dorota Michalak
przyjmują

dzieci i dorosłych
w nowo otwartym gabinecie

Godziny

przyjęć: (I piętro)

00

pn.-pt. 9 -20

00

,

00

sobota 10 -14

KOMPUTEROWE
BEZBOLESNE
BADANIE KOŚCI
Czy grozi Ci OST EO PO ROZA?

Tel. R. Cichańska 0602-767-297
D. Michalak 0606-918-876

11

KRZYSZTOF
Przyjmuje codziennie oprócz sobót
od godz. 1700. Łowicz, uf. Spokojna 8
Tel. (046) 837-00-10 w godzinach przyjęć,
tel. kom. 0601-254-571
R-4(,CJ

GABINET NEUROLOGICZNY
specjalista neurolog

GABINET PRYWRTNY
~

•Ambulatoryjna diagnostyka jaskry.
•Profilaktyczne badania w kierunku jaskry.
• Komputerowe badanie pola widzenia.
• Dobór szkieł kontaktowych firmy
Johnson & Johnson oraz Bausch & Lomb .
• Przyjęcia w każdy piątek.

Zapisy na telefon 832-52-79
do godziny 1SOO
R-265

KRYSTYNA
DIEHL·DROBNIK

KUŚMIERCZYK

ul. Topolowa 30
Tel. kom. 0601-297-772

EWA GUZOWSKA·BARTNIAK
Łowicz

czynny:

ul.

Ułańska

2

środa 16.00-17.OO
sobota 11.00-13.00

<:t. bóle, zawroty

głowy

<:t. choroba Parkinsona
<:t. bóle

kręgosłupa

<:t. nerwice

<:t. wizyty domowe
R-415

SPECJALISTYCZNY GABINET

UWAGA ! do 12 maja zniżka 30%
dla studentek i uczennic

Specjalista
ginekolog - położnik

Łąwicz,

•

.

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

wtorki 14.30 - 16.00

w godz. 16°0 -18°0

~)
00

piątki 16.00-19.00; tel. 0601-380-360

KORCZYŃSKA

. PRZYJMUJE W CZWATKI

Główny

, _ _ _S_kierniewice, ul Lelewela 1
R-440

Sl..i.\ltr():tli Ił

Cichańska

dr med. WOJCIECH KAZIMIERAK

LARYNGOLOG
dr MAGDALENA

ul. Pijarska 1A

ZAPISY RÓWNIEż TELEFONICZNE

J. GERENT-KOSMOWSKA

TEL.(046) 837-60-90

SPECJALISTYCZNE

Łowicz,

BADANIE KIEROWCÓW

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

GABINETY

15.30-17.00.

2A, tel. 837-54-76

Dworzec PKP Łowicz

PRYWATNE

-

przyjmuje - poniedziałki
godz. 16.00-17.30

R-51

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

• Orzeczenia ORL dla kierowców na kat.C.D,E.

specjalista chorób oczu

•codziennie w godz. 9.30-12.00 oraz

,,PllRl.łoa~' S.C.-

Łowicz,

lek. med. PAULINA BIAŁEK

Przyjęcia:

ul.

JAROSŁAW

PRYWATNY GABINET
OKULISTYCZNY

BARBARA
FENC-BIELECliA

NIEPUBLICZNY ZAKl...AD OPIEKI ZDROWOTNE.I
LABOBATOBlłJM DI.AGNOSTYCZNE

lekarz laryngolog i homeopata

R-536

R-1

Specjalistyczny Gabinet
Chorób wewnętrznych

śr.

-

- unity i fotele
- końcówki NSK, BIEN AIR
- skalery piezoelektryczne

Łowicz. 11. Nu~owskiegt 1/ł9 _
tel.'837-25-20, wtorki, piątki 16.00·18.00

Wydajemy recepty ulgowe - na Kasy Chorych·

pon.· wt.·

21

/fa terenie Sta.c;ji Caritas
LOWICZ, UL. DWGA 3
koło Kościoła· św. Ducha
Tel.(rajestratja): (046)837·53·52
W dniach:
Od I O do 20 kwietnia 2000
W godzinach 9°0 -17 00
CENA 25 zł

DIBTll CllMBRIDGB

PIOTR

• badania kierowców • EKG

•

CZY~

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

PRZYJMUJE CODZIENNIE
W GODZ. 10·12, 16-19
Łowicz, ul. Turystyczna 4, tel. 837-68-79

~
~

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

SKŁAD OLEJÓW I SMARÓW
Targowica Miejska w

Łowiczu

Czynne: Pn-Pt godz. 8-15

UWAGA ROLNICY ! ! !
Sezonowa OBNIŻKA cen na oleje dla rolnictwa ! ! !

SUPEROL już od 1,70 zł/I
LtJX 1O
już od 1,50 zł/I

HYDROL już od 1,60 zł/I
HIPOL już od 2,40 zł/I

Kupując u nas wlewasz do swojego pojazdu tanie i pewne oleje produkcji:
Rafineria Gdańsk
Petro Oil
Rafineria Gorlice

R-

5

r

22
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I~

OO Spółka

BANK GOSPODARKI
Akcyjna

ŻVWNOŚCIOWEJ

Oddział w Łowiczu, ul. Starościńska 1

OGtASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY

ŁOWI CZ,

na sprzedaż samochodu osobowego marki FSO Polonez

UL. POWSTAŃCÓW 2

rok produkcli 1994, nr silnika 4015019, nr podwozia 653863
./ Cena wywoławcza 7.200,00 .

WvPOiVCZALNIA
PRZ-TU OGRODNICZIGO
.

Oferujemy do dyspozycji Państwa
na dog.odnych warunkach
następujący sprzęt ogrodniczy:

•

-

./Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2000 o godz. 12.00 w Oddziale BGŻ S.A. w Łowiczu,
Starościńska 1.
·

./ Pojazd można oglądać w przeddzień przetargu w dniach 8.00 - 15.00 lub w dniu przetargu
w godzinach 9.00-11.00.
./ Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata w kasie BGŻ S.A. w Łowiczu, 10% ceny
wywoławczej , najpóżniej w dniu przetargu do godziny 11.00. Zastrzegamy, że wadium przepada
na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co
najmniej cenie wywoławczej.
./ Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie
zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w
gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
./ Wadium przepada również w przypadku oferenta, który przetarg wygrał i uchylił się od zapłaty
zaoferowanej ceny nabycia .

nożyce

spalinowe do żywopłotu
• pilarki
• glebogryzarki
• kosy spalinowe
• siewniki • kosiarki
• opryskiwacze

./ Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od ceny przetargu bez podania przyczyn
R-538

OKNA Z PCV

KLEJONE

R-529

~·

Nainii.sze ceny

~
s \.>
Ziemi Lowickiej w Lowiczu

LEASING-środkówtrwalych
R-539

OPAŁOWY

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY

EKOTERM PLUS

MY ZAJMIEMY

Łowicz,

-

PŁOCK

• piachu

•

żwiru

KAMAZ 12 ton

DRZWI
.••,-- ·-

~„

-

\IAIArl
_.........-..___..:::-.-.

/,..............

'RABAT ooriczy STO!ARIO PCY.,\L IOKEN TYP()WYCH ZAllĆWIONEJ DO 30 KWEllli
Z1tRIHll REAl..IZACJI DO 31 IWA

„ ••

110TRZYMASZ:

er środki z witaminami,
er oraz wszelkiego rodzaju odżywki
kształtujące muskulaturę ciała

96-300 t.yrardów, ul. Narutowicza 23

· ZAPRASZAMY

R-485

~~&i~m&~

R-531
R-406

•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE

firmy DROPIMEX-MILEX,
kokosowe firmy CERES),

• NAWOZV OGRODNICZE

- szeroki asortyment,
Ceny producenta/

TEL/FAX 0461 830-20·78

!fiMTi'~@Voot~

Czynna od poniedziałku
do soboty włącznie w godz. 8-17
Zapraszamy na
ul. Południową 7 w Łowiczu
ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW

.

Dla Mężczyzn

(włókno

ŁOWICZ,

R-7

Agencja Kredytowo-Leasingowa
ul. Pomologiczna 8, Skierniewice
046/832-18-74, 0601-250-004

preparaty wyszczuplające witaminy oraz odżywki

• PODŁOżA ORGANICZNE

UL. POWSTAŃCÓW 1O G

UWAGA PROMOCJA/
AUTO ZA 200 ZŁ

KUilUivsTA ~
er

ZamówOKNA

R-412

SIĘ RESZTĄ

oferuje art. ·chemiczne
i kosmetyczne
po atrakcyjnych cenach

Dla kobiet

AZYT~®@

ZGŁOŚ SIĘ

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

CENY KONKURENCYJNE
oraz t~ansport:

...
RR...

ZAPEWNIAMY:
- uprzejmą i profesjonalną obsługę,
- pełny serwis finansowo-prawny
"pod klucz",
- skuteczne i wypóbowane procedury
- badanie legalności,

OLEJ
Z KONCERNU

[I ~TE

- j. w

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Plac Wolności 10
Tel. 0421719-34-24

kompetentną obsługę.

o KN A

BUDOWĘ

Głowno,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

i

- wszelkiego rodzaju i od każdego
- przyjmujemy auta w rozliczeniu

NA

ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06,
Tel. kom. 0602-504-924

Kredytów oraz szczegółowych informacji udzielamy w naszych Oddzialach: Bielawy, Chąśno,
Domaniewice, Kocierzew, Godzianów, Słupia, Zduny, Nieborów, Lipce Reymontowskie, Jeżów, Dmosin.

miłą

GOTÓWKOWY - b_e z poręczycie/i
NA ZAKUP SAMOCHODÓW

NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Łowicz,

ul. Stary Rynek 18,
99-400 Łowicz
tel. (046) 837-85-33; 837-57-19
Bank oferuje po atrakcyjnej cenie:
:i;. Kredyt „ WIOSENNY" w kwocie do 5.000,00 zł.
);>Oprocentowanie stałe w wysokości 17%.
);>Dogodny okres spłaty do 9 miesięcy.
:i;. Oferta ważna tylko do 21 czerwca 2000 roku.

Zapewniamy

od 0,5% miesięcznie!

Naiwvższa iakość

przyjdź do

Spółdzielczego

1993 r.

WMSrWCNłO

Potrzebujesz gotówki na wiosenne
wydatki

Banku

Tani kredyt
dla każdego!

OKNA DREWNIANE

ZAPRASZAMY

\

ul.

Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
Rząśno

25 tel. (046) 838-74-36

oo· WYNAJ~CIA

LOKAL

m2

o pow. 250
dla firmy
lub dwa pomieszczenia
o pow. 50 m 2 i 50 m 2 (całość 100 m 2 )
na sklep lub inną działalność
z zapleczem i garażem
Łowicz, ul. Bolimowska 7
·tel. (0-46) 838-79-95 wieczorem
R·537

REKLAMA

20.04.2000 r.

SZKÓŁKA DRZEW
I KRZEWÓW OZDOBNYCH

I

S.C.
P.P.H.U.
BUDOWLAMATERIAŁÓW
HURTOWNIA
NYCH
ODDZIAŁ W ŁOWICZU; UL. KALISKA 26

I!

NA MATEIUAtY lłlJDOllANE OD FlMłAMENTIJ PO DACII

TEUFAX 046-837-33-24

WAŻYŃSCY

WYROBY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RENOMOWANYCH FJRM GWARANCJĄ UDANEJ INWESTYCJI!

ł

CkHA OOPClllQł.UY

•

I KSZTAŁTKI
KLINKIEROWE

CEGŁY

WIENER8BRQUI

i

SY~TEMY GIPSOWE

WEŁNY

PORTE\~

MINERALNE
OTULINY

1

SYTE MY
GIPSOWE

DRZWI

NOWOCZESNE
STROPY LEKKIE

•

WNĘKOWE

Ewa i Bartłomiej

MASY IZOLAZCYJNE

Ważyńscy

Oferuje:

s.ra.

•!• krzewy liściaste
i iglaste w pojemnikach
•!• wierzby szczepione
•!• pnącza młody materiał liściasty
do dalszej produkcji

BLACHODACHÓWKA
BLACHY TRAPEZOWE

99-321 ŚLESZVN 28 WOJ. ŁÓDZKIE
TEUFAX (024) 285-28-11

GLAZURA,
TERAKOTA

!IZOLBETt

STYROPIAN

~ARGE
GIPS

~~ "r~!1~~~1

.

SZPACHLE
GIPSOWE

GŁADZIE

CERAMIKA BUDOWLANA
NOWEJ GENERACJI

~
•

CEK OL

n1on GIPS

CłlriJ@Xv

a..ooe~·---·-~·

• - - _(JLJI

ł

!ZAPRAWY,
SYSTEMY
DOCIEPLEŃ

,

OKNA
DACHOWE

OKNA I DRZWI
DREWNIANE

KLEJE

,,.

łl&DREX. VELUJf

23

--

BRAMY UCHYLNE
I PRZESUWANE

SYSTEMY
RYNNOWE

informacji dotyczących promocyjnych kredytów na zakup materiałów budowlanych
udzielamy w siedzibie firmy: Łowicz, ul. Kaliska 26 w godz. 7.00 do 17.00, soboty 7.00 do 13.00

Dokładnych

„,

I

Między Łodzią
a Warszawą
f~

l'f

fj

~'."--"

{§,)

·,1J.

(j
A

~

f(J)

103,5 FM
Włącz

PLUSA
· i tankuj
za darmo

bądź

dobrze nastawiony

1

(20 litrów paliwa)
Nasza stacja to: J.S.K. Haczykowscy
51, tel. (046) 837 69 66

Łowicz, ul.Poznańska

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

Filia WIERNICKI s.c.
96-100 Skierniewice
ni. Buczka 2
Tel. 046/833-26-90, 833-27-90
833-33-90
R-101

Tylko u nas • OKAZJA na zakup t . ••I'

IPECJAlNA OFERTA:

101(/ _

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
do odw!,,eazenia

31%
~

TAii/EJ

Tylko w Firmowym Sklepie ZPOW "AGROS-Ł.OWICZ" Sp. zo.o.

Zapraszamy
nowootwartej hy:tf:owni

ELEKTRYCZNEJ

„Et...GROM

1
'

.

;
mieszczącej się w .Głownie przy ut. Sikorski~go 45/49 Pawilon 7
'
I {Pod Filarami) Tel.(042) 710-72-31 czynna pn.-pt. 8.30-17.00 sob. 8.00-14.00

-Mo~re l;a$$.i~o

ul. gen. Wł. Sikorskiego 5
00
0
0
00
Poniedziałek-Piątek 8° -16 , Sobota 8° -12

1 7
""'" ""

·
l

g

l8J ~o:::c
~
o

cP

~
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Oferujemy w cenach producenta:

kable. przewody
- osprzęt elektroinstalacyjny
- aparaturę modułową
- rozdzielnie
- oprawy oświetleniowe
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ZOSTANĄ W PAMIĘCI NIE TYLKO NAJBLIŻSZYCH

STANIStAWA KOWALCZYK(1915 · 2000)
Stanisława Rucińska urodziła się

14
1915 roku w robotniczej
rodzinie w Łowiczu. Miała dwóch starszych braci, którzy swoje życie zawodowe i rodzinne związali z Łodzią, ona została w Łowiczu wraz z rodzicami.
W czasie wojny poznała swojego męża
Antoniego, ale na ślub zdecydowali się
jesienią 1945 roku. W tamtych czasach
ludzie uważali, że to dziwactwo tak długo
czekać ze ślubem - mówi córka Jadwiga ale rodzice postanowili czekać do zakoń
czenia wojny. Dzisiaj potrafimy uszanować taką decyzję, jak ktoś ma swoje zdanie, kiedyś było inaczej, a 30-letnia kobieta to była stara panna.
Państwo Kowalczykowie doczekali się
dwóch córek. Pani Stanisława nie pracopaździernika

wała zawodowo przez dłuższy czas.
W domu zawsze potrafiła sobie znaleźć
zajęcie, sama szyła prawie wszystko dla
swoich dzieci i męża, lubiła też inne „babskie" zajęcia - szydełkowanie, haftowanie. Gdy dzieci podrosły podjęła pracę
w handlu, do pracy do Skierniewic dojeżdżała pociągiem. Tata przekonywał
mamę, że nie musi pracować, że on sam
potrafi zarobić tyle, aby na wszystko i.rystarczylo, ale mama miała swoje zdanie wspomina córka. Zi.rykla mawiać, że na
swoją emeryturę sama zapracuje, bo
w życiu nigdy nic nie wiadomo. W latach
60-tych o pracę było łatwo, tylko te dojazdy takją męczyły. W połowie lat 70-tych
przeszła na emeryturę i ofiarowała córkom pomoc przy wychowaniu dzieci.

szczególnie wtedy, gdy ojciec Leokadii
został zmobilizowany i trafił na front.
Leokadia pomagała matce utrzymywać
rodzinę, podejmując prace chałupnicze
- najczęściej szycie.
Wyszła za mąż, mając 26 lat, za Tadeusza Mosińskiego. Mimo że znali się dość
długo i byli narzeczeństwem 8 lat, decyzję o małżeństwie starali się jak najdłu
żej odwlekać. Przyczyna była prosta:
brak możliwości samodzielnego utrzymania się. Oboje nie mieli stałej pracy,
mieszkali u rodziców. Jednak po namowach i deklaracjach pomocy ze strony
obu rodzin zdecydowali się na ten ślub opowiada Zofia. Rodzina Tadeusza (rodzice i dwóch braci) wynajmowała dwupokojowe mieszkanie, dlatego postanowili zamieszkać u Leokadii, gdzie wprawdzie domowników było więcej, ale
mieszkanie własne i większe. Zaraz po
ślubie Tadeusz wykonał ściankę działo-

Prof.

1 kwietnia: Irena Ciesielska, I. 76, Jastrzębia. 4 kwietnia: Władysław Kacprzak, 1.82, Waliszew. 7 kwietnia: Tadeusz Wróblewski, 1.71,

temu szybko usamodzielniły się,
choroby dzieci nie przeszkodziły
im w pracy zawodowej. Stanisława Kowalczyk jeździła tylko od jednej córki do
drugiej, aby dopilnować wnuków, czasami prosiła córki, aby przywoziły dzieci
do niej do domu, ponieważ nigdy nie m~że
w swoim domu pomieszkać.
Na początku lat 90-tych rozpoczęła
skarżyć sie na bóle głowy, kolejne pobyty w szpitalach osłabiały ją i· z czasem
sama potrzebowała opieki. Stan zdrowia
w 1998 i 1999 roku znacznie się pogorszył. Pani Stefania poprosiła w końcu córki
o zawiadomienie rodziny, ponieważ chciała się ze wszystkimi pożegnać.
Zmarła w domu 15 stycznia 2000
roku.
(mwk)

wą

w największym pomieszczeniu.
W jednej jego części młodzi urządzili
sobie pokój, w drugiej „po staremu" zamieszkiwały siostry Zofii. Tak się stało, że w przeciągu dwóch lat od ślubu
Leokadii wyszły za mąż wszystkie jej
siostry.
Leokadia nie miała własnych dzieci
i całą swą miłość przelewała na siostrzeń
ców i siostrzenice, rozpieszczając je.
One oczywiście umiały to docenić, pamiętając o najmniejszym święcie cioci
Leci, przysyłając jej widokówkę z każ
dego wyjazdu, zwracając się ze swoimi
problemami - mówi Zofia.
Miała kochającego męża, kochające rodzeństwo, liczne grono przyjaciół i pokaźrią grupkę siostrzeńców, którzy byli
dla niej największą radością. Ludzie ją
cenili i kochali, nigdy nie była samotna
i umarła w spokoju, szczęśliwa.
(aj)

FRANCISZEK BADURA

Franciszek Badura urodził się I O listopada 1982 roku w Karwinie (Czechy)
w rodzinie koksiarza Karwińskiego, patrioty walczącego o przywrócenie tych
ziem (Zaolzie) do Polski. W latach 19051911 uczęszczał do Polskiego Gimnazjum
w Cieszynie, gdzie otrzymał świadectwo
dojrzałości. W 1911 roku t'ozpoczął wyższe studia handlowe na Akademii Handlowej w Wiedniu. W 1915 roku został
wcielony do armii austriackiej. Brał udział
w walkach na froncie francuskim, wło
skim i rosyjskim, awansował do stopnia
kapitana. Na froncie austriacko-rosyjskim
dostał się do niewoli, skąd przedostał się
do Armii Polskiej, przeszedł cały szlak
bojowy na froncie po.lsko-rosyjskim aż
do Warszawy. Po przerzuceniu jego-jednostki na Śląsk, walczył o przewrócenie
Śląska Cieszyńskiego do Polski. W 1921
roku jednostka wojska, w której walczył
została rozwiązana w Łowiczu .
Z Cieszyna przeprowadził się do Warszawy, gdzie jako księgowy i rewident
pracuje w Spółdzielni Spożywców.
W 1926 roku w Grajewie (Mazury) organizuje spółdzielczość mleczarską, rolniczo-handlową „Rolnik" i „Kasy Stefczyka", pracuje w tych spółdzielniach jako
główny księgowy. W 1938 roku wybudował w Grajewie dość duży,dom, który
po II wojnie światowej zośtał przejęty
przez Powiatowy Związek Gminnych
Spółdzielni na księgowość. W styczniu
1945 roku i.ostał ostrzeżony przez żonę
kapitana radzieckiego, że znajduje się na
liście przeznaczonych na Sybir. Kiedy
przybyło do domu Badury NKWD, jego
już nie było. W czasie ucieczki dostał się
w ręce wojsk niemieckich- ale dobra znajomość języka niemieckiego i urodzenie się
na Śląsku - spowodowało jego zwolnienie.
Po odzyskaniu niepodległości przenosi się do Łowicza i' pracuje jako główny
księgowy w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej i PZGS w Łowiczu. Od 20 kwietnia 1950 roku pracuje jako nauczyc.iel

księgowości w Państwowym Gimnazjum
i Liceum Handlowym w Łowiczu do 31
sierpnia 1973 roku.
Pan Badura był wysokiego wzrostu,
dobrze zbudowany o lekko pociągłej.jak
by ascetycznej twarzy. Głowa zawsze
wygolona błyszczała z daleka. Głos miał
wysoki, dźwięczny i wyraźny, mówił trochę monotonnie, co działało usypiająco
na młodzież. Nie pił, nie palił. Ubierał się
zawsze dobrze, nosił przeważnie garnitury jednorzędowe, a miał ich wiele. Koszule zawsze świeże, dobrze wyprasowane i odpowiednio dobrany krawat. Buty
nosił przeważnie brązowe, zawsze wyczyszczone na wysoki połysk. Bardzo dbał
o swój wygląd zewnętrzny. To się widziało
na co dzień. To był człowiek z klasą.
Pan Badura nie były z wykształcenia
pedagogiem, ale był doświadczonym dłu
goletnim praktykiem, przepracował wiele lat jako główny księgowy w różnych
instytucjach. Jako dyplomowany biegły
księgowy, wielokrotnie był powoływa
ny na rozprawy sądowe. W ciągu dwudziestu lat wykładał w szkole: księgowość,
rachunkowość, analizę działalności przedsiębiorstw, statystykę i sprawozdawczość,
ekonomię polityczną i język niemiecki.
Nie wiem, jak prowadził lekcję. Wiadomo tylko, że w dzienniku było wiele
ocen dobrych i bardzo dobrych, oceny
niedostateczne należały do rzadkości.
Prace dyplomowe z księgowości pisane
przez młodzież ostatnich klas maturalnych i obrona tych prac na egzaminie uzyskiwały zawsze wysokie noty.
Był to człowiek o wyjątkowej prawości charakteru, rozległych zainteresowaniach i rzadko spotykanej pracowitości.
Cechowała.Go przy tym otwartość, życz
liwość oraz wielkie poczucie odpowiedzialności za wszystko co robi w szkole.
Nauczyciele i uczniowie darzyli Go głę
bokim szacunkiem za jego wiedzę zawodową, bezpośredniość i serdeczność, a także za wysoką kulturę osobistą i duże umie-
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częste

LEOKADIA MOSIŃSKA(1920 · 2000)
Leokadia Mosińska urodziła się w Ło
wiczu w wielodzietnej rodzinie. Lecia,
bo tak nazywaliśmy Leokadię, była bardzo dobrym, ciepłym człowiekiem. Z niebywałą łatwością zjednywała sobie ludzi, dzięki czemu liczba jej przyjaciół
i znajomych była naprawdę duża - wspomina zmarłąjej siostra Zofia.
Wszyscy dziwili się, w jaki sposób
Leokadia poznaje ludzi, ponieważ wła
ściwie całe dnie wypełniała jej opieka
nad pięciorgiem rodzeństwa. A jej wystarczyło tylko, że wyszła do sklepu
i już się z kimś zaprzyjaźniła na długie
lata. Gdy rodzice pracowali, ona zajmowała się domem. Marna była tak spracowana, że właściwie nie miała czasu, by
ją uczyć domowego rzemiosła, jednak
ona jakimś dziwnym sposobem. wszystko umiała - mówi Zofia. Podczas okupacji sytuacja znacznie się pogorszyła,
często brakowało środków do życia,

.JL

jętności

wspóze
wszystkimi.
Był doskołżycia

nałym gawę

dziarzem, potrafił roztaczać

przed wiernymi słuchaczy
ami brawne obrazy pól bitewnych na różnych frontach
I wojny światowej, szarże ułańskie
w walce z bolszewikami, kreślił doskonale sylwetki swych dowódców. Była to
chodząca encyklopedia wiedzy o I wojnie światowej i Polsce międzywojennej.
Badura był chyba jedynym autentycznym działaczem społecznym i politycznym na terenie szkoły. Działaczem na
wskroś bezinteresownym, oddanym naprawdę szczerze potrzebującym. Nie robił niczego dla własnej sprawy, rozgłosu
czy korzyści materialnych. Nie czekał na
słowa uznania ze strony władz ani kogokolwiek innego, co cechowało większość
pseudodziałaczy. Badura nigdy nie liczył
czasu ani zdrowia, które mu dopisywało
do późnych lat, nie afiszował się, nie zabiegał o to, by uroczyście kroczyć wśród
dostojników państwowych czy partyjnych na wysokie trybuny i za p_rezydialne stoły. Odznaczonym.in. medalem 10lecia, 30-lecia PRL, Srebrnym i Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
ÓOP, odznaką, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, a także licznymi odznaczeniami z czasów I wojny światowej.
Mimo podeszłego wieku, trzymał się
zawsze prosto, chodził llliękko I spręży
ście, był doskońałym piechurem. W czasie I wojny światowej przeszedł całą Europę na pieszo. Mając 90. lat często urzą
dzał spacery do Bochenia i z powrotem
(żona pochodziła z Bochenia). Zmarł
w 1983 roku, pochowany na cmentarzu
Emaus w Łowiczu.
Czesław Sut

8 kwietnia: Marek Peterson, 1.50, Łowicz; Janina
9 kwietnia:

Stanisław

Szczebra, 1.74,

Głowno.

Mucha, 1.87,

Łowicz.

Miziołek,

Łowicz.

1.85, Łowicz.

11 kwietnia:

Władysław

13 kwietnia: Marianna Wilk, 1.85, Łyszkowice,

Jan Pabin, 1.87, Głowno. 16 kwietnia:

Stanisława

Fram, 1.77, Głowno.

Wszystkim, którzy okazali swoje serce, życzliwość
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
naszej najukochańszej Mamy, Babci i Prababci

Ś'lrP

ANN.V MACIE·JAK
serdeczne podziękowania składają córki z rodzinami

R-552

GOK Nieborów

Jak tworzyć papierowe
„cuda"
Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie oraz jego filia w Bobrownikach
począwszy od maja, w każdy czwartek
będą prowadzić warsztaty, poświęcone
twórczości z papieru. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w nich mogą
się zgłaszać do ośrodka, w celu ustalenia
szczegółów, dotyczących spotkań. Magia papierowych „ cudów" zadziałała
i zainteresowanie tym zagadnieniem jest
ogromne, szczególnie po organizowanym niedawno międzypowiatowym kon-

kursie na kwiaty z papieru - mówi dyrektor GOK, Izabela Gać.
W pierwszyrv zamierzeniu warsztaty miały być organizowane dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Nieborów. W siedzibie GOK
odbywałyby się warsztaty dla uczniów
szkół w Nieborowie, Kompinie, Mysła
kowie i Bednarach, natomiast w filii dla
uczniów z Bobrownik, Bełchowa,
Dzierzgówka.
(aj)

dok. ze str. 9

Zapracowani piętnastoletni
Uważa też, że

to dobrze, jeżeli uczeń
polskiego wiedzę dotyczącą filmu, sztuki i teatru.
Obecnie również tematy wypracowań
na maturze oraz na egzaminach do szkół
średnich są ciekawsze niż kiedyś, dają
większe pole do popisu, wymagają obszernej wiedzy.
Rodzice dostrzegają potrzebę pomocy uczniowi klasy VIII w powtórzeniu
materiału. Mama jednej 15-latki, również nauczycielka, powiedzała nam:
Uczniowie tym poważniej myślą o egzaminie, im bliższy jest jego termin. Teraz,
gdy jest już po balu ósmych klas, bardziej uświadamiają sobie, żejuż niedłu
go kończą szkolę i czekają ich egzaminy.
Nauczyciele nie spieszą się ze zrobieniem
powtórki z uczniami kończącymi szkolę
podstawową ~e właściwym czasie, zazwyczaj zajęcia tego typu są organizowane w ostatniej chwili. JJYdaje mi sięjed
nak, że egzaminy te nie są zbyt trudne.
Inna polonistka, Maria M. udziela ko-

repetycji już 5 lat. Uważa, że problemy
z językiem polskim bardzo niepokoją
rodziców i stosunkowo szybko starają
się oni problemowi zaradzić. Najbardziej
niepokoi ich popełnianie błędów ortograficznych, wtedy sami starają się robić dzieciom dyktanda. Jeżeli jednak nie
widzą poprawy, decydują się na korepetycje. Również słabe oceny z wypracowań powinny być sygnałem ostrzegawczym dla rodziców. Aby jednak
dziecko napisało poprawną pracę, musi
najpierw przeczytać lekturę i zacząć
pisać odpowiednio wcześniej, gdy nauczyciel zleci wykonanie pracy, a nie
w ostatniej chwili. Na korepetycjach
przeważa jednak gramatyka, a ortografia jest jakby „rozrywką". Z pewnością
uczniowie woleliby teraz - wszak już
wiosna - inną rozrywkę, na świeżym powietrzu, ale egzaminy już wkrótce i od
rozrywek z gramatyki czy zadań tekstowych trudno będzie uciec.
Mirosława Wolska -Kobierecka

ŁDWIGZAHIH

partii PPS p.
dobitnym zaznaczał
niedomagania zastoju gospodarczego
w kraju.
11 kwietnia 1930 r.

wynosi z lekcji

języka

70 lat temu

pisał

POŻEGNANIE

ściuszki, ukazał się poseł

Ciołkosz. Głosem

O POMOC
DLA BEZROBOTNYCH

W ubiegłą sobotę grono przyjaciół

Z inicjatywy p. Inspektora Pracy za•
komitet w celu przyjścia
Łowickiej z powodu wyjazdu z Łowi z doraźną pomocą na święta tym bezrocza, Dyrektora Miejskiej Koedukacyj- botnym, którzy żadnej znikąd nie odnej Szkoły Handlowej, p. Jana Wyrob- bierają pomocy. Komitet proponuje jedkiewicza, na stanowisko Wizytatora norazową ofiarę po zł l.
Okręgu Szkolnego w Toruniu.
KRZYŻ ZASŁUGI
Jl kwietnia 1930 r.

i życzliwych żegnało w salach Resursy

wiązał się

Za owocną pracę w pożarnictwie łódz
kim, inż. Tadeusz Brzozowski, mieszkaniec m. Łowicza został odznaczony
W niedzielę, dnia 6 kwietni~ r.b. na srebrnym Krzyżem Zasługi.
ll kwietnia 1930 r.
trybunie wzniesionej na Rynku Ko-

WIEC POLSKIEJ PARTII
SOCJALISTYCZNEJ
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Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI
Przypominamy: w każdym numerze NŁ
może wpisać treść życzeń, jakle z różnych

drukujemy kupon, na którym każdy
okazji: imienin, urodzin, jubReuszu,

r::zy też tak po prostu „od serca" - chce komuś przekazać. Życzenia ukazywać

się będą we wskazanym przez zamawiającego numerze NŁ. Aby się ukazały
należy: - wypełnić kupon, używając nie więcej niż 12 słów. Prosimy przy tym
pisać pełne imiona, gdyż inicjał także liczymy jak słowo, - dostarczyć kupon o naszego
głównego biura ogłoszeń przy ul. Podrzecznej 2, do któregokolwiek z naszych punktów
przyjmowania ogłoszeń drobnych (wymienione w stopce redakcyjnej) lub do redakcji „Nowego Łowiczanina" przy ul. Grabowej 2, a w Głownie do redakcji „Wieści z Głowna I

Sbykowa", ul. Swoboda 4, w żychlinle do redakacji „Tygodnika żychlińskiego" ul. Narutowicza 45 a. - wpisać na kuponie swoje Imię, nazwisko i adres. JNiAYA:. życzenia zamieszczane
są bezpłatnie, przyjmujemy je do poniedziałku,
godz. 13.30.
ny Piwowar

URODZINOWE
Kochana Pańczito (Marzena B.) z okazji 25. urodzin
wszystkiego najlepszego życzy praprababcia.
Gorące życzenia

z okazji 18. urodzin dla Marcina
Sochaii przesyłają dziadkowie.
Wszystkiego najlepszego z okazji 18. urodzin dla
kochanej Marty Szymczak przesyła Karol.
Spełnienia

wszystkich najskrytszych marzeń, samych przyjemnych w tym życiu zdarzeń z okazji 12.
urodzin Marcie Szymczak przesyła chrzestna z mę
żem i Danielem.
Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości, dużo uśmie
chu, dużo radości dla Martusi Szymczak z okazji 18.
urodzin przesyła Justyna i A rek.
W życiu bywają trudne momenty, ciężkie decyzje,
pechowe dni. Lecz są i takie, co szczę_ściem płyną, to
właśnie takich życzę Ci chwil. Kochanej Marcie
Szymczak z okazji 18. urodzin przesyła Monika.
Szanuj swój młodości czas, bo młodość kwilnie tylko
raz! Potem w sen się obraca i nigdy już nie wraca.
Wszystkiego najlepszego z okazji 18. urodzin Marcie
9zymczak życzą rodzice. Kamila i Piotrek

IMIENINOWE
Kochanej solenizantce Agniesi dużo zdrowia, szczę
ścia, cierpliwości, spełnienia wszelkich marzeń ży
czą rodzice z Tomkiem. Moniką i Magdusią.
Kochanej córeczce Julii Ambroziak z okazji imienin
wszystkiego najlepszego życzą kochający rodzice.
Gorące życzenia

Skonecznej

z okazji imienin dla Agnieszki
1jlbin.

przesyła

przesyłają Wiesława

Paweł.

i

Najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin dla Jerzego Burego od dzieci, żony oraz mamy.
Marzenie Bruc z okazji imienin wszystkiego najlepszego i dużo słoneczka życzy rodzinka.
Z okazji imienin pani Agnieszce
pomyślności życzą pracownicy.

Łon

wszelkiej

Iwonie, Wojciechowi Cieślak w 12. rocznię ślubu,
38. rocznicę urodzin, imienin, najgorętsze życzenia
przesyłają rodzice z Asią i Grzesiem.
Marysi Podlasińskiej, drogiej przyjaciółce, życze
nia zdrowia, pomyślności przesyła Stacha.
Z okazji imienin oraz urodzin Agnieszce Kucińskiej
moc gorących życzeń przesyła Sylwek z mamą
i dziadkami.

INNE
Z okazji Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia, szczę
ścia, smacznego jajka oraz mokrego Dyngusa ·całej
rodzince życzy Emilia Maria P.
Z okazji 31. rocznicy ślubu Najdroższym Rodzicom
Zofii i Józefowi Milczarkom z Ostrowca dużo zdrowia oraz wiciu wspólnie spędzonych lat i Błogo
sławieństwa Bożego życzy córko z rodziną.
Najserdeczniejsze życzenia, dużo z.drowia, spełnie
nia marzeń dla Wojtusia Miazka w dniu imienin ży
czą rodzice.
Z okazji 20. rocznicy ślubu wszystkiego najlepszego w dalszym pożyciu Eli życzy Jurek.
Gorące pozdrowienia
chający Rafał B.

dla Anety

Gałaj przesyła

ko-

robiłem

dla

Kasiu! Przepraszam, ale to wszystko
żartów - Michał Szydlik.

Ką,cik

CHŁOPAKI ZMIASTA

Serce ,,roście", kiedy na polskie filmy
Poprzedni rok zdominowały dwa tytuły: hoffmanowskie
„Ogniem i mieczem" i „Pan Tadeusz"
Wajdy. Ten rok raczej nie przyniesie takich „złotych kur" kiniarzom, ale myślę,
że miłośnicy rodzimej X Muzy nie będą
mieli powodów do narzekań. Tydzień
temu opisałem swoje wrażenia z filmu
pt. ,,Zakochani", dziś i drugiej już fabule
Olafa Lubaszenki - „Chłopaki nie pła
czą". Zanim jednak opowiem coś o najmłodszym dziecku Lubaszenki juniora,
poinformuję, że na łowicką, niedzielną
projekcję obrazu przyszedł prawie komplet widzów, a seans (ze względu na tłum
przed kasą) opóźnił się o trzydzieści minut (tak być nie powinno, mimo wszystko!).
Ale ad rem. Film „Chłopaki nie pła
czą" opowiada o perypetiach studenta
Akademii Muzycznej Kuby Brennera ('?'
tej roli Maciej Stuhr), który poprzez
czysty przypadek jest świadkiem transakcji zawieranej przez syna warszawskiej
(?)mafii, niejakiego „Bolca" (Michał Milowicz) i ,,ziomków'' z Wybrzeża. Splot
niefortunnych sytuacji doprowadza do
przychodzą tłumy.

Powiat

z autora, a z Freda i jego filozofii życiowej. A Fred to postać jakby z „Pulp Fiction" - inteligentny,
dobrze ułożony, dobrze ubrany, wygadany i bezwzględny. Aluzji do filmu Tarantino (i nie tylko) jest u Lubaszenki więcej,
co zresztą wcale nie przeszkadza. ·
W filmie wystąpiło wielu wybitnych
polskich aktorów (Łazuka, Edward Lubaszenko, Niemczyk, Radosław Pazura, Deląg), ale również znane osoby
ze świata sportu (Janusz „Eksnarodowy" Wójcik, Władysław Żmuda
i przedstawiciele boksu - Grzegorz
Skrzecz i Krzysztof Kossedowski).
Jeśli miałbym coś zmienić „Lubaszence"
to słabsze role damskie. Zupełnie nie
sprawdza sięAnna Mucha (,,Młode Wilki
1/2") jako kusząca kurtyzana. Ani nie kusi,
ani kurtyzana. Również jej koleżanka,
która rozkochuje w sobie pana Gruchę to
nie Meryl Streep znad Wisły. W sumie
jednak film bardzo zabawny i sfotografowany (kamerę Czecha Martina Strba m.in. ,,zabić Sekala"). Jeśli w polskim kinie rzeczy będą szły tak dalej (oby!) to
niech drżą ludzie Holływodu - nasi górą!
I dobrze.. .
Boguś B. Bończak

handlujące

Dochód z licytacji na balu - dla dzieci ze szkoły w Kiernozi
karnawałowego

Z NAJLEPSZYMI

D

Centrum Targoy,o-Budowlanc

że

Kuba jest oskarżony przez obie
strony o kradzież walizki
z kasą. Oczywiście ujdzie mu wszystko
na sucho, a niewinność i sprawiedliwość
zatriumfują, ale na brak mocnych wrażeń
narzekał nie będzie.
Olaf Lubaszenko lubi zwiedzać zakamarki życia polskich „gangsterów". Jego
debiut reżyserski „Szto&" opowiadał
o półświatku lat siedemdziesiątych, tym
razem przenosimy się w czasy współcze
sne. Dzisiejsi niegrzeczni chłopcy bez
wahania wyciągają ,,klamki'', noszą„gan
gi" za dwa tysiące „papieru;' i jeżdżą ekskluzywnymi „furami". I sąjeszcze bardziej śmieszni od swoich starszych kolegów. Scenarzysta (debiutujący w tej roli
muzyk Mikołaj Korzyński) znakomicie
wychwycił wszelkie kretynizmy moż
nych bandziorów i ulepił znakomite postaci. Zresztą Cezary Pazura po przeczytaniu scenariusza nie miał wątpliwo
ści, że to jedna z ciekawszych ról, jakie
przyjdzie "mu zagrać w ostatnich kilku
latach. Bo o ile narzekałem, że p. Czarek
ostatnio nie gra, lecz stroi miny, o tyle
w „Chłopakach ... " Pazura jest znakomity. Jest śmieszny, ale śmiejemy się nie
tego,

ufundował

Komitet organizacyjny integracyjnego
balu starostwa powiatoKochanemu mężowi Jarosławowi Chodorowskicm wego, który odbył się w Pałacu Łączyń
Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla Marzen- z okazji I. rocznicy ślubu dużo miłości życzy Ewa.
skich w Kiernozi przekazał na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kiernozi 2,8 tys. zł.
ŻYCZENIAMI
Pieniądze te pochodzą z licytacji prac
plastycznych, które były wykonane
Do PUBLIKACJI w NUMERZE 11/00 (27 IV)D· LUB 18/00 (4 \!)
przez dzieci i młodzież na konkurs plaTRfSC................................................................................................................................................................
styczny organizowany przez starostwo
z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa
Chehnońskiego oraz ze sprzedaży kwiatów. Każdy z panów miał okazję kupić
Imię i nazwisko .....•. . .................................•........
swojej partnerce różę ·za nieokreśloną
Adres .............................................................. . i dobrowolną cenę. Za środki te został
·zakupiony sprzęt sportowy: bieżnia,

Agnieszce Skonecznej z okazji imienin wszystkiego najlepszego życzy koleżanka Anka B.

Muzvczny

mały

atlas i rower stacjonarny oraz piłki
i skakanki. Wzamian za podarowany
przez gospodarza balu obraz, firma Mini
Salon RTV z ul. Zduńskiej 55 w Łowiczu
podarowała szkole w Kiernozi telewizor
i antenę satelitarną.
Symboliczne przekazanie Upominków
miało miejsce w poniedziałek, 17 kwietnia. Ośrodek w Kiernozi odwiedzili wtedy m.in. starosta łowicki Cezary Dzierżek oraz przewodniczący Rady Powiatu
Julian Nowak. Dzieci i dyrektorka ośrod
ka podziękowali za prezenty, a darczyń
cy życzyli, aby sprzęt sportowy dobrze
dzieciom służył.

Mając takie urządzenie będzie moż
na biegać do zmęczenia ...

(mwk)

:

BIURO SKLEP, ŁOWICZ, ul. Podgrodzie 11,
tel./fax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71
* HURTOWNIA: Łowicz, ul. Seminaryjna 6,
tE!l./fax {tl46) 837-60-14

[Magd an n a) .
.

·.

-

SKLEP"' 4' Sk<e, " Kopemlka5

Barbara I Włodzimierz Łuczakowie

tel. (046) 832-52-07

* ZAKŁAD PRODUKCYJNY: Ostrów 6
tel. (046) 838-98-41

*OKNA - PRODUKCJA WŁASNA
*PANELE BOAZERYJNE I PODŁOGOWE
*TAPETY
* SIDING - PCV
* PŁYTY WIÓROWE - LAMINOWANE
*KLINKIER
* MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE,
URSA, GULLFIBER
* POKRYCIA DACHOWE
* MONOTUBY
* MIESZALNIK FARB NOBILES
R-8

l.WAlliJtllVRBYSliJLllO
Zespół Szkół Medycznych

w Łowiczu, ul. Ułańska 2, tel. (046) 837-58-85
w roku szkolnym 200012001

ORGANIZUJE KSZTAŁCENIE POLICEALNE NA
NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:
O Technik farmaceutyczny
O Technik fizjoterapii
O Terapeuta zajęciowy
O Pielęgniarka
O Położna

- czas trwania nauki - 2 lata
- czas trwania nauki - 2,5 roku
- czas trwania nauki-2 lata
- czas trwania nauki - 2,5 roku (po maturze)
- czas trwania nauki - 2,5 roku (po maturze)

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od 15 czerwca do 20 sierpnia.
Rozmowy kwalifikacyjne i egzaminy odbywać się będą w ostatnim tygodniu sierpnia.
R-459

ZAPRASZAMY !!!

Łowicz,

ul. Seminaryjna 6, tel.Hax 837-88-58; ul. Podgrodzie 11, tel.lfax 837-14-70,
Skierniewice, ul. Kopernika 5, telJfax 832-52-07 6.\~

•Gwarancja 10 lat, atest niezapalności.
• Eleganckie, niezwykle

ct~P

..._o'i• \\tło

białe z mikrowentylacją.

~\S

żaluzje międzyszybowe. ....""' ~· ct16
fł>~~
Ogrody zimowe, witraże.
~· • "-.~~ ~\e'(\'(\1
Drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe G d...f.f>P ~ ~f>.O
~
1

• Nowoczesne
•
•

• Okna typowe - obniżka.ceny

PROFESJONALNY MONTAŻ,
TRANSPORT GRATIS

'f,. P ~o~~
~
Zrobimy każde okno
\e1~~-

LEWl~ATAN

MARKET
przy ul.

Długiej 21

ZAPRASZA
PAŃSTWA

DO ZAKUPÓW
OFERUJEMY:
• SZEROKI ASORTYMENT
• ATRAKCYJNE CENY
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INFORMATOR
ŁOWICKI
Telefony:

-

Taxi osobowe .837-34-01
Taxi bagażowe 837-3S-28
Powiatowy Urząd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Urząd Miejski: Sekretariat 837-41-63;
Wydział Geodezji 837.-50-IS;
Urz.ąd Stanu Cywilnego 837-39-2S;
Księgowość 837-34-04;
Wydziął Spraw Komunalnych 837-41-62;
Wydział Spraw Społecznych 837-3S-S1;
Wydział Spraw Obywatelskich 837-S9-29;
Zakład Obsługi Przedszkoli 837-S7-72;
Biuro Rady 837-3S-49;
Wydział Analiz i Promocji 837-42-03;
Wydział Organizacyjny 837-43-04;
Urząd Skarbowy 837-6S-OS
ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta ,,Pasiaczek"
Łowicz, ul. 3 Maja 2, tel. 837-66-92,
czynny: codziennie w godz. l S.00-21.00
Punkt pomocy dla ofiar pt7.emocy w rodzinie
(siedziba RKA ,,Pasiaczek", Łowicz, ul. 3 Maja 2),
czynny: pn., śr., pt. w godz. 13.00-16.00
Samopomocowa Grupa Abstynencka ,,Nie ma mocnych" w Zdunach (siedziba GOK Zduny) - spotkania
w czwartki o godz. 18.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narządu rodnego i sutka 837-37-07,
czynny w poniedziałek od 13.00 do IS.OO, w czwartek od IS.OO do 17.00

Informacja o numerach telefonów 913
Informacja o numerach; tel. międzynarodowa 931 O
Telegramy (nadawanie) 90S
Zegarynka 9226
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-SSS

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Telefon infomiacyjno-problemowy
(dla osób mających problem alkoholowy)
837-66-92, codziennie w godz.16-22,
poradnia 837-36-Sl
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplntj 837-S9-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-3S-32
Pogotowie energetyczne 83 7-36-05
Gaz butlowy 837-66-08, 837-41-02,
837-3Q-30, 837-42-40, 837-72-72,
837-16-16 codziennie od 8.00 do 19.00,
837-20-37, 837-47-77
Warnztat konseiwat. ŁSM 837-6S-S8
Zakład pogrzebowy: 837-S3-8S, 837-S64S,
837-S2-21
Lecznica dla zwierz.ąt: ul. Starościńska S,
tel. 837-S2-48,
ul. Chełmońskiego, tel. 837-3S-24

Apteki:
Łowicz

-

dyżury

20.04.
pt. 21.04.
sb. 22.04.
ndz. 23.04.
pon. 24.04.
l'ZW.

Informacje:
Informacja PKP 837-63-11
Informacja PKS 837-42-24

nocne:

Nowy Rynek 36
Pijarnka 3
Bonifraterska 2
Armii Krajowej 2
Stary Rynek 17

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

837-4S-36
837-36-56
837-4S-55
837-64-41
837-42-93

25.04. Nowy Rynek 36
tel. 837-45-36
26.04. Stary Rynek 14
tel. 837-4Q-91
Stary Rynek 14 czynna w kai.dą
sobotę w godz. 9.00-15 .OO,
niedzielę w godz. 8.0Q-14.00
Bełchów: pn. - pt 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.0Q-15.00
Bolimów: R. Kościuszki
pn. wt. pt. 9.0Q-16.00; czw. IÓ.OQ-17.00
Chąśno: pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. lQ-17, wt - pt 8.0Q-15.00,
sb. 8.0Q-12.00
Łyszkowice: pn. - pl 9.0Q-16.00, sb. IO.OQ-14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12:
pn. - pt. 8.00-16.00 sb. 8.0Q-13.00
Nieborów: pn.pt. 7.3Q-15.30, sb. 9.0Q-12.00
Zduny: pn. - pt.8.0Q-17.00, sb. 8.0Q-12.00
wt.
śr.

·Imprezy sportowe

• Parafia św. Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO,
11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterza: 7.00,
8.00, IO.OO, 11.15, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, IO.OO;
• Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO,
12.30, 16.00;
• Katedra: 7.00, 9.00, I0.30, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
• Ośrodek Duszpasterski przy Centrum Formacji Mlodzieży: 8.00, I O.OO, 18.00
• Kościół św. Leonarda: niedziele IO.OO, 11.30

przychodni:

• P?gotowie ratunkowe - tel. 999
• Dzial Pomocy Doraźnej, ul. Ułańska 28,
tel. 837-56-24
- Ambulatorium Pomocy Doraźnej czynne:
w dni robocze w godz. 16-8, soboty, niedziele i
święta od 8 (przez 24 h)
Pacjenci objęci opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej - przyjmowani są
w Ambulatorium Pogotowia po godzinach fimk-

Czwartek. 20 kwietnia:
•godz. 17.00 i godz. 19.00- „Chłopaki nie płaczą''
- komedia prod. polskiej
Pi:itek. 21 kwietnia:
• godz.18.00 - „Chłopaki nie płaczą''
• godz. 20.00 - „To my" - film obyczajowy prod.
polskiej
Sobota. 22 kwietnia:
• godz. 19.00 - „To my''
Niedziela - Poniedzialek. 23 - 24 kwietnia:
Kino nieczynne
Wtorek - środa. 25 - 26 kwietnia:
• godz. I 8.00 - „Chłopaki nie płaczą''
• godz. 20.00 - „To my"

Chłopaki

nie

KQONIKA

WYPADKÓW
MILO~NYCH
uroazifisi{ w Łowiau
i w (jfownie:

CÓRECZKI

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

Kino Bzura

Msze święte
w niedziele i święta:

Dyżury

cjonowania powyższych Zakładów.
- Pediatryczne Ambulatorium Pomocy Doraźnej,
ul. Świętojańska 1/3 B, tel. 837-39-61; czynne:
przyjęcia dzieci do 3 r.ż. - w dni powszednie w
godz. 16-8; przyjęcia dzieci do 16 r.ż. - w soboty,
niedziele i święta przez 24 godziny.
Dzieci objęte opieką medyczną Niepublicznych
Zakładów Opieki Zdrowolntj - przyjmowane są w
Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych zakładów.
• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6,
tel. 837-36-51

płaczą

Kolejna po ,,Sztosie" komedia zrealizowana przeZ'
Olafa Lubaszenkę. W rolach głównych występują
Maciej Stuhr, Cezary Pazura i Michał Milowicz.

Tomy
Film opowiada o perypetiach maturzystów.
Reżyser Waldemar Szarek historię tę oprawił muzyką
zespołu Myslovitz, O.N.A., Wilki, Rezeiwat. W
rolach głównych ;występują Marta Dąbrowa i Rafał

•

~

- państwu Górczyńskim z Łowicza
- państwu Zwolińskim z Ziąbck
- państwu Pankom z Pilaszkowa

SYNKOWIE
-

państwu Kosmatka z Stachlewa
państwu Brzozowskim z Błędowa
państwu Kosmalom z Kocierzewa
państwu Kiełbikom z Podsokołowa
państwu Malińskim z Zabostowa
państwu Bryłom z Łowicza
państwu

Multanom z Nieborowa

BLIŹNIĘTA
-

państwu Siekierom z Gągolina
urodzili si<( córeczka i synek

Sprostowanie
W atrykulc „O włos o tragedii" zamieszczonym w nr 15 „Wieści" omyłkowo pojawiło się imię i nazwisko pani Barbary Kulik,
emerytowanej nauczycielki, niegdyś wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie.
Tymczasem treść artykułu dotyczyła (co w
dalszej jego cz<(ści wskazano), aktualnej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownie,
pani Marii Kulik. Za błąd wynikający wyłącz
nic ze zbieżności nazwisk, wszystkich zainteresowanych przepraszam.

Renata Piechu/

Cieszyński.

• SKARB ROLNIKA •

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

Naprawa telefonów 96-96
Naprawa telefonów publicznych 980

Informacje w Strykowie:

Filia Powiatowego

Urzędu

Pracy w Zgierzu
719-20-76
Urząd Miejski:
- ul. Mlynarnka 719,11-51
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-81
Urząd Skarl>owy 719-19-01
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 719-23-77
Taxi osobowe 719-I0-14

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

--

Informacje w Głownie:
Informacja PKP 719-10-17
lnfoomacja PKS 631-97-06

- Stomatolog:

Naprawa telefonów 924

I STRYKOWSKI
Telefony w Głownie:

- Ginekolog:

Pogotowia w Głownie:

- Gabinet zabiegowy:

pn„ wt 8.00-15.00
śr„ pt 8.00-16.00
czw. 11.00-18.00
pn. 8.00-17.00,
wt. 13.00-17.00
śr.- pt 8.00-13.00
pn.- pt 8.00-18.00,
sb. I 0.00-15.00

- niedziela i święta - izba przyjęć czynna p17.eZ całą dobę,
ul. Wojska Polskiego 33
Przychodnia Specjalistyczno-Psychiatryczna,
ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27

Pogotowie ratunkowe 719-28-05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż poi.arna 719-10-08; 998 alannowy
Zakład pogrzebowy 719-14-40
Lecznica. dla zwierząt:
- ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, tel. 719-14-40
Pogotowie energetyczne 719-10-60

Dyżury przychodni

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- IO
Dyżury

przychodni ZOZ
w Głownie:

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

ul. Kościuszki 27, 719-80-34,
- Lekarz ogólny
pon„ wt. 8.00-18.00,
śr.8.()().12.00, 15.00.18.00
czw. 8.00-14.00
pt.8.()().12.00, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
pn. 8.00 - 11.00
- Pediatra:
wt„śr.cz.8.00-10.00, 13.00-16.00
pt. 8.00-10.00, 13.00-15.00
- Okulista:
pn„ pt. 14.00-19.00
- Ginekolog:
pn., czw. 8.00-12.00
wt. 15.00-18.00
śr. 12.00-16.00
pt. 11.00-14.0(!
- 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

REDAGOWANY PRZYWSPóŁPRACY ZWOJEWÓDZKIM .
ODR BRATOSZEWICE-REJON ŁOWICZ
NOTOWANIA Z TARGOWISKA
W ŁOWICZU z dnia 14.04.2000 r.

wt. 8.00-14.00

pl 8.00-13.00
- Neurolog
wt. 14.00-19.00
czw. 14.00-19.00
- Laryngolog
wt 13.00-19.00
czw. 13.00-19.00
- Rehabilitant
pn. 8.00-11.00
- Chirurg
pn. 13.00-16.00
śr. 13.CXl-16.00
pl 13.00 - 16.00
Poradnia dzieci zdrowych:
pn. nieczynne; wt, śr. 11.00-13.00;
czw., pt IO.OO-I I.OO
Dyżury

w Strykowie:

Pogotowia w Strykowie:

- Dermatolog

jęczmień

q
q
q
q
q
q
q
q

kukurydza
mieszanka
owies
pszenica
przenżyto

ziemniaki
żyto

jaja fenoowe
jaja wiejskie

aptek w Głownie:

czw. 20.04. Ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
pt 21.04. ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
sob. 22.04. ul. Kopernika 19
tel. 719- 20-12
ndz. 23.04. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
pn. 24.04. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
wt 25.04. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
śr.
26.04. ul. Sikorskiego 45/47 tel. 719-10-28
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. - pl 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

Kino:

15szt.
15szt.

buraki

kg

cebtja

kg

czosnek

szt

fasola Jaś

kg
kg
kg
kg
kg
szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

jabłka

kapusta biała
kapusta CZet'WOOa
kapusta kiszona
kapusta pekińska

marchew
ogórek długi
papryka czeiwona
pieczarki
pietruszka

pomidory

por
por
rzodkiewka

szt
opk.

sałata

szt

seler
seler

szt.
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

ziemniaki

a lwa

Środa. 19 kwietnia;

cortland
idered

• godz. 18.00 - ,,Dług" - film sensacyjny.

gloster
jonagold

Ceny

żywności:

(dane z 17 kwietnia) w

iw Głownie
Łowiczu
iw St kowie

szt

melrose

miód wielokwiatowy

0,901

56,00
70,00
48,00
48,00
56,00
52.00
55,00
42,00
4,50
5,20
0,80
0,60

0,40
5,00
1,80

1,00
2,50
2,00
2,00
1,00
7,00
13,00
4,80

4,00
8,00
2,50
1,00
2,50
3,00
1,00
2,50
0,80
1,60

1,70
1,80
2,50
2,00
1,80
22,00 •

ROLNIK SPRZEDAJE
Żywiec wieprzowy:

•Domaniewice (17.04); 3,30 zł/kg;
• Ziewanice: Mirowski (17.04); 3,40
• Rawa (17.04); 3,30 zł/kg;

ASORTYMENT

zł/kg;

Żywiec wołowy:

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

275
1,79
1,20

295
2,00
1,20

12,70
12 90
7,80

łopatka

szynka gotowana
sa ceson
kiełbasa zwyczajna
kiełbasa wiejska
parówki
kaszanka
słonina

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

18,50
680
810
9,80
550
320
2,40
5,19
14,50
9,00
1,30
2,85

6 70
810
9,50
7 20
4 20

8,40
3,40

2 50
1,70
1,10
0,80
1,00
11,00
10 oo
7,0-8,0
800
16,00
620
700
9,70
700
400
2,30
5,00
12,50
8,00
2,80

masło śmietankowe
masło roślinne

olej
jaja
.twaróg

1 67
3,80
0,37
7,72

3,80
. 0,40
9,00

1 55
3,50 '
,24-0,32
7,30

2 70
1,90
1,00

2,80
1,79
1,20

2 60

1,79
1,20
0,90

1,70
1,20
0,80

13,30
11 60
8,70
7,70
16,90
820
7 50
8,50
585
400
2,30
5,85
12,40
7,80
1,25
3,05

18,50
700
800

10,00
700
400

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

2 80

0,35
7,73

7,73

2,75
1,79

13,30
12 oo
8,20
720
15,80
820
910
8,40
580
9

200
5,10
12,00
770
1 25
315

035
772

18,80
7,00
Ś,10

9,80

558
390
4,70
5,80

5,50
3,80
2,40
5,95
14,60
9,00
1,30
2,85

1,67
3,80
0,37
7,72

280
1,80
1,10
0,80
2,50
12,00
8,00
11,00
17,60
6,00
7,00
9,00
6,80
4,50
2,50
6,,00

2,57

260

1,65

1,80
1,00
'(),80
0,80

095
1 oo

2,70
1,70
1,65
0,70

1,70
1,80
1,10
0,70
070

2,65
1,75
0,80
0,60

12,50
11,00
7,00

760

6,50
9,90
7,00
4,00

5,30
12,00

6,00
7,50
8,50
6,20
3,80
1,50
530

640

7 50

7,40

1,35
2,95

2,90

1 55
360'
0,35-0,4
7,90

1,10
2,99
0,42

7,58

OFERTY PRACY
w

1800
560
870
9,30
700
400

• Ziewanice: Mirowski (17.04);
byki 3, 10-3,30 zł/kg.
• Domaniewice (17.04); buhaje 3,20 zł/kg;
jałówki 2,50 zł/kg; krowy ·1.00 zł/kg
• Rawa (17.04); buhaje 3, 15 zł/kg; jałówki 2,80
zł/kg; kremy 1,80-2,00 zł/kg

160
3,40
0,30
7,70

11,50
740
1 20
2,50
1,50
2,90
0,28~

7,20

Powiatowy Urząd Pracy
(stan na 18.04.2000 r.)

Łowiczu

•elektryk
• kierowca kal C+E
• samodzielna księgowa
• barman
•kelnerka
•kucharka
• instruktor nauki jazdy
" technolog odzieży
• sprzedawca (tylko
dla absolwenta)
•szwaczka
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych infoonaqi. Zainteresowani proszeni
są o kontakt osobisty.

Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu (17.04.2000)
GŁOWNO

•szwaczki

nowy

ŁOWICZANIN

SPORT

20.04.2000 r.

•

SPORT

•
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•
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Koszykówka - 5. kolejka 11 /igflowickiej ALK-i

CORNEA I KTO JESZCZE?
Łowicz,

15 kwietnia. Piątą kolejkę
rozegrali koszykarze II ligi ło
wickiej ALK-i. Pewne twycięstwa odnieśli koszykarze Valdi Boy's i Comei.
Tak pewna wygrana tych pierwszych
może być pewnym zaskoczeniem. Wystę
powali przecież bez najwyższego i najskuteczniejszego w zespole Pawła Nawrockiego. Jednak na wysokości zadania stanęli pozostali, zwłaszcza Marcin
Zwierz i najstarszy w drużynie Ryszard
Matulka, który okazał się najskuteczniejszym koszykarzem meczu (34 punkty).
Bez najmniejszych problemów kolejne zwycięstwo odniosła Cornea i jest ona
już prawie pewna awansu do I ligi. Godnym odnotowania faktem tego meczu
jest aż I Ocelnych „trójek" Sebastiana
Popiela. Jest to rekord sezonu.
Najbardziej wyrównane było spotkanie pomiędzy LBI i Cokolwiek. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszli ci drudzy, a swój sukces przypieczętowali
dopiero w ostatniej części gry, w czym
największa zasługa Marcina Kazimierskiego, który po raz kolejny okazał się
najskuteczniejszym w zespole.
I LBI - COKOLWIEK 58:67 (27:27)
LBI: Łukasz Pietrzyk 21 (I x3), Daniel
spotkań

Łowicki

informator sportowy
Czwartek, 20 kwietnia:
• 9.00-14.00 - hala sportowa OSiR Nr
I w Łowiczu, ul. Jana Pawła Il 3; 8.
Turniej Piłki Nożnej Jedenastolatków
o Puchar „Nowego Łowiczanina";
• 16.00 - stadion OSil\ w Łowiczu,
ul. Jana Pawła U 3; mecz IV ligi
piłki nożnej: Huragan Bobrowniki - Górnik Łęczyca;
Wtorek. 25 kwietnia:
• 9.00-14.00 - hala sportowa OSiR Nr
I w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8.

Żałoba 19, Łukasz Sosnowski 12, Tomasz

l. Cornea (I)

Sołtyszewski

2.

4 i Piotr Sukiennik 2.
Cokolwiek: Marcin Kazimierski 28,
Artur Grabowicz 12, Marcin Graczyk
I O, Jarosław Graczyk 9 i Michał Wojda
6 oraz Jacek Wojda 2.
I CALDOR- VALDI BOY'S 34:90 (11:44)
Caldor: Szymon Makoś 15 (lx3), Michał Grzejszczak 5 (lx3),Robertlgnaczak
5 (lx3), Łukasz Wiankowski 4 i Łukasz
Pietrzak 2 oraz Kamil Kryszkiewicz 2,
Jarosław Mika I i Łukasz Kwestarz.
Valdi: Ryszard Matulka 34, Marcin
Zwierz 30 (5x3 ), Tomasz Krajewski I O,
Michał Szuplewski 6 i Jacek Urbanek O
oraz Waldemar Szkup IO.

Powracający Błysk

4
4
4
5
3
4
3

(2)

8
7
6
7
4
5
3

327:192
182:202
261:248
277:286
182:170
198:174
143:298

3. Zacisze Łowicz (3)
4. Cokolwiek (5)
5. LB! (6)
6. Valdi Boy's (4)
7. Caldor (7)
Wśród najlepszych strzelców na czele pozostaje Marcin Kazimierski (Cokolwiek), który zgromadził 115 punktów. Na drugie miejsce wysunął się Sebastian Popiel (Cornea), który wzbogacił swój zespół o 104 punktów.
Najcelniej za trzy punkty rzuca jak
dotychczas Popiel, który 22 razy celnie
BLYSK rzucił zza linii 6,25 m.
Sławomir Karmelita

I CORNEA - POWRACAJĄCY
W zespole łowickiego VOX-OSiR-u znowu „zadebiutował" KrzysztofJankowski
93:48 (50:19)
Cornea: Sebastian Popiel 34 (!Ox3),
Mariusz Jakubowski 13 (lx3), PrzemyKoszykówka - Towarzyski Turniej o Puchar „Solidarności"
sław Plichta 12 (lx3), Kamil Trojanowski IOi Piotr Malczyk 2 -oraz Łukasz Lelonkiewicz 11 (lx3), Paweł Salamon 9,
Sebastian Dudek 2, Bartłomiej Erchardt
i Kocus.
Łowicz, 15-16 kwietnia. Cztery ze- dowieźli do zakończenia meczu.
VOX-OSiR: Adrian El-Ward 27,
Błysk: Łukasz Panek 14, Zbigniew społy wzięły udział w turnieju zorganiW drugim spotkaniu przeciwko „Óse- Marcin Lesiak 17 (lx3), Krzysztof JanSowiński 9 (lx3), Dominik Sikora 6,
zowanym przez Ośrodek Sportu i Rekre- mce" już od pierwszych minut łowicza kowski 16, Robert Kucharek 14 (lx3),
Hubert Sikora 5 i Marcin Panek oraz Łu acji w Łowiczu, a który odbywał się nie zagrali o wiele skuteczniej. Dało to Piotr Tokarski
12 (2x3), Sebastian Pokasz Wisiński 12 (lx3) i Tomasz Sałuda. w „starej" hali przy ulicy Jana
Pawła n. efekt w postaci wysokiego prowadze- piel 5, Daniel Waliszewski, Zbigniew
Oprócz gospodarzy mieliśmy okazję obej- nia już po kilku minutach gry, a do prze- Sowiński i Marcin Danych.
rzeć młode zespoły „Ósemki" Skiernie- rwy przewaga ta wzrosła do 22 punkNajwięcej dla Ósemki: Jacek Zieliń
Turniej Piłki Nożnej Jedenastolatków wice, WTK Włocławek i ŁKS-u Łódź.
tów.
ski 26 (Jx3).
o Puchar „Nowego Łowiczanina";
Pomimo że łowiczanie do tego turnie• ÓSEMKA Skierniewice - ŁKS
• ÓSEMKA Skierniewice - WTK
Środa. 26 kwietnia:
ju przystąpili w bardzo osłabionym
Lódź 93:79 (39:43)
II Włocławek 77:81 (35:39)
• 16.00 - stadion OSiR w Lowiczu, składzie, bez Roberta Szczeszka, An• VOX-OSiR Łowicz - WTK II
• VOX-OSiR Łowicz - LKS Lódź
ul. Jana Pawła II 3; mecz IV ligi drzeja Korejwo i Krzysztofa WójciWłocławek 106:82 (50:40)
108:59 (59:31)
piłki nożnej: Huragan Bobrowni~ ka, to nie mieli najmniejszych problemów
VOX-OSiR: Robert Kucharek 33
VOX-OSiR: Adrian El-Ward 40, Roki - SKP Słupca;
z odniesieniem zwycięstwa i odebraniem (lx3), Adrian El-Ward 30, Marcin Le- bert Kucharek 20, Marcin Lesiak 14
Czwartek. 27 kwietnia:
pucharu z rąk Przewodniczącego NSZZ siak 17 (lx3), Piotr Tokarski 7 (lx3), (2x3), Zbigniew Sowiński 14, Piotr To• IO.OO - hala sportowa OSiR Nr 2 w „Solidarność w Łowiczu - Jacka Sikory. Krzysztof Jankowski 6, Zbigniew So- karski 11 (lx3), Marcin Danych 3 (Jx3),
Łowiczu, ul. Topolowa 2; pierwszy
W swoim pierwszym meczu turnieju wiński 4, Dawid Tataj 4, Daniel Wali- Sebastian Popiel 3 i Daniel Waliszewdzień 6. Ogólnopolskiej Olimpiady podopieczni trenera Cezarego Włu szewski 3, Marcin Danych 2 i Sebastian ski 3.
Młodzieży. „Ziemia Łódzka '2000" czyńskiego dość długo nie mogli udo- Popiel 1.
Najwięcej dla ŁKS-u: Wojtkowski 13.
w judo dziewcząt;
kumentować przewagi nad zawodnikaNajwięcej dla WTK II: Czaplicki 14. 1. VOX-OSiR Łowicz
3 6 305:221
• 17 .OO - stadion OSiR w Łowiczu, ul. mi z Włocławka. Dopiero początek dru• WTK II Włocławek - LKS Lódź 2. Ósemka Skierniewice
3 4 240:251
Jana Pawła II 3; zaległy mecz piłki giej połowy meczu należał zdecydowa68:74 (29:38)
3. WTK II Włocławek
3 4 231:257
nożnej klasy A: Pelikan II Łowicz - nie do łowickich koszykarzy, którzy od• VOX-OSiR Łowicz - ÓSEMKA 4. ŁKS Łódź
3 4 222:269
Orzeł Nieborów.
(p) skoczyli na 27 punktów i przewagę tę Skierniewice 91:70 (47:25)
Sławomir Karmelita

Puchar pozostał w towiczu

Ff l/A/T/ /Ff 1/A/T/ /F/1/A/T

WIOSNA Z •••
wariant I

promocyjny kredyt od

96-100 Skierniewice, ul. Mszcz9nowska 33/35, (Biały Dom}
Tel./fax. (046) 832-53-32, 0-601-937-622

4,9%

wariant li
Rabat 2000 zł

KUCHNIE na T~oją.nliarę

(przy złomowniu starego
samochodu)

wariant Ili
Rabat 2000 zł
(przy zostawieniu FIATA
w rozliczeniu

•••• SEICENTO
Polmoblich,

R-378

Łowicz,

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

PROFES.JONALNE STUDIO URODY
Łowicz

OL 1 W l A

ul. 1-go Maja 10 Pn. - Pt. 9.00-19.00; Sb. 9.00-16.00

daradzarnY

Poleca Szanownym Klient.om

•!• Projektujemy

•!• Wykonujemy

•:• Montujemy

•:• Zapewniamy sprzęt do zaltudowy wraz zmontaiem

+ zabieg na „rozszerzone naczynka"
fV1łodyrn
1..~ 0
· ·
ł dk'
· d ły"
J,,,rn pann~
· --anki
śhLv'.""
zabieg nawilzaJący „s o 1e mig a
, przysz~;
,.,,..a1..i-iaze, urz,~„
,.,,..a1..•.
-iaze ·
zabieg upiększający „PARTY"
ry „. "1
·brie „. ""1
+glinki do wszystkich rodza1·ów cer
fryzu
'
rny
na
pro
Zahrasza
+ nowe trendy w strzyżeniu i koloryzacji
r
i fryzury.
LefontL
+ solarium Ultra TURBO POWER Ergoline 450
g·e
pod
nr
te
. rarrna
+ stylizacja i wizaż twarzy
Blit.sze inJ'
-09-29
___ _
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.Pit KARSKA MtODZIEZ JUZ ROZPOCZ~U
SPORT

•

SPORT

•

SPORT

dok. ze str. 30

• GUZOVIA FC Guzów - ISKRA
Bolimów 2:0
· I. Unia Skierniewice (I) 12 33 55:19
2. Żyrardowianka (2)
12 26 48: 16
3. Sierakowianka (3)
11 25 56: 18
4. Bzura Sochaczew (4)
11 22 30:21
5. Orlęta Cielądz (5)
12 16 35:40
6. Relax Radziwiłłów (6) 11 17 18:20
7. Surfpol Wołucza(lO)
ll 9 46:22
8. Iskra Bolimów (7)
12 4 26:42
9. Styl Michowice (8)
12 4 14:63
10. Guzovia FC Guzów (9) IO 4 9:76
LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:

10. kolejka:
• OLIMPIA Chąśno - GRANEX
Boczki 4:2 (2:1); br.: Maciej Ciupa,
Marcin Grzelak, Marcin Matuszewski
i Michał Karasek - Piotr Sekuła i Sławo
mir Gołębiowski.
Podopieczni trenera Witolda Łona
pokonali w derbach powiatu łowickie
go juniorów starszych prowadzony przez
trenera Marka Borkowskiego zespół
Granexu Boczki 4:2.
•WRZOS Międzyborów - SIERAKOWIANKA Sierakowice 1:7
• JUVENIA Wysokienice - PROMYK Nowa Sucha 2:0 (0:0)

11. kolejka:
•PROMYK Nowa Sucha - OLIMPIA Chąśno 0:2 (0:0); br.: Marcin Matuszewski i Maciej Ciupa.
Kolejny sukces podopiecznych trenera Witolda Łona. Olimpia wygrała na
boisku wicelidera - Promyka 2:0.
• GRANEX Boczki - SIERAKOWIANKA Sierakowice 1:3 (0:1); br.:
Piotr Sekuła.
Druga wiosenna porażka juniorów
starszych Granexu Boczki. Tym razem
zespół trenera Marka Borkowskiego
uległ liderowi z Sierakowic l :3.
•
JUVENIA Wysokienice WRZOS Międzyborów 4:0

12. kolejka:

•

SPORT

nowy WWICZANIN

20.04.2000 r.

.

Ciurzyński 2, Marcin Fornalski i
Krzysztof Gajzler.
• GKS Łyszkowice - RELAX Radziwiłłów 9:2 (4:0); br.: Kamil Świeca
i Mazgajski.
• MSZC~ONOVIANKA Mszczonów - PROMYK Nowa Sucha 8:1
(3:1)
• JUTRZENKA Mokra Prawa ŻYRARDOWIANKA Żyrardów 0:11
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka WIDOK Skierniewice 6:0 (2:0)
l.MazoviaRawaMaz.(l) Il 31 76:4
2. Pelikan Łowicz (2)
li 28 106:13
3.Żyrardowianka{4)
Il 21 45:18
4. Widok Skierniewice (3) li 19 67:19
5. Orkan Sochaczew (5)
11 19 50:28
6. Mszczonovianka (7)
11 18 29:50
7. Jutrzenka Mokra Pr. (6) ł1 12 34:65
8. Relax Radziwiłłów (8)
!I 6 21:64
9.GKStyszkowice(9)
11 6 18:73
10.}romyk Nowa Sucha (I O) Il O I 6: 128,

cin Kosiorek 2, Marcin Majchrzak, Tomasz Ścibor i Konrad Kosiorek - Kamil
Bednarski i Marcin Stolarek.
Pelikan I wygrał „tylko" 5:2, ale zwycię
stwo nad Mazovią ekipa trenera Witolda
Łona powinna wygrać znacznie wyżej.
• BIAŁKA Biała Rawska - PELIKAN II Łowicz 2:0 (1:0)
Nie udała się łowiczanom wyprawa do
Białej Rawskiej. Miejscowa Białka pewnie wygrała 2:0.
• BZURA Sochaczew - WIDOK
Skierniewice 1:6 (0:3)

ta (kamy) - Maciej Rybus 3.
Zespół Huraganu Bobrowniki w pierwszym tegorocznym meczu „postawił"
się łowickiemu Pelikanowi.
Ekipa trenera Bernarda Wudkiewlcza do przerwy utrzymywała wynik
remisowy, a w drużynie prowadzonej
przez trenera Henryka Plichtę gra
czwartoklasista z SP 3 Łowicz • Maciej Rybus, który ostatecznie strzelił
trzy gole w tym spotkaniu.
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka WIDOK Skierniewice 0:1

.LIGA OKRĘGOWA „KUCHARA":
7. kolejka:
•PELIKAN II Łowicz- PELIKAN
I Łowicz 0:4 (0:1); br.: Marcin Majchrzak 2, Marcin „Marcel" Kosiorek
i Konrad „Kojot" Kosiorek.
Już w I 2. minucie zespół trenera Witolda Łona grał w osłabieniu, gdyż czerwoną kartką ukarany został Tomasz
Kolos.
W meczu tym Marcin Majchrzak nie
wykorzystał rzutu karnego, ale udanie
dobijał w tej akcji Konrad „Kojot" Kosiorek. Był to ostatni mecz ligi „Kuchara" w rundzie jesiennej.
W meczu Mazovii i o rok lub dwa lata
młodszych piłkarzy Pelikana szczególnej różnicy nie było oprócz tego, że rywale strzelali bramki, a podopieczni trenera Mirosława Fiutkowskiego nie.
• UNIA Skierniewice - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 3:1
•WIDOK Skierniewice - BIAŁKA
Biała Rawska 4:0
Pauza: BZURA Sochaczew.

dwie minuty przed końcem meczu i trzy
punkty zostały w Skierniewicach.
• MSZCZONOVIANKA Mszczonów - HURAGAN Bobrowniki 0:1
(0:1); br.: Piotr Selenta.
Huragan wygrał we Mszczonowie
I :O, a jedyny gol padł po rzucie wolnym. Ponadto strzelec gola - Piotr Selenta nie zdołał pokonać bramkarza
Msiczonovianki z rzutu karnego.
• POGOŃ Bełchów - UKS UNIABORYSZEW Sochaczew 0:3 (0:1)
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
LZS Regnów 9:0
• UNIA Skierniewice - MAZOVIA
Rawa Mazowiecka 0:1
I. Widok Skierniewice (I) IO 27 31 :2
2. Żyrardowianka (2)
10 25 50:6
3. Unia Skierniewice (3)
10 19 27:13
4.PelikanŁowiez(4)
10 18 25:16
5. MazoviaRawaMaz.(5) 10 17 17:19
6. UKSUnia-Boryszew(6) IO 13 21:19
7. Pogoń Bełchów (7)
10 8 9:26
8. Huragan Bobrowniki (8) 10 7 6:37
9.LZSRegnów(9)
IO O 4:48
1O. Mszczonovianka
2 O I :5

LIGA OKRĘGOWA ORLIKÓW
Mecz rozegrany awansem z 9. kolejki:
•UKS UNIA-BORYSZEW Sochaczew-ŻYRARDOWIANKA Żyrardów

3:1 (2:1); br.: Kamil Bartosiewicz, Sebastian Tomala i Łukasz Chuciłowski.
Młodzicy Pelikana rozpoczęli rundę wiosenną od wysokiego zwycięstwa z GKS
i niespodzianką remisu z Orkanem

6. kolejka:

• ORKAN Sochaczew - UKS
UNIA-BORYSZEW Sochaczew 2:3
Pauza: UNIA Skierniewice.
• LZS Regnów - UNIA Skiernie- (2:1)
• MAZOVIA Rawa Mazowiecka I. Unia Skierniewice (I)
wice 3:4 (2:2)
7 21 59:5
2. Widok Skierniewice (2)
8 21 34:17
•UKS UNIA-BORYSZEW Socha- WIDOK Skierniewice 1:7 (1:4)
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
J, Pelikan ILowicz (3)
8 16 29:16 czew - ŻYRARDOWIANKA Żyrar
- UNIA Skierniewice 6:0 (5:0)
4.MazoviaRawaMaz.(4)
8 9 18:29 dów 0:4 (0:1)
7 21 27:8
S. Białka Biała Rawska (5)
8 7 5;20
• POGOŃ Bełchów - MSZCZO- I. UKS Unia-Boryszew (l)
2. Żyrardowianka (2)
7 11 16:7
6. Bzura Socbaczew(6)
7 2 8:33 NOVIANKA Mszczonów 4:1
3. Widok Skierniewice (4)
6 8 13:7
7. Pelikan Il Łowicz (7)
JO. kolejka:
8 2 4:37
6 6 7:8
LIGA OKRĘGOWA TRAMPKARZY·
• WIDOK Skierniewice - PELI- 4.0rkanSocbaczew(3)
9. kolejka:
8. kolejka:
KAN Łowicz 1:0 (0:0); br.: Jarosław 5.MazoviaRawaMaz.(5)
6 4 6:24
• HURAGAN Bobrowniki - PELI- Medwid.
6. Unia Skierniewice (6)
•PELIKAN I Łowicz - MAZOVIA
6 3 3:18
Rawa Mazowiecka 5:2 (3:1); br.: Mar- KAN Łowicz 1:3 (1:1); br.: Piotr SelenGospodarze jedynego gola strzelili na
Paweł A. Doliński
~------------------------------------------------------~

.. • WRZOS Międzyborów - GRANEX Boczki 1:4 (0:1); br.: Piotr Sekuła 3 i Kamil Gajewski.
• OLIMPIA Chąśno - JUVENIA
Wysokienice 4:0 (1:0); br.: Marcin
Matuszewski 3 i Dańusz Żaczek.
Piłka siatkowa - 8. kolejka Amatorskich Mistrzostw Łowicza
• SIERAKOWIANKA Sierakowice - PROMYK Nowa Sucha 1:1 (0:0);
br.: KrzysztofRomanowski- Bartłomiej
Sejnacki.
I. Sierako\l(ianka (1)
13 35 38:11
Łowicz, 14 kwietnia. Rozgrywki Russek i Arkadiusz Marszałowski.
na Michalak, Monika Słupska, SebaI. TKKF „Księżak" (1)
8 16 24:3
2. Promyk Nowa Sucha (2)
13 25 45: 19
Amatorskich
Mistrzostw
Łowicza
w
piłPrzyszłość:
Marcin
Palczak,
Dańusz
stian Dudek, Adrian Pełka i Łukasz Le- 2. TecbnikumZd. Dąbrowa(2) 8 15 22:10
3. Olimpia Chąśno (4)
13 19 24:28
3. Belferek (3)
4. Juvenia Wysokienice (3)
13 18 22:31 ce siatkowej wkraczają w decydującą Balcerzak, Krzysztof Olko, Marcin Ry- lonkiewicz.
8 15 22:5
Retki: Paweł Klimkiewicz, Janusz 4. LZS Retki (4)
5. Granex Boczki (5}
13 11 27:28 fazę. Walka o tytuł mistrzowski rozstrzy- chlewski, Hubert Roztropiński, Artur
8 14 21:6
gnie się najprawdopodobniej pomiędzy Napióra, Wojciech Kutkowski, Tomasz Muras, Adam Kotlarski, Tomasz Klim6. Wrzos Międzyborów (6)
13 4 8:57
5.2BMT(8)
8 12 16:16
trzema drużynami: Księżakiem, Techni- Szynka, Adam Heince i Arkadiusz Cichał. kiewicz, Sławomir Kucharek, Robert
LIGA OKRĘGOWA „MICHAŁOWI
6.
„Kumple
Szarika"
(6)
8
12 15:15
kum i Belferki em. Już w następnej ko•KUMPLE SZARIKA- 2 BMT 2:3 Szcześniak, Cezary Gajda i Mieczysław
CZA ":
14;16
7.
Ultima
Thule
(5)
8
12
lejce (5 maja) dojdzie do pojedynku (25:16, 25:21, 16:25, 17:25, 8:15)
Anyszka.
8. kolejka:
pierwszego i trzeciego zespołu w tabeli
„Kumple": Tomasz Słoma, Robert
•GRUBA BERTA - TECHNIKUM 8. Hurtownia „Sokół" (7) 8 12 14:17
• PELIKAN Łowicz - GKS Łysz (Księżak kontra Belferek). To spotkanie Goździk, Michał Sękalski, Iza Dzięgiel,
9. Przyszłość - Robkol (9) 8 II 12:19
ZDUŃSKA DĄBROWA 0:3 (walkower)
kowice 8:0 (5:0); br.: Grzegorz Cipiń zapewne dużo wyjaśni.
Aleksandra Prokopowicz i Piotr Bry8 9 8:21
Zawodnicy outsidera rozgrywek nie IO. Plażowicze (IO)
ski 4, Arkadiusz Przyżycki 2, Norbert
W ósmej kolejce drużyny z czołówki szewski.
8 9
potrafili skompletować składu na to 11. Płomień (Il)
Zwierz i Tomasz Kacprowski.
tabeli wygrały bez problemu swoje me2 BMT: Bogdan Jackowski, Andrzej spot-kanie i tym samym drużynie Tech- 12. „Gruba Berta" (12)
8 6
Pierwszy tegoroczny mecz drużyna cze. Zaciętą walkę stoczyły ekipy Kum- Staniaszek, Marek Laska, Marek Szuto- nikum przyznano walkower.
trenera Artura Balika wygrała zdecydo- pli Szańka z 2BMT i Hurtowni „Sokół" wicz Wiesław Głowacki i Dańusz Bast.
wanie, a goście z Łyszkowic mogą się z Przyszłością-Robkol. Obydwa poje•TKKF „KSIĘŻAK" - PLAŻOWI
jedynie cieszyć, że nie przegrali „dwu- dynki trwały ponad godzinę i kończyły CZE 3:0 (25:19, 25:17, 25:12)
cyfrówką".
się tie-breakiem. Po raz kolejny nie zeKsiężak: Waldemar Krajewski, Paweł
• ORKAN Sochaczew - WIDOK brali się siatkarze Grubej Berty i kosz- Antosik, Waldemar Szkup, Wojciech
Skierniewice 1:0 (1:0); br.: Hubert tować to ich będzie nie tylko utratę punk- Więckowski, Dańusz Wróbel, Grzegorz
tów, ale także karę pieniężną.
Stankiewicz, Ryszard Matulka i Marcin
Ciurzyński.
W
9.
kolejce
zmierzą
się:
Technikum
Zwierz.
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
•ULTIMA THULE-BELFEREK 0:3
- MAZOVIA Rawa Mazowiecka 0:2 z Płomieniem, Przyszłość-Robkol z Grubą Bertą, Plażowicze z Hurtownią „So- (15:25, 21 :25, 20:25)
• PROMYK Nowa Sucha - JUkół", Belferek z Księżakiem, 2BMT
Ultima: Dańusz Plichta, Anna FoluTRZENKA Mokra Prawa 8:0 (1:0);
z Ultimą Thule i LZS Retki z Kumplami siak, Dawid Pawlata, Ada111 Mikołajczyk
br.: Paweł ~zczepaniak 5, Piotr Sikora,
Szańka.
i Paweł Bobrowski, Michał Wojda
Paweł Wawrzyńczak i Jarosław Kuchar8. kolejka AMŁ:
i Adam Pawłowski.
ski.
• HURTOWNIA „SOKÓŁ" Belferek: Waldemar Kr~t, Konrad Sta• RELAX Radziwiłłów - MSZ- PRZ\'SZLOŚĆ-ROBKOL2:3 (25:22, juda, Jarosław Woźniak, Tomasz PiasecCZONOVIANKA Mszczonów 2:4
20:25, 15:25, 27:25, 6:15)
ki, Michał Kośmider, Seb~stian Jabłoń9. kolejka:
„Sokół": Jakub Jędrzejewski, Joanna ski i Bartłomiej Erchardt.
•PELIKAN Łowicz - ORKAN So- Kruszyńska, Edyta Anioł, Tomasz Cha• PŁOMIEŃ - LZS RETKI 0:3
chaczew 4:4 (3:1); br.: Grzegorz Cipiń~ . rążka, Grzegorz Demczuk, Grzegorz (7:25, 12:26, 17:25)
Sporo emocji i aż pięć setów. które przyniosły sukces ekipiePrzyszłość - Rabko/
ski 3 i Tomasz Kacprowski - Hubert· Kosmowski, Grzegorz Dębski, Halina
Płomień: Aleksandra Zarzyńska, Iwo-
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SPORT

Sport szkolny - sztafetowe biegi przełajowe

Łowicz, 11 kwietnia. Łowickie Bło
nia gościły uczestników mistrzostw powiatu łowickiego w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców
z klas 4-6 w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej oraz z klas pierwszych gimnazjalnych i ósmych podstawówek w ramach Powiatowej Gimnazjady Szkolnej.
• PIMS DZIEWCZĄT:
Zwycięstwo sztafety 15x800 metrów
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej
w Niedźwiadzie, podobnie jak w zawodach gminnych, ani przez moment nie
podlegało żadnej dyskusji. Na drugim
miejscu sklasyfikowane zostały dziewczęta z SP 3 Łowicz, które na ostatniej
zmianie wyprzedziły zespół SP Domaruew1ce.
W zwycięskim składzie znalazły się:
Dorota Sunna, Weronika Waracka, Dagmara Koza, Katarzyna Koper, Karolina
Jaros, Magda Banasiak, Monika Kujawa, Agata Kubiak, Ewelina Głowacka,
Anna Kapruziak, Monika Boczek, Iwona Klimkiewicz, Aneta Bruc, Joanna Flis
i Agnieszka Czarnota - nauczyciel w-f
Bernard Wudkiewicz.
W walce o dodatkowe miejsce premiowane awansem na mistrzostwa rejonu skierniewickiego, które rozgrywane były w Rawie Mazowieckiej we wtorek, 18 kwietnia, najlepszą okazała się
drużyna SP 2 Łowicz, która w sztafecie
I Ox800 metrów szóstoklasistek pokona/a SP 6 Łowicz, SP Łyszkowice, SP
Kiernozia i SP Dzierzgówek.
1. SP Niedźwiada
40:06,75
2. SP 3 Łowicz
43:29,36
3. SP Domaniewice
43:43,68
4. SP Kocierzew
46:14,80
5. SP 4 Łowicz
46:55,13
• GIMS CHŁOPCÓW
Bardzo wyrównany charakter miała

walka o zwycięstwo, jaką stoczyły zespoły SP 3 Łowicz i SP Domaniewice.
Mimo że podopieczni Grzegorza Czajki naciskali do końca, to chłocy z klas
IV-VI u~ali prowadzenie w sztafecie 15x800 metrów. Obie drużyny zresztą awansowały na zawody rejonowe.
W dodatkowym biegu szóstoklasistów
awans wywalczyła też drużyna SP I
Łowicz, która pokonała w sztafecie
10x800 metrów SP Łyszkowice, SP
Kiernozia i SP Dzierzgówek.
W zwycięskim składzie SP 3 Łowicz
biegli: Maciej Rybus, Tomasz Piechowski, Daniel Wojda, Paweł Kobierzycki,
Przemysław Zabost, Adrian Feltynowski, Michał Łazęcki, Karol Jar!lźny, Łu
kasz Walczak, Mariusz Grzelak, Damian
Cegliński, Przemysław Kucharek, Adam
Maltański, Paweł Grzejszczak, Daniel
Nowiński, Gabriel Piekacz, Arkadiusz
Blus i Adrian Dyszkiewicz - nauczyciel
w-f Sławomir Karmelita.
38:12,60
1. SP 3 Łowicz
38:14,96
2. SP .Domaniewice
41:16,82
3. SP 4 Łowicz
42:17,36
4. SP Kocierzew
• PGS DZIEWCZĄT:
Sytuacja w rywalizacji w ramach gimnazjady wykrystalizowała się po piatej
zmianie. Wówczas na prowadzenie wyszły zawodniczki SP Niedźwiada, które
nie oddały go już do końca. Walkę drugie
miejsce toczyły pomiędzy sobą łowickie
gimnazjalistki z ,)edynki" i „Dwójki",
a ostatecznie miejsce premiowane awansem na zawody rejonowe wywalczyły
podopieczne Iwony Rondoś.
W zwycięskim składzie SP Niedźwia
da znalazły się: Marta Lis, Ala Kłos,
Bogusława Znajdek, Karolina Pietrzak,
Aneta Kujawa, Małgorzata Golisz, Mał
gorzata Flis, Agnieszka Wiechno, Mag-

da Waracka, EwelinaKołaczyńska i Karolina Mika - nauczyciel w-f Bernard
Wudkiewicz.
1. SP Niedźwiada
27:06,99
27:30,71
2. GP 1 Łowicz
27:31,17
3. GP 2 Łowicz
27:37,60
4. GP Łyszkowice
28:32,95
5. SP Domaniewice
29:22,74
6. SP Kocierzew
29:45,46
7. GP Bielawy
8. SP Bednary
30:09,32
30:35,26
9. SP Kiernozia
10. SP 4 Łowicz
30:56,90
11. Pijarska SP Łowicz
31:48,26
• PGS CHŁOPCÓW
Od początku walka o ~cięstwo toczyła się pomiędzy ekipami SP 4 Łowicz
i SP Domaniewice. Po piątej zmianie
podopieczni Mieczysława Szymajda
objęli jednak prowadzenie, którego nie
oddali już do końca biegu. Oba zespoły
awansowały jednak na zawody rejonowe. W zwycięskim składzie biegli: Łu
kasz Fabjański, Arkadiusz Kozakiewicz,
Mariusz Marszałek, Artur Mikinka, Kamil Sokołowski, Paweł Szymajda, Kamil Siekierski, Rafał Kuciński, Marcin
Sztampke, Szymon Szymczak, Dame!
Szymajda i Damian Klima - nauczyciel
w-f Mieczysław Szymajda.
28:49,21
1. SP Domaniewice
29:16,33
2. SP 4 Łowicz
30:50,63
3. SP 3 Łowicz
31:41,67
4. SP Kiernozia
31 :53,19
5. SP I Łowicz
31 :55,08
6. SP Bielawy
32:05,54
7. GP Popów
32:32,98
8. GP Łyszkowice
32:34,77
9. SP Łaguszew
34:01,74
JO. GP Dzierzgówek
35:11,99
11. GP I Łowicz
36:13,71
12. Pijarskie GP Łowicz

KALEjdoskop

• KLASAB:
Grupa I:
Victoria Bielawy dogoniła liderującą
ekipę Płomienia Piotrowice. Obie drużyny mają teraz po 25 punktów, ale bezpośredni mecz między tymi zespołami
rozegrany zostanie dopiero w końcu
maja.
Victoria prowadzona przez prezesa
Marka Charuckiego wygrała tym razem z mękitnymi Dmosin 4:1 (1:1), a
bramki strzelili: Radosław Leśniak 2.
Maciej Markowski i Robert Milas.
Pierwsze zwycięstwo w tym roku odnieśli także piłkarze Daru Placencja, którzy pokonali Kalinę Domaniewice 5: I
(I: I) po bramkach strzelonych przez:
Marcina Warzyńczaka 2, Pawła Podraż
kę, Zbigniewa Więcka i Mariusza Kucharka.
11~ kolejka: Jutrzenka Drzewce Płomień Piotrowice 5:2, Dar Placencja Kalina Domaniewice 5: I ( 1: I), Victoria
Bielawy - Błękitni Dmosin 4: I (I: I),
LZS Słomków -Macovia Il Maków l :4
(O: 1). Pauza: Astra Zduny.
1. Płomień Piotrowice (I) 10 25 40:12
10 25 39:14
2. Victoria Bielawy {2)
JO 19 31:20
3. Macovia11Maków(4)
9 17 25:11
4. Astra Zduny (3)
IO 14 25:24
5. Dar Placencja (S)
10 12 24:29
6. Jutrzenka Drzewce (6)
10 8 19:24
7. Błękitni Dmosin (7)
8. Kalina Domaniewice (8) JO 3 14:44
10:51
9
9.LZSSłomków(9)
Grupa II:
RTS Gągolin w swojej inauguracji rundy wiosennej (tydzień wcześniej RTS
pauzował) pokonał na własnym boisku

Witonię

piłkARski
•KLASAA:
Grupa II (południowa):
Kolejny dobry mecz rozegrali piłka
rze Vagatu Domaniewice, którzy na wła
snym boisku pokonali Orlęta Cielądz 4: I
(3:0), a bramki strzelili: Sylwester Gajda, Zbigniew Konecki, Ireneusz Felczyń
ki i Emil Kruk.
17. kolejka: Cynes Zagórze - MKS
Żabia Wola 7:6 (2:4), Sobpol Konopnica - Błękitni Korytów 0:1 (0:1), LZS
Regnów - Jutrzenka Mokra Prawa I :4
(1:1), Juvenia Wysokienice -Muscador
Wola Pękoszewska 3:2 (1:1), Pogoń
Godzianów - Surfpol Wołucza 3:5 (2:2),
Mszczonovianka Mszczonów - Macovia. Maków 3: I (2:0), Vagat Domaniewice - Orlęta Cielądz 4:1 (3:0).
17 40 70:20
I. Mszczonovianka (I)
2. Jutrzenka Mokra Pr. (2) 17 36 37:32
17 30 47:32
3. MKS Żabia Wola (3)
17 28 35:28
4. Błękitni Korytów (5)
5. Sobpol Konopnica (4) · 17 27 38:25
6. VagatDomaniewice(6) 17 25 4~:42
17 22 33:29
7. Macovia Maków (7) •
17 22 32:44
8. Cynes Zagórze (8)
9. Juvenia Wysokienice (JO) 17 21 32:38
17 19 35:44
10. Pogoń Godzianów (9)
17 18 43:43
Il. Surfpol Wołucza(l})
17 16 25:56
12.MuscadorWolaPęk.(IJ)
17 15 31:49
13.LZSRegnów{l2)
17 14 32:52
14. Orlęta Cielądz (14)

SPORT

Piłka nożna

BIEGI „NA UTY"

Paweł

A.

Doliński

Osiek 4;2 (1:1), a bramki dla
strzelili: Józef Gładki 2,
Marek Białek i Maciej Sekuła.
Pierwszy punkt w rundzie wiosennej
zainkasowali także piłkarze Abexu
Strzelcew, którzy zremisowali w Guzowie z Guzovią 2:2 (O: I), a bramki w drużynie prezesa Artura Kacprzaka strzelili Tomasz Kępka i Ryszard Krawiń
ski.
Abex wygrywał już 2:0, ale później
sędzia popełnił kilka błędów na korzyść
gospodarzy.
11. kolejka: RTS Gągolin - Witonia
Osiek 4:2 (1:1), Guzovia FC Guzów Abex Strzelcew 2:2 (0:1), Oremus-Pogoń Wiskitki - LZS Teresin I: I, LZS
Mysłaków- GOKSiR Młodzieszyn 3:4.
Pauza: Rawka Jasionna.
I. GOKSiR Młodzieszyn (I) 10 27 53:15
2. Oremus-Pogoń Wiskitki (2) IO 24 27:15
IO 18 31 :23
3. LZS Teresin (3)
JO 16 28:17
4.GuzoviaFCGuzów(4)
to Il 29:34
5. LZS Mysiaków (5)
9 13 26:28
6. RTS Gągolin (6)
IO 8 15:20
7. Abex Strzelcew (7)
9 5 16:42
8. Rawka Jasionna (8)
IO 3 17:51
9. Witonia Osiek (9)
• CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
17. kolejka: WKS Wieluń - Orzeł
Łódź O: I, Widzew Łódź - GKS Bełcha
tów 2: I, RKS Radomsko - Stoczniowiec
Płock 2:1, Petro Płock - Aluminium
Konin 12: I, Piotrcovia-Ptak Piotrków
Trybunalski - Włocłavia Włocławek 3:O,
LO PZPN Łódź - Kujawiak Włocławek
przełoźono, Pelikan Lowicz - ŁKS
Ptak Łódź przełożono.
zwycięzców

•

SPORT

•

•

SPORT
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- 17. kolejka klasy A, I grupa

łowiczanie

nie wykorzystali szansy
• AMIGO Placencja - PELIKAN
II Łowicz 3:2 (0:2)
O: I - Dawid Ługowski (7), 0:2 - Łu
gowski (20), I :2 - Karol Kowalczyk
(55), 2:2 - Kowalczyk (68), 3:2 - Kowalczyk (77).
Pelikan II: Jędrzejewski - Stolarczyk,
Gąsecki, Gawlik (70 Borcuch), Olaczek
- Rembowski, Walczak, Skowroński,
Płuszka - Grzywacz, Ługowski.
Czerwona kartka: Łukasz Gąsecki
(88).
Łowicz, 16 kwietnia. Mimo wielu
okazji faworyzowany Pelikan II nie wykorzystał okazji na objęcie pierwszego
miejsca w ligowej tabeli. Podopieczni
Stanisława Nezdropy niespodziewanie
przegrali w P.lacencji z Amigo 2:3 i spadli na trzecie miejsce w ligowej tabeli.
• OLIMPIA Chąśno - BAKOMA
Bielice 7:5 (6:3); br.: Witold Łon 3, Jacek Sochala 2, Piotr Klimkiewicz i Daniel Okraska - Paweł Olejniczak 2, Paweł Włodarski, Michał Wójcik i Daniel
Dąbrowski.

Hokejowy wynik w Chąśnie, gdzie
miejscowa Olimpia pokonała Bakomę aż
7:5. Rzadko się zdarza, by w jednym
meczu strzelono aż dwanaście goli.
•START Zlaków Borowy - VICTORIA Zabostów Duży 8:1 (4:1); br.:
Witold Workowski 2, Robert Grzegory
2, Wojciech Grzegory, Dariusz Kołaczyń
ski, Mariusz Sunna i Artur Wojtczak.
Wysokie zwycięstwo Startu, który
w czterech wiosennych meczach zdobyli już osiemnaście goli.
• ZRYW Wygoda - BŁĘKITNI
Dzierzgów 0:1
Błękitni po ostatnich wzmocnieniach,
zgodnie z zapowiedzią, przypomnieli sobie jak się wygrywa. Wyjazdowe zwycię
stwo ze Zrywem to jednak niespodzianka.
I. Petro Płock (1)
2. ŁKS-Ptak Łódź (2)
3. WidzewŁódź(3)
4. WKS Wieluń (4)

17 46 83:14
16 39 58:13
17 39 61:17
17 34 45:27
17 30 49:23
5.GKSBełchatów(5)
16 27 46:32
6. LO PZPN Łódź (6)
17 22· 21 :33
7. Orzeł Łódź (7)
17 22 32:41
8. Piotrcovia-Ptak (8)
16 18 24:33
9.PelikanLowicz(9)
10.WłocłaviaWłocławek(IO) 17 16 26:55
11.AluminiumKonin(ll) 17 14 25:61
17 10 12:51
12.RKSRadomsko(J4)
13. Kujawiak Włocławek (12) 16 8 22:58
14. Stoczniowiec Płock (13) 17 8 22:69
• CENTRALNA LIGA JUNIORÓW

• ORZEŁ NiebÓrÓw- LIMIT Rybno 4:1 (3:1); br.: Hubert Sobolewski 2,
Krzysztof Ambroziak i Robert Sobolewski - Stanisław Grys.
Kolejny sukces Orła, który w Nieborowie wygrał z dotychczasowym liderem
- Limitem aż 4: I. Drużyna trenera Mirosława Fiutkowskiego zajmuje jednak
wciąż czwarte miejsce w tabeli klasy A.
• ISKRA Bolimów - OLIMPIA
Niedźwiada 5:1 (4:0); br.: Krzysztof
Brysiak, Mariusz Dymecki, Dariusz
Rogoziński, Adam Siekierski i Mariusz
Pikura.
• PROMYK Nowa Sucha - NAPRZÓD Jamno 5:0 (1 :O); br.: Krzysztof Zarzycki 2, Andrzej Witkowski, Arkadiusz Cieślak i samobójcza.
I. Promyk Nowa Sucha (3) 17 36 51 :23
17 36 42:19
2. Limit Rybno (I)
3. Pelikan II Łowicz (2) 16 33 56:16
16 33 60:28
4. Orzeł Nieborów (4)
17 29 50:39
5. Bakoma Bielice (5)
17 28 53:37
6. Olinipia Chąśno (7)
17 27 38:26
7. Zryw Wygoda (6)
17 24 32:46
8. Naprzód Jamno (8)
9. Olimpia Niedźwiada (9) 17 21 38:50
10. Amigo Placencja (IO) 17 21 34:48
17 17 27:43
11. Iskra Bolimów (Il)
12. Start Zlaków Bor. (12) 17 14 40:54
13. Błękitni Dzierzgów (13) 17 Il 16:53
14. Victoria Zabostów (14) 17 IO 18:73
W czwartek, 27 kwietnia o godz. 17.00
Pelikan II rozegra na stadionie OSiR w
Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3 zaległy
mecz z Orłem Nieborów, a kolejne spotkania w klasie odbędą się w niedzielę, 30
kwietnia: godz. 11.00: Bakoma - Promyk,
Naprzód - Iskra, Victoria - Olimpia Chą
śno, godz. 14.00: Olimpia Niedźwiada Orzeł, godz. 15.00: Limit- Zryw, Błękit
ni - Amigo i Pelikan II - Start.
Paweł A. Doliński

NJORÓW STARSZYCH:
17. kolejka: Mień Lipno - Tulisia
Tuliszków7:0,LechRypin-BiałkaBia-

Rawska I :3, Jagiellonka Nieszawa Orkan Sochaczew 1:2, MKS Kutno Widok Skierniewice l :2. Pauza: KaszteIan Sierpc i !mielnica Płock.
12 26 42: 17
I. Orkan Sochaczew (I)
12 24 36:10
2. Mień Lipno (3)
12 22 27:17
3.LechRypin(2)
li 20 25:12
4.lmielnicaPłock(4)
5.JagiellonkaNieszawa(5) 12 20 31:16
12 15 14:18
6. MKS Kutno (6)
7. Białka Biała Rawska (7) 12 15 18:49
8. Widok Skierniewice (9) 12 13 17:30
9. Tulisia Tuliszków (IO) 12 7 22:45
MŁODSZYCH:
11 5 16:34
17. kolejka: Orkan Sochaczew - 10. Kasztelan Sierpc (11)
•KLASAMIĘDZYOKRĘGOWAJUOrzeł Łódź 1:1, Widzew Łódź - GKS
Bełchatów 2:2, KKS Kalisz - Mazovia NIORÓW MŁODSZYCH:
17. kolejka: Mień Lipno - Włocłavia
Rawa Mazowiecka 0:1, Petro Płock Aluminium Konin 4: I, Ceramika Opocz- Włocławek I :6, Stoczniowiec Płock no - Górnik Łęczyca 2: I, Włókniarz Łódź Bzura Sochaczew 3:3, Kasztelan Sierpc - Kujawiak Włocławek przełoźono, Pe- Petro II Płock 2: 1, Unia Skierniewice WidokSkiemiewice4:2,MazoviaIIRawa
likan Łowicz - ŁKS-Ptak Łódź 1:3.
17 43 42:11 Mazowiecka-TurTurek3:0.Pauza:Lech
J.Orze!Łódź(l)17 42 60:15 Rypin i Start Radziejów.
2. ŁKS-PtakŁódź(2)
14 35 45:15
I. Start Radziejów (1)
17 33 47:21
3.GómikŁęczyca(3)
14 32 75:12
2.Petrol1Płock(2)
17 33 38:30
4.Ceramika0poczno(4)
14 31 49:23
3:-Mień Lipno (3)
17 31 33:21
5.MazoviaRawaMaz.(5)
4.MazovialIRawaMaz.(4) 15 26 28:25
17 26 26:33
6.AluminiumKonin(&)
5. Unia Skierniewice (5) 15 25 39:37
17 26 32:25
7. Orkan Sochaczew (6)
6. Włocłavia Włocławek (6) 14 21 28:31
17 27 47:21
8. Petro Płock (7)
14 15 26:29
7. Lech Rypin (7)
17 22 47:33
9. GKS Bełchatów (9)
14 14 26:46
8. Kasztelan Sierpc (9)
17 19 25:48
IO. KKS Kalisz {I O)
14 13 26:51
9. TurTurek(8)
17 16 28:32
Il. WidzewŁódź(ll)
14 11 32:48
17 10 21:46 JO. Bzura Sochaczew (11)
12. Pelikantowicz(l2)
11. Widok Skierniewice (JO) 15 11 30:49
16 6 14:51
13. WłókniarzŁódź(13)
2 12:83 J2,StoczniowiecPłock(J2) 14 Jl 13:41
14.KujawiakWłocławek{l4) 16
(pad)
•KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA JUła

-
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Piłka nożna - ligi okręgowe
juniorów i juniorów 17Jłodszych

Piłkarska mlodziei
iui rozpoczęła

-

LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW
• STYL Michowice - RELAX RaSTARSZYCH:
dziwiłłów 1 :3 (0:2); br.: Maciej Boncela
Mecz zaległy:
• SURFPOL Wołucza - SIERAKO• RELAX Radziwiłłów - STYL WIANKA Sierakowice nie odbył się.
Michowice 2:2
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
14. kolejka:
- ORLĘTA Cielądz 5:0
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
Pauza: GUZOVIA FC Guzów
- BZURA Sochaczew 1:3 (0:0); br.: i BZURA Sochaczew.
KrzysztofTabara 2 i Artur Loch.
16. kolejka:
• ORLĘTA Cielądz - SIERAKO•BZURA Sochaczew - ORLĘTA
WIANKA Sierakowice 1: 1
Cielądz 4:0 (1:0); br.: KrzysztofTaba• SURFPOL Wołucza - STYL Mi- ra 2, Rafał Szpil i Łukasz Kuźnicki.
chowice 7:1 (3:1)
· • SURFPOL Wołucza - ŻYRAR
• RELAX Radziwiłłów - ISKRA DOWIANKA Żyrardów 5: 1
Bolimów nie odbył się.
• SIERAKOWIANKA SierakowiPauza: UNIA Skierniewice i GUZO- ce - RELAX Radziwillów 2:0 (2:0); br.:
VIA FC Guzów.
Przyżycki i samobójcza.
15. kolejka:
• STYL Michowice - UNIA Skier• UNIA Skierniewice - ISKRA niewice 1:2 (0:1); br.: Krzysztof Jaroń
Bolimów3:1 (l:l);br.: Jakub Mroczek, i Sylwester Płacheta.
Mariusz Stoczyński i Sylwester Płacheta.
dok. na str. 28

·-

Krzysztof Papuga na

wiosnę

gra znów dobrze,

Piłka nożna

choć

w Płocku bramki nie strzelił.

- 4 runda Pucharu Polski w OZPN Skierniewice

Sport szkolny - Rejonowa
Liceliada Szkolna w piłce nożnej

•

TERAZ JUZ ZAGRA IV LIGA

-

-

W finale „Syntex." bez szans

wszedł junior Tomasz Panak, który kilArkadiusz Cieślak (86).
Konopnica, 14 kwietnia, Boiska
• ZSZ 2 Skierniewice - ZSZ PKP
Pelikan II: Nowogórski - Gawlik (46 kanaście sekund później wpisał się do
„Klucza" Konopnica było areną rywa- Kutno 0:2 (0:0)
Stolarczyk), Gąsecki, O laczek - Owcza- protokołu, strzelając z bliska pod polizacji czterech drużyn walczących
MECZ O i. MIEJSCE:
rek, Bogdan Plichta, Skowroński, Wal- przeczkę. W końcówce zrobiło się nerw Rejonowej Liceliadzie Szkolnej w pił
• ZSZ 3 Łowicz - ZSZ PKP Kutno
wowo,
bo
goście
znów
zbliżyli
się
na
jeczak, Płuszka - Grzywacz (62 Panak),
ce
nożnej o awans na półfinały mi- 0:5 (0:3)
dną bramkę, a sędzia, nie chcąc chyba
Ługowski (70 KrzysztofTafliński).
2 6 7:0
ryzykować dogrywki, zakończył tę część strzostw województwa łódzkiego szkół I. ZSZ PKP Kutno
Łowicz, 13 kwietnia. Rezerwy Peliponadpodstawowych. Do tego etapu 2. ~Z 3 Łowicz
2 3 2:6
już po 43 min. i piętnastu sekundach.
kana awansowały do kolejnej fazy rozI O 1:2
•RELAX Radziwillów - GKS Łysz awansować miała tylko jedna drużyna, 3. LO Rawa Maz.
grywek Pucharu Polski. W pierwszej
-ZSZ 2 Skierniewice
I O 0:2
kowice 1:2 (0:2); br.: Piotr Bombała a okazała się nią ekipa ZSZ PKP Kutpołowie zespół trenera Stanisława Nezno. Mistrzowie powiatu łowickiego W reprezentacji łowickiego „Syntexu",
i Leszek Boczek.
dropy wygrywał 2:0, po dwóch golach
GKS prowadzony przez trenera Ka- uczniowie ZSZ 3 Łowicz po zwycię czyli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3
niezwykle nieskutecznego jednak tego
mila Sochę mógł wygrać jeszcze wyżej, stwie z LO Rawa Mazowiecka 2: 1 (po grali: Marcin Salamon, Mariusz Wróbel,
dnia Marcina Grzywacza. Pierwszą ale Piotr Bombała przy wyniku
2: I nie dwóch bramkach Marcina Salamona, Daniel Kawczyński, Tomasz Zwierz,
bramkę łowicki napastnik zdobył po inwykorzystał rzutu karnego.
najpierw z rzutu karnego, a potem po Emil Wójcik, Arkadiusz Ślesiński, Dadywidualnej akcji, w sytuacji „sam na
•VA GAT Domaniewice- CZARNI indywidualnej akcji) przegrali jednak mian Borowiec, Jarosław Morawski,
sam" nie miał problemów z pokonaniem Bednary 1:2 (0:0); br.: Ireneusz Felczyń
z kutnianami aż 0:5.
Dominik Szymajda, Rafał Zielkowski,
golkipera Promyka. W drugiej wykorzy- ski - Marcin Salamon i Jacek Zrazek.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
Michał Wróbel, Tomasz Pietrzak i Łu
stanej okazji Grzywacz przejął piłkę już
W derbach powiatu łowickiego lepszą
• LO Rawa Mazowiecka - ZSZ 3 kasz Niedzielski - nauczyciel w-f Arkana połowie boiska, odważnie wpadł po- okazała się występująca w wyższej klaŁowicz 1:2 (1:0); br.: Marcin Salamon 2. diusz Anyszka.
Paweł A. Doliński
między dwóch obrońców, którzy sposie drużyna Czarnych. Vagat honorowedziewali się chyba rozegrania do skrzy- go gola strzelił na pięć minut przed koń
cem spotkania.
dła i uderzył po długim rogu.
• BZURA CHODAKÓW SochaNiestety okazji na podwyższenie wyniku było znacznie więcej. W między czew - ŻYRARDOWIANKA Żyrar
czasie goście zdobyli gola kontaktowe, dów 3:1 (2:0); br.: Grzegorz Szybszak,
go i wówczas łowicki trener przepro- Ireneusz Szczerbik i Rafał Jagodziński.
• LZS Teresin - UNIA II Skierniewadził zmianę. W miejsce Grzywacza
wice 1 :3; br.: Marcin Staszczak, Jacek
Krulik i Grzegorz Gorący.
li OREMUS POGOŃ Wiskitki Piłka nożna - 17. kolejka centralnej
BIAŁKA Biała Rawska 4:5 (0:3); br.:
ligi juniorów młodszych
Jacek Brzozowski, Mariusz Kosela, Paweł Niezgoda, Wojciech Kutkowski
i Mariusz Lewandowicz.
• POGOŃ Rogów - TUR-SERVl• PELIKAN Łowicz - LKS Łódź przy tym uderzeniu był bramkarz go- SCO Jaktorów 6:0
1:3 (1:1)
ści, któremu piłka przeszła pod brzu• LIMIT Rybno - SIERAKOI :O - Michał Brzózka (8).
chem. I była to jedyna okazja, jaką WIANKA Sierakowice 4:0
Pelikan: Dariusz Chrząszcz- Sylwe- w tym spotkaniu stworzyli młodzi pił• ORZEŁ Nieborów - wolny los.
Chłopcy z ZSZ nr 3 Łowicz wywalczyli w Konopnicy drugie miejsce.
ster Knera, Emil Wójcik, Norbert Ko- • karze Pelikana. Dalej grali już tylko goPaweł A. Doliński
cemba, Sebastian Zwierz- Emil Godos ście, ale czynili to na szczęście łowic
(55, Tomasz Zwierz), Sebastian Słupski, kich piłkarzy mało skutecznje. Dopiero
Dart - 7. turniej Grand Prix Łowicza
Michał Brzózka, Jarosław Morawski w 32. minucie doprowadzili oni do wy(70, Mariusz Ignaczewski) - Paweł Siat- równania, a w dużej mierze pomógł im
kowski, Paweł Kutkowski (60, Łukasz przypadek. Piłkę z 7-8 metrów od bramPapuga).
ki Dariusza Chrząszcza wybijał Emil
Lo)Vicz, 16 kwietnia. Nie udało się Wójcik. Zrobił to tak niefortunnie, że
3. Jacek Lebioda (3)
Łowicz, 14 kwietnia. Jeśli wicelider bioda znowu nadrobił jeden punkt nad
90
młodym piłkarzom Pelikana powtórzyć trafiła ona w byłego zawodnika Pelikana klasyfikacji generalnej drugiej edycji
4, Waldemar Sokół (4)
87
Waldemarem Sokołem. ·
wyniku z rundy jesiennej, kiedy to nie- Krystiana Bolimowskiego i przelobowa- Grand Prix Łowicza w darcie - Paweł
5. Adrian Wójcik (5)
75
7. turniej GP Łowicza:
spodziewanie pokonali rówieśników ła łowickiego golkipera, trafiając za jego Kuza marzy o wjprzedzeniu
70
Macieja I. Paweł Kuza
5 4 9:4 16 6. Jakub Lebioda (7)
ŁKS-u 2:0. Ale łowiczanie do tego-spo- plecami do bramki.
7. Maciej Wójcik (6)
62
Turskiego, to w każdym z ostatnich 2. Maciej Turski
4 3 .6:4 -15
tkania przystąpili w bardzo odmiennym
Po kwadransie gry w drugiej połowie
8.
Jacek
Pytkowski
(8)
42
trzech turniejów tej edycji musiałby zdo- 3. Jacek Lebioda
S 3 7:5 I 4
składzie, przede wszystkim bez Micha- łodzianie objęli prowadzenie, a kilka
9. Jerzy Cipióski (9)
35
bywać o co najmniej jeden punkt więcej 4. Waldemar Sokół
4 2 6:4 13
ła Plichty, autora obydwu goli, i Kry- minut później strzelili jeszcze jednego
I
O'
.
Waldemat Szkup (9)
32
od swojego najgroźniejszego rywala.
5. JerzyCipióski
4 2 4:5 12
stiana Bolimowskiego, który przy trafie- gola, ustalając końcowy wynik spotka11. Piotr Pernak ć9)
23
W siódmym turnieju tego sezonu syJakub Lebioda
3 I 2:5 12
niach Plichty miał duży udział.
nia. Nie była to ostatnia bramka w tym
J2. Paweł Głazik (12)
12
tuacja
powtórzyła się z poprzedniej ry- 7. Jacek Pytkowski
2 O 2:4 IO
Bardzo dobrze dla podopiecznych tre- spotkaniu. Łodzianie jeszcze raz pokoPaweł Orzechowski (12)
12
2 O 2:4
9
nera Zbigniewa Zająca rozpoczął się nali Chrząszcza, jednak sędzia nie uznał walizacji. Znowu w meczu z „prawej stro- 8. Adrian Wójcik
Kolejny turniej Grand Prix Łowicza
ny
drabinki"
lepszym
był
najpierw
mieszWaldemar
Szkup
2
O
1
:4
9
pojedynek z rówieśnikami łó~kiego tego gola, odgwizdując faul na nim. Porozgrywany będzie w hali OSiR Nr I
Klasyfikacja po 7. tumif!iu GP Łowicza: w piątek, 28 kwietnia 2000 roku, a jego
ŁKS-u. Już w 8. minucie po strzale Mi- dobna sytuacja miała miejsce w pierw- kaniec Głowna, ale rewanż należał. do
Kuzy.
1. Maciej Turski (1)
104 początek jak zwykle o godz. 18.00.
chała Brzózki z ponad 20 metrów łowi szych minutach gry.
W walce o trzecie miejsce Jacek
2. Paweł Kuza (2)
. I 02
Paweł A. Duli1iski
czanie objęli prowadzenie. Nie bez winy .
Sławomir Karmelita

W niedzielę, 19 marca 2000 roku rozgrywane były mecze 4. rundy Pucharu
Polski w Okręgowym Związku Piłki
Nożnej w Skierniewicach. Nie obyło się
w tej fazie znowu bez niespodzianek.
Największa porażka wicelidera skierniewickiej klasy okręgowej - Żyrardowianki
w Sochaczewie z Bzurą 1:3. Kilka dni
wcześniej obie drużyny spotkały się
w meczu ligowym i wówczas zespół trenera Tadeusza Spalińskiego wygrał
pewnie 3:1.
W siedzibie OZPN rozlosowano już
drużyny, które w środę 10 maja zmierzą
się w meczach 5. rundy. Spotkają się
wówczas: Pelikan II Łowicz - Orkan
Sochaczew, Bzura Sochaczew - Huragan Bobrowniki, GKS Łyszkowice Unia II Skierniewice, Orzeł Nieborów Czarni Bednary, Białka Biała Rawska Mazovia Rawa Mazowiecka i Limit
Rybno - Pogoń Rogów.
•PELIKAN Il Łowicz - PROMYK
Nowa Sucha 3:2 (2:0)
1:O - Marcin Grzywacz (16), 2:0 G~acz (27), 2: 1 - Andrzej Witkowski (56), 3: 1 - Tomasz Panak (62), 3:2 -

Nie powtórzyli wyniku z łodzi

Kuza znowu

Le-

odrobił

ieden punkcik

nowy WWICZANIN
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Piłka nożna

•
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- 23. kolejka li/ ligi

dzie najprawdopodobniej na Śląsku.
• PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków
Unia, podobnie jak Pelikan, na wio- Trybunalski- ROZWÓJ Katowice 1: 1
snę jeszcze nie przegrała, ale także nie (0:1)
wygrała żadnego meczu. Czwarty remis
O: I - Arkadiusz Szczygieł (42), I: I i trener Witold Królewiak będzie chy- samobójcza (57).
ba szukał nowej posady.
• WŁÓKNIARZ Konstantynów
23. kolejka III ligi:
Łódzki - ODRA II Opole 0:0
• LKS LIGNOMAT Jankowy •GKS II Bełchatów-ALUMINIUM
MARKO WKS Wieluń 2:0 (1:0)
Konin 3:1 (2:1)
I :O - Krystian Sikora (30), 2:0 - Bła
O: 1 - Rafał Popko (20), I: I - Jakubżej Marczak (75).
czak (35), 2: I - Kukulski (40), 3: 1 - WalTabela po 23. kolejce III ligi:
demar Sokół (77).
•ZAGŁĘBIE Sosnowiec - WARTA
1.ZagłębieSosnowiec{l)
22 51 48:17 16-3-3 12 31 34:5 IO 20 14:8
2. Unia Skierniewice (2)
23 45 40:20 12-9-2 11 23 21:8 12 22 19:12
Zawiercie 2:0 (1:0)
3.RozwójKatowice(3)
22 42 31:18 13-3-6 Il 27 17:8 li 15 14:10
I :O - Marek Adamczyk (23), 2:0 4.LignomatJankowy(4)
23 41 36:23 12-5-6 12 31 25:8 li 10 11:15
Marek Adamczyk (68).
S.MKGómikKatowice(5)
23 37 26:16 10-7-6 12 21 14:8 Il 16 12:13
• GÓRNIK Jastrzębie - START
6. Pelikan Łowicz (6)
23 35 38:37 9-8-6 11 20 16:14 12 15 22:23
INTERSOLAR Łódź 1:0 (1:0)
7.0dra110pole(8)
23 30 26:28 8-6-9 li 18 17:10 12 12 9:18
8.CKS Czeladź(9)
23 30 20:25 8-6-9 12 25 16:9 11 5 4:16
1:O - Jacek Mizia (24)
9. Mień Lipno (10)
23 30 34:40 8-6-9 12 22 21:19 li 8 13:21
• CKS Czeladź - ASTRA KrotoIO. Piotrcovia-Ptak (13)
23 29 31:23 8-5-10 12 21 24:10 11 8 7:13
szyn 0:0
ll.GKSIIBelchatów(l4)
23 29 35:31 8-5-10 12 24 22:8 li 5 13:23
• MIEŃ Lipno • UNIA Skiernie12.WlókniarzKonstantynów(l2) 23 29 27:29 8-5-10 12 19 16:11 Il IO 11:18
wice 2:2 (1:1)
13.WartaZawiercie(7)
23 29 26:29 7-8-8 Il 15 17:15 12 14 10:14
14. Start lntersolar Łódź (11)
23 29 26:33 8-5-10 IO 20 13:8 13 9 13:25
O: 1 - Arkadiusz Żaglewski (2), 1: I 15.AstraKrotoszyn(l5)
23 23 29:38 6-5-12 Il 16 18:16 12 7 11:22
Mariusz Gawroński (8), 2: I - Mariusz
16.MarkoWKSWieluń(l6)
23 22 21:39 4-10-9 li 14 13:15 12 8 8:24
Konopiński (75), 2:2 - Chioma Chimeze
17.GórnikJastrzębie(17)
23 22 20:31 5-7-11 12 17 13:12 li 5 7:19
(88, kamy).
18.AluminiumKonin{l8)
23 12 14:44 3-3-17 li 7 6:18 12 5 8:26
•MK GÓRNIK Katowice - PELIPo nazwie drużyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
meczów, punkty, stosunek bramek, ilość zwycięsrw, remisów i porażek oraz ilość KAN Łowicz 1:2 (0:1)

Pelikan w 2000 roku nie przegrał jeszcze meczu ligowego. Po trzech pierwszych remisach przyszło wyjazdowe zwycięstwo z zajmującym piąte miejsce Murckim - Kostuchną Górnikiem Katowice.
Pewne zwycięstwo odniósł lider z Sosnowca i wydaje się, że Zagłębie nie bę
dzie miało problemów z awansem do n
ligi. Przy okazji jeszcze dodam, że najprawdopodobniej zaplanowany na 29 kwietnia
mecz Pelikan - Zagłębie rozgrywany bę-

dok. ze str. 32

Wygrana na Śląsku

Tam był zamykający całą akcję Piechna i skierował futbolówkę do siatki. Sę
dzia Wandlewski nie uznął jednak tego
gola, uważając, że łowicki napastnik był
na spalonym. Gospodarze w pierwszych
45. minutach tylko raz poważnie zagrozili bramce „Siamy" Nowogórskiego.
Strzał głową Krystiana Czyżo minimalnie minął łowicką bramkę.
W drugiej połowie Pelikan również
stworzył kilka okazji do strzelenia bramki, ale wykorzystał tylko jedną. Nim to
sięjednak stało padł wcześniej wyrównujący gol. Górnicy wykonywali rzut
wolny. Po strzale Marka Krasińskiego
piłka trafiła w słupek i wróciła na plac
gry. Doskoczył do niej Michał Smy.ka
i oddał strzał na bramkę. Stojący blisko
linii bramkowej Krzysztof Kmietowicz
wepchnął ja do siatki. Błąd popełnił kaliski sędzia i uznał bramkę, która padła
zewidentnego spalonego. To wcale nie
r.ałamało naszych graczy, którzy ruszyli
do falowych ataków. Idealnej okazji do
objęcia prowadzenia nie wykorzystywał
Robert Stankiewicz, który w jednej minucie trzykrotnie uderzał na katowicką

bramkę.

Dwie bramkowe okazje zaprzepaścił także wprowadzony w tej części
gry Marcin Owczarek. W 68 .. minucie
Piechna minilł stopera gospodarzy i został przewrócony. Zamiast rzutu karnego dla Pelikana, sędzia pokazał naszemu napastnikowi żółta kartkę. W 79.
minucie Nowacki podał w tempo do
Grzegorza Łopaty .
Były pomocnik Ceramiki Opoczno,
poradził sobie z defensywą gospodarzy,
minął bramkarza Górnika, a także wygrał pojedynek biegowy z Buffim i strzelił do pustej bramki. Zapanowała niesamowita radość w łowickim zespole. Pelikan do końca spokojnie kontrolował
przebieg wydarze·ń na boisku i wygrał
zasłużenie to spotkanie, będąc lepszym
zespołem w przekroju całego pojedynku.
Gdy ten numer „NL" wychodził bę
dzie do druku, łowiczanie rozgrywać
będą spotkanie mistrzowskie z CKS-em
Czeladź, a kolejny mecz „Ptaki" rozegrają w poświąteczną środę (26.04) na
wyjeździe z GKS-em Jastrzębie.

Paweł A. Doliński

•

SPORT

- 17. kolejka klasy

31

okręgowej

Granex strzela
•
z wiatrem
• GKS Łyszkowice - GRANEX
Boczki 1:3 (0:3); br.: Marcin Nasułe
wicz - Dariusz Reczulski 2 i Robert Wojtasiak.
Po tej porażce trener Kamil Socha
miał ochotę zrezygnować z pracy
w GKS, ale działacze nie przyjęli jego
dymisji. Granex wszystkie bramki strzelił w pierwszej połowie, kiedy drużyna
prowadzona przez Marka Borkowskiego grała „z wiatrem" ..
• WRZOS Międzyborów - CZARNI Bednary 0:1 (0:1); br. Marcin Salamon.
Czami w meczu z Wrzosem wygrali
tylko I :O, ale przede wszystkim cieszą
trzy punkty. Było to już trzecie zwycięstwo drużyny trenera Mirosława
Fiutkowskiego w rundzie wiosennej.
•BIAŁKA Biała Rawska - WIDOK
Skierniewice 1:2 (0:2); br.: Marcin
Kosela - Janusz Strzelecki i Michał Kaliński

• POGOŃ Rogów - POGOŃ Belchów 7: 1
• UNIA II Skierniewice - SIERAKOWIANKA Sierakowice 7:0 (7:0);
br.: Paweł Foryszewski, Norbert Nowak,
Grzegorz Gorący, Robert Hyży, Marcin Maciejak, Robert Sopyła i Dariusz
Nawrocki.

Piłka nożna

• BZURA CHODAKÓW Sochaczew -TUR-SERVISCO Jaktorów 2:1
(1:0); br.: Grzegorz Szybszak i Mariusz
.Makulski.
•ŻYRARDOWIANKA Żyrardów RELAX Radziwiłłów 6:0 (2:0); br.: Radosław Michalak 2, Arkadiusz Wacławek 2,
Dariusz Koźbiał i Mariusz Adamczyk.
I. Unia II Skierniewice (f) 17 46 66:10
2.ŻyrardowiankaŻyrardów(2) 17 39 57:16
3. Pogoń Rogów (3)
17 39 54:18
4. Białka Biała Rawska (4) 17 31 35:31
5. Widok Skierniewice (6) 17 32 59:25
6. Tur-ServiscoJaktorów (5) 17 29 38:27
7. Granex Boczki (7)
17 23 36:35
8. Czarni Bednary (9)
17 22 28:38
9. Relax Radziwiłłów (8) 17 19 32:43
IO. GKS Łyszkowice (10)
17 18 33:45
11.BzutaSochaczew(ll)
17 15 29:34
12. Pogoń Bełchów (12)
17 12 19:62
13. Sierakowianka (13)
17 7 14:53
14. Wrzos Międzyborów (14) 17 5 14 :68
18. kolejka spotkań zostanie rozegrana dopiero w weekend 29-30 kwietnia, a
spotkają się wówczas: sobota - godz.
16.00: Widok - Wrzos, Tur-Servisco Żyrardowianka, niedziela - godz. I I .OO:
Relax - Białka, Czami - Pogoń Rogów,
Unia II - Bzura Sochaczew, godz. 15.00:
Pogoń Bełchów - GKS Łyszkowice
i Granex - Sierakowianka.
(p)

- 22. kolejka IV ligi

Przewaga Jagiellonki Wzrasta

Huragan przegrał po raz pierwszy
w tym roku, ale porażki z naszpikowanym I-ligowymi gwiazdami rezerwami
Petro można się było tego spodziewać.
Mimo tej „wpadki" zespół trenera Macieja Nezdropy wciąż zajmuje drugie
miejsce w IV lidze.
Obchodzący rocznicę dwudziestolecia
gry w piłkę nożną Wiesław Pesta w sobotnim meczu zdobył aż pięć goli, a jego
Start ustanowił tego dnia rekord tego sezon'u, strzelając outsiderowi z Brześcia
Kujawskiego aż jedenaście goli.
Bardzo ciekawy mecz stoczyły ekipy
Lecha i Kasztelana. Obie drużyny sąsia
dowały dotąd w ligowej tabeli, ale zdecydowanie lepiej zagrali tego dnia gospodarze prowadzeni przez Jacka Ziół
kowskiego, którzy wygrali jednak tylko 3:0.
22. kolejka IV ligi: ZDRÓJ Ciechocinek- ORKAN Sochaczew 2:3 (2:1);
br.: Artur Polak (3) i Artur Smykowski
(3 7) - Paweł Kowalczyk 2 ( 12, 88)
i Marcin Wojciechowski, SOKÓŁ Kleczew - OLIMPIA Kolo 2:2 (1:1); br.:
Krzysztof Olko
Zbigniew Woziński (36) i Radosław
Maciejewski (80) - Krzysztof Potaz
(26) i Mariusz Antosik (70), GÓRNIK
t;ęczyca - ZIEMOWIT Osięciny 3:1
(1:0); br.: Lukasz Laskowski 2 (14, 60)
Mecze 24. kolejki w III lidze rozgrywane były wczoraj, a po raz kolejny piłka i Daniel Banasik (75)- Roman Konarski
rze wystąpią na piłkarskich boiskach już w najbliższą środę, 26 kwietnia. Tym (80), GÓRNIK Kłodawa ·MKS Kutrazem łowiczanie zagrają w Jastrzębiu z Górnikiem, a mecz ten rozpocznie się no 1 :3 (0:2); br.: Tomasz Kowalski (50)
o godz. 15.30. Jesienią Pelikan wygrał I :O. Kolejny mecz, tym razem już - Łukasz Bogusławski 7 i Michał Rosiak
wŁowiczu, zespół prowadzony przez trenera Zbigniewa Niewiarowskiego 2 (24, 80), SKP Słupca - MAZOVIA
rozegra z Zagłębiem, choć nie wiadomo jeszcze, gdzie i kiedy to spotkanie się Rawa Mazowiecka 2:2 (1:1); br.: Andrzej Dziadkiewicz (43) i Janusz Orodbędzie. Jesienią w Sosnowcu było 0:0.
W innych meczach 25 . kolejki w środę, 26 kwietnia zagrają: Rozwój Katowice chowski (75) - Mariusz Wielgus (72,
-Marko WKS Wieluń Uesienią w Wieluniu Rozwój wygrał 2:0), LKS Lignomat kamy), LECH Rypin - KASZTELAN
Iankowy - Odra II Opole (I: I), Piotrcovia-Ptak- Aluminium Konin (I :O), Włók Sierpc 3:0 (1:0); br.: Piotr Buchalski
niarz Konstantynów Łódzki - Warta Zawiercie (I: I), GKS II Bełchatów - Start (43), Krzysztof Marciniak (70) i Paweł
Markowski (84), START Radziejów lntersolar Lódż (O : I), Zagłębie Sosnowiec - Astra Krotoszyn (2 :3), CKS CzeŁOKIETEK Brześć Kujawski 11:0
ladź- Unia Skierniewice (O: I) i MK Górnik Katowice -Mień Lipno (2:4). Nato(3:0); br.: Piotr Stramowski (20), Wiemiast w 26. kolejce zagrają: Marko WKS - MK Górnik (0:0), Mień - CKS Cze- sław Pesta 5 (32, 84, 86, 88, 89), Krzysz:ladź (0:2), Unia - Jastrzębie (I: I), Astra - GKS II (I: I), Start Intersolar - Włók tofLizik 3 (7, 48, 50) i Sebastian Nitecki
niarz (0:3), Warta - Piotrcovia-Ptak (I :O), Aluminium - Lignomat (I :4) i Odra II 2 (70, 78), BŁĘKITNI Gąbin • JA-Rozwój (1 :2).
(p) GIELLONKA Nieszawa 2:3 (2:2); br.:

[Mecze przed i po świętach

SPORT

Piłka nożna

CZWARTY REMIS UNII

meczów, punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.

•

KrzysztofDróbkowski 2 (2, 88) i Piotr PETRO II Płock - HURAGAN BoWidzyński (25) - samobójcza (5, Ma- browniki 2:1 (1:0).
riusz Konarski) i Dariusz Kowalski (43),
Paweł A. Doliński
I. Jagiellonka Nieszawa (I)
2. Huragan Bobrowniki (2)
3. Petro II Płock (3)
4. Lech Rypin (6)
5. Górnik Kłodawa (4)
6. Kasztelan Sierpc (5)
7. Mazovia Rawa Maz. (7)
8. Zdrój Ciechocinek (8)
9. MKS Kutno (IO)
IO. SKP Słupca (9)
11. Sokół Kleczew (11)
12. Górnik Łęczyca (13)
13. Ziemowit Osięciny (12)
14. Start Radziejów (14)
15. Orkan Sochaczew (17)
16. Olimpia Koło (15)
17. Błękitni Gąbin (16)
18. Łokietek Brześć (18)

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

56
45
45
38
37
36
35
33
33
32
29
29
28
28
22
20
18
3

66:18
53:21
49:27
37:28
42:23
38:30
37:40
40:40
35:25
35:31
33:41
~3:33

31:44
42:44
33:54
28:42
24:44
1-0:84

17-5·0
14-3-5
14-3-5
12-2-8
12-1-9
11-3-8
11-2-9
11-0-11
8-7-7
9-5-8
9-2-10
I0-2-10
8-4-10
8-4-10
5-5-12
4-5-13
5-3-14
1-0-21

11 31 36:9

11 31 33:2
12 34 37:8
11 25 20:11
11 16 21:12
10 24 26:10
Il 25 22:13
Il 15 22:20
11 13 16:13
11 20 25:15
Il 20 22:12
li 21 21:14
11 21 20:16
13 25 35:19
Il 15 22:9
IO 14 18:14
12 17 18:19
li 3 7:29

li
11
IO
Il
li
12
Il
Il
li
11
Il
li
li
9
li

12
IO
li

25 32:9
14 20:19
11 12:19
13 16:22
21 21:11
12 12:20
7 15:26
18 18:20
18 16:14
12 10:16
9 9:28
8 15:21
7 11:28
3 7:25
8 13:31
6 10:27
I 6:25
o 3:53

Rewani rezerw Petro w Płocku
• PETRO II Płock - HURAGAN
Bobrowniki 2:1 (1:0)
I: l - Marcin Majer (65, kamy), 2: l Paweł KęQ;zierski (81 ).
Huragan: Wudkiewicz - Klimczyk,
Koźbiał, Tryngiel, Kamiński - Małkus
(46 Mrówka), Majer, Plichta, Kowalik
- Papuga, Grzegorz Durka.
Płock, 16 kwietnia. Zespół rezerw
płockiego Petro przystąpili do niedzielnego meczu z chęcią rewanżu za bolisną
wpadkę w meczu pierwszej rundy, kiedy to w Nieborowie Huragan wygrał aż
6:0. Gospodarze nastawili się na wysokie zwycięstwo, desygnując do gry kilku graczy występujących na co dzień
lub ocierających się o I ligę. W pierwszej
połowie miejscowi narzucili soje warunki gry, ale bramka wpadła dopiero tuż
przed gwizdkiem na przerwę. O takim
golu mówi sięjako o bramce „do szatni".
W tej fazie jednaki goście mieli kilka okazji
na pokonania bramkarza z Płocka , ale zarówno Grzegorz Durka, jak i Jarosław

Plichta stnelali minimalnie niecelnie.
W drugiej połowie podopieczni trenera Macieja Nezdropy rzucili się do odrabiania strat, a efektem niezłej gry był
rzut kamy za faul bramkarza Petro na
wprowadzonym kilka minut wcześniej
na plac Tomasza Mrówki. Pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Marcin Majer. Można by rzec, że mecz rozpoczął się od początku . Obie drużyny
póżniej stworzyły po kilka ciekawych
akcji, ale decydującą o ostatecznym wyniku akcję przeprowadzili jednak gospodarze. Najwięcej sprytu w sytuacji podbramkowej wykazał Paweł Kędzierski ,
którego kibice w Łowiczu pamiętają
z występów w Pelikanie za czasów trenera Leszka Harabasza.
Po bramce „Kędziora" Petro znów prowadziło, a gościom zabrakło chyba trochę
zdecydowania, żeby doprowadzić znowu
do remisu. Po meczu „bez historii" punkty
pozostały jednak w Płocku ...
Pa weł A. Do liński
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Piłka nożna

• GÓRNIK MK Katowice - PELIKAN Łowicz 1:2 (0:1)
0:1 - Grzegorz Piechna (11), 1:1 KrzysztofKmietowicz (70), l :2 - Grzegorz Łopata (79)
Górnik: Kijas - Smyka, Skri:ypiec,
Buffi, Czyżo - Osyra, Kania, Krasiński,
Kołodziejczyk (67 Kmietowicz) - Czyjt,
Orlik.
Pelikan: Nowogórski - Piusiński,
Włoczewski, Łukawski - M. Plichta,
Łopata, B. Plichta, Nowacki, Czeczko
(65 Owczarek), Stankiewicz (80 Walczak) - Piechna.
Sędziował Wandelewski (Kalisz). Widzów: 300. Żółte kartki: Grzegorz Piechna (2), Robert Stankiewicz (2) i Irene-

ENKt 89 _

~~l/ZK.
·' "ift A

- 23. kolejka Ili ligi

Wygrana na Ślqsku
usz Łukawski (4) oraz Kijas, Smyka
i Buffi - wszyscy Górnik.
Katowice, 15 kwietnia. Po trzech
spotkaniach remisowych wreszcie łowic
ki Pelikan odniósł tej wiosny zwycię
stwo. „Ptaki" po dobrej grze pokonały
w Katowicach tamtejszego Górnika MK
2:1.
Spotkanie rozpoczęło się po myśli
podopiecznych Zbigniewa Niewiarowskiego. W 10. minucie mocny wykop
Roberta Nowogórskiego zaskoczył
obronę

gospodarzy. Piłka po koźle mistopera Górnika Adama Skrzypca,
a zza jego pleców wyskoczył Grzegorz
Piechna, który strzałem z woleja nie dał
najmniejszych szans Krzysztofowi Ki-

nęła

jasowi. W tej części gry najdogodniejszych okazji nie wykorzystał Dominik
Czeczko. Najpierw w 28. minucie po

kremowe spodnie
przed 89,teraz

-

9,-

,

39, -

dośro.dkowaniu

Piechny przyjął on pił
na klatkę piersiową i będąc sam na
sam z golkiperem miejscowych fatalnie
kę

Jak oo id\
sU\<.\~tl\(~

skiksował.

Dwie minuty później , będąc ponownie oko w oko z katowickim golkiperem, strzelał lewą zamiast prawą nogą
i wynik nie uległ zmianie. W 3 7. minucie
strzeliliśmy drugą bramkę, niestety nie
została ona uznana przez sędziego . Pił
kę po szybkiej kontrze otrzymał Dariusz
Nowacki, wyszedł sam na sam z Kijasem i strzelił z ostrego kąta w długi róg.
dok. na str. 31

s~\.Otl"
"
BRANDTEX SHOP
ul. Zduńska 43, l:.owicz,

llllEYłO()

Lanos i Mali~
• pakiet OC, AC,

Parzęcki 9 i Michał Sękalski oraz Marcin Ranachowski 5.
Belferek: Marcin Rychlewski 20,
Marek Lewandowski 16, Leszek Modelewski l O, Daniel Waliszewski 7 oraz
Zbigniew Łaziński O.
I. A.sthma Attack (1)
S 9 358:264
2. GOK Zduny (3)
4 8 346:163
3. ZNP Belferek (4)
5 8 307:275
4. Żaden Łowicz (S)
4 6 279:227
5. Rakiety (6)
4 6 199:231
6. PC MarBo (2)
3 S 179:143
7. Thunders (8)
5 5 243:449
8. TKKF „Księżak" (7)
4 4 17l:328
Na pozycję lidera w klasyfikacji na
najskuteczniejszego koszykarza powrócił
Robert Kucharek (GOK Zduny), który
na swoim koncie ma 140 punktów. Na

. drugą pozycję spadł Paweł Woś (Żaden
Łowicz), który zgromadził 114 punktów.
Najwięcej celnych „trójek" na swoim
koncie - 12 ma nadal Maciej Osiński
(TKKF „Księżak").
Sławomir Karmelita

ELCAR

lniciatywa Dealerów Daewoo

Bez niespodzianek
Jednak osłabieni brakiem kilku zawodników ci pierwsi nie byli w stanie dorównać koszykarzom zduńskim i mecz
ten zakończył się zwycięstwem kandydatów numer jeden do mistrzostwa ligi
różnicą25 „oczek".
• ASTHMA ATTACK -THUNDERS Bełchów 100:60 (43:24)
Asthma: Kamil Oleszkin 19 (2x3),
Paweł Wysocki 6, Radosław Prucnal 2,
Jarosław Kocemba 8 i Michał Kromski
4 oraz Marcin Danych 9 (I x3), Kuba
Bodek 4 i Paweł Zagawa. •
Thunders: Marcin Danych 34,
• GOK Zduny - ZNP BELFEREK
78:53 (31:24)
.
. ,G<?K: Robert Kucharek 2~, Jacek F1lmsk1 20, Tomasz Jackowski 13, Artur

7

WIELKANOCNA OFERTA

Koszykówka - 5. kolejka I ligi łowickiej ALK-i

ł.,owicz, 15 kwietnia. Ponownie już
nie rozegrano wszystkich spotkań kolejki koszykarzy ubiegających się o tytuł
najlepszych amatorów w Łowiczu.
W pierwszym spotkaniu mistrz - Asthma Attack wygrała z Thunders Bełchów.
Zwycięstwo tych pierwszych ani przez
chwilę nie podlegało dyskusji. Niepewne
tylko były jego rozmiary. W ostatniej
minuci~ mistrzowie bardzo chcieli przekroczyć granicę stu punktów. Powiodła
im się ta próba, a to za sprawą Piotra Tokarskiego, który rzutem za trzy punkty
· ustalił końcowy wynik spotkania 100:60.
Trochę więcej emocji można było
oczekiwać po drugim spotkaniu, w którym zmierzyły się zespoły ZNP Belferek i GOK Zduny.

.

SPoo o zc:11ęc;u

Gra blokiem daje efekty... O obu meczach 8. kolejki Mistrzostw Łowicza w piłce nożnej czytaj na str. 28.

-GRATI
llWAGM fJromoqcr dotyczy tyflco

stano mogarynowego z 4nla 1 Ili 2000 1„
ul.

,

ELCAR Sp. z o.o. 96-1 OO Skierniewice
;
127 Tel.(046) 832-23-32; 832-23-33 ·
Serwis: 832-23-29 Fax.(046) 832-23-31

Łowicka

.

Osma odsłona
rywalizacji czwartoklasistów
Już dziś w hali sportowej OSiR Nr I w Łowiczu przy ul.
Jana Pawła II 3 o godz: 9.00 odbędą się pierwsze mecze 8.
Turnieju Piłki Nożnej Jedenastolatków o Puchar „Nowego
Łowiczanina" .

Jak co roku na wiosnę czwart9klasiści z Łowicza rywalia najlepsi znajdą miejsce w nowotwort:onej drużynie orlików KS „Pelikąn''.
W ósmym roku tej rywalizacji na razie biorą udział tylko
zują między sobą,

Zespół Valdi Boys na pewno chciałby znów grać w I lidze. Z tak grającym
.• Ryszardem Matulką (Nr I Ona jasnej koszulce) wszystko jest jeszcze możliwe)

cztery ekipy (po jednej z SP 2 i SP 7 oraz dwie z SP 4), al1
najprawdopodobniej już w kolejnych meczach grali będą tak
że młodzi piłkarze z „Jedynki", „Trójki" i „Szóstki".
Przypomnijmy, że w dotychczasowych turniejach cztero
krotnie triumfowali zawodnicy z SP I Łowicz (rok 92, 93
94 i 98), dwukrotnie z SP 7 (96 i 97), a rok temu po nas.
puchar sięgnęli młodzi piłkarze z „Czwórki".
Paweł A. Do/ińsJ

w
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RZECZKA; POTOK,
STRUGA
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nagrodę książkową.

: Rozwiązanie utworzą kolejne litery z zaznaczonych cyframi pól:
, Wśród osób, które nadeślą do redakcji NŁ w terminie do następnej środy,
, 26 kwietnia prawidłowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy

28

14

RODZAJ MU DAWNY TRÓJ- ZYKI JAZZOWEJ
KOŁOWY RO WER LUB
SAMOCHÓD

2

if
liczby dolne

- temperaturę minimalną w nocy

maksymalną w dzień,

liczby górne - temperaturę

kierunek wiatru Oak na mapie),

29

ODLEGŁOŚĆ
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GI PAS ZIEMI
UPRAWNEJ
ZNACZNA
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31

NAUCE, WYHIKÓW WSPORCIE ITP.

OCENA CZY-

JEJŚ PRACY,
POSTĘPÓW W

I

·~

·
NIEDOSTATEK TO BARDZO KOSZTOWNA SPRAWA

10

I

17

SYTUACJA
BEZ WYJŚCIA;
IMPAS

krzyżówki z nr 14 brzmi·

RODZAJ BŁYSZCZĄCEJ
OZDOBY HA CHOINKĘ

16

PRĄDNICA PRĄDU STAŁEGO

6

I Rozwiązanie

g

1

12

I MODEL FIATA
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~~5 ~~6 ~

II II

20
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Legenda: Strzałki oznaczają

Warszawa

Płock

Łódź

niedziela

C\t~ ~vt~

sobota

~26 ~24 ~20

~

~ 2ć
9·

piątek

CZAS NA RELAK

25

WCZESNA
PORA DNIA

21

BARWY DOMINUJĄCE W
OBRAZIE, NADAJĄCE OGÓLNY TON OBRAZOWI

WYCIĄG Z
AKT STANU
CYWILNEGO

MODEL
POLONEZA

KAWIARNIA

ciśnienia.

Dość pogodnie, w ciągu dnia okresami sporo chmur ale bez opadów. Z rana
lokalne mgły. Wiatr południowo - wschodni, słaby I umiarkowany 3 • 8 mis. Temperatura minimalna ok. 5 • 3 st. C. Temperatura maksymalna ok. 14 - 16 st. C. Wahania

•ŚRODA

ciśnienia.

• NIEDZIELA
Pogodnie i dość pogodnie, po południu na zachodzie regionu i okresami sporo
chmur I lokalnie możliwe przelotne opady deszczu lub burze. Wiatr południowy,
, słaby I umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 12 -10 st. C. Temperatura
maksymalna ok. 19 • 20 st.Cna zachodzie, 22 • 23 st. Cna wschodzie regionu.Spadek
ciśnienia.
'
• PONIEDZIAŁEK
Z rana dość pogodnie, w ciągu dnia zacznie się chmurzyć i wystąpią przelotne
opady deszczu oraz burze. Wiatr południowy i południowo - zachodni, słaby i
umiarkowany 3. 8 mis., przy burzy do 12 -15 mis. Temperatura minimalna ok. 12 -10
st. C. Temperatura maksymalna ok. 18 • 20 st. C. Niewielki wzrost ciśnienia.
•WTOREK
Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz burzami.
Wiatr zachodni, słaby I umiarkowany 3 • 8 mis„ przy burzy do 12 • 15 mis. Temperatura minimalna ok. 8 • 6 st. C. Temperatura maksymalna ok. 12 • 15 st. C. Wzrost

•SOBOTA
Pogodnie i dośc pogodnie. Ciepło. Wiatr przeważnie południowy, słaby I umiarkowany 3 • 8 mis. Temperatura minimalna ok. 10 • 8 st. C. Temperatura maksymalna ok.
, 23 • 26 st. C.Spadek ciśnienia.

Pogodnie i dośc pogodnie. Ciepło. Wiatr przeważnie południowy, słaby i umiarkowany
3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 9 - 7 st.~· Temperatura maksymalna ok. 24-26 st. C.
Wahania ciśnienia.

•PIĄTEK

•CZWARTEK
Pogodnie i dośc pogodnie. Ciepło . Wiatr południowo - wschodni. słaby i umiarkowany
3- 8 mis. Temperatura minimalna ok. 10-8 st. C. Temperatura maksymalna ok. 24-25 st. C.
Wahania ciśnienia .

•

Łowicz

Łowicza

OGÓLNY OPIS POGODY:
Pogoda w regionie będzie kształtować się w polu podwyższonego
ciśnienia, po niedzieli wpływ niżu znad zachodniej Europy. Napływać
będzie ciepła masa powietrza z południa I południowego • zachodu,
po niedzieli chłodniejsza z zachodu.

Prognoza pogody dla rejonu

Trzech młodych chłopaków zarabia po
milionie dolarów na głowę. Wydawałoby si«,
że to jest dużo, ale ich ambicje siQgają dalej,
oni chcą budować jeszcze wi<(kszy kapitał,

• Co pana najbardziej zafascynowało w
tym mateńale?

To nawet jeszcze nic była książka . Marek
Miller pisał rzecz o tym, jak ludzie w Polsce
na początku lat 90. zaczynali dorabiać si<(
jakichś pieniędzy. Na początku powstał wywiad-rzeka, ogromny, reporterski materiał
liczący blisko piQćsct stron, który Marek mi
pokazał. To jeszcze nie miało żadnej dramaturgii, tego, co musi zawierać scenariusz, natomiast były w tym materiale fantastyczne
obserwacje.

• „Pierwszy milion", pański najnowszy
film, ma dość nietypową genezę. Zakupił pan
prawa do filmowej realizacji książki, która
jeszcze nie została wydana.

Rozmowa z reżyserem Waldemarem Dzikim, twórcą m. in. ,Cudownego dziecka", ,Kartki
z podróży" i ,Pierwszego miliona", producentem
,W pustyni i w puszczy"

• W niektórych scenach tego filmu grają
dzieci. Reżyserzy i aktorzy nie ' lubią praco-

rem w tej historii. Trzech sympatycznych,
młodych bohaterów, chłopaków z warszawskiej Pragi, którzy z tego praskiego podwórka wykonali jakiś gigantyczny krok do przodu ... Zainteresowały mnie związki miądzy
nimi, jacy oni są, jak się zachowują. Starałem
si<( o tym zrobić film.

Myśl<(, że wicie filmów powstających na
świecie dotyczy pieniędzy. Natomiast ja bardzo chciałem, żeby nic była to historia o
pieniądzach. Pieniądze są tłem, katalizato-

• W kinie dominują trzy tematy: pienią·
dze, miłość, polityka. Jak pan sądzi, dlaczego większość filmów realizowanych obec·
nie w Polsce dotyczy pieniędzy?

pragną zostać artystami pieniądza. Co jest w
tym niezwykłego? Niezwykłe jest, że wszystko to zdarzyło si<( w ciągu dzicsi<(ciu lat 'i
wśród nas są tacy ludzie, którzy to zrobili.
Jak si<( pan temu przygląda, to odnosi wraże
nie, że nic ma w tym niczego wielkiego, że to
jest bardzo łatwe ...

wać

z

dziećmi.

należy

Nic wiem ... Mnie si<( wydaje, że to się robi
sarno. Coś nam wychodzi lepiej, coś gor;zcj, a
mnie się zawsze wydawało, że - mówiąc w
cudzysłowie - dzieci to jest coś, co mi wychodzi. Lubi<( zdj<(Cia próbne z dziećmi i prac<( na
planie. Zawiązuje si<( taki szczególny rodzaj
przyjaźni, bardzo poważnej więzi. Bo wszystko
to odbywa si<( na poważnie. Aktor gra, natomiast dziecko przeżywa, istnieje w ramach
rzeczywistości, którą mu się zadaje. Trzeba
więc uważać, co zawsze powtarzam, żeby nic
robić im krzywdy. Bo dziecko jest do końca
lojalnym i otwartym partnerem. I trzeba pami<(taĆ o tym, że to jest tylko film, a dziecko
w którymś momencie zakończy prac<( na
planie i pójdzie do szkoły. Dlatego musi wiedzieć, gdzie kończy się film, a zaczyna życic.
dok. na sfl: 5

• Trzeba do tego specjalnych predyspozycji?

bardzo lubię pracować z

Pan chyba nie
Rzeczywiście,
dziećmi.

większości?

do tej

reż. Juliusz Machulski, wyk. Witold Pyrkosz, Leonard Pietraszak
24 kwietnia, TVP 1, godz. 17.00.

O pierwszym milionie dolarów i marzeniu życia

poniedziałek,

AFRYKA CZEKA NA STASIA I NEL

Emisja:

„ Vabank li" - film fabularny prod. polskiej,

niedziela,
godz. 21.00; Polsat
ZAKONNICA
W PRZEBRANIU 2
Cd. szalonych przygód
piosenkarki Deloris,
która powtórnie musi
kryć się w opiekuńczym
klasztorze. Rezultatem
jej wcielenia jest
znakomicie wyszkolony
chór dzieci

23 kwietnia,

próbę.

rodziny:
Fred i Wilma
Flinstonowie oraz
Barney i Betty Rubble .
Niespodziwany awans
Freda wystawia
przyjaciói na ciężką

zaprzyjaźnione

szczęśliwie żyją

niedziela •
godz. 12.30; Polsat
FLINSTONOWIE
W prehistorycznym
mieście Bedrock

23 kwietnia,

----

Na koncert złoży się .
poezja Romana .
Brandstaettera i pieśni
wielkopostne - dawne
w nowych aranżacjach
i skomponowane
współcześnie. Znani
polscy artyści występują
w plenerach i kościołach
Kazimierza Dolnego
nad Wisłą.

JESTEŚ, KTÓRY
JESTEŚ

22 kwietnia, sobota
godz. 22.15; TV 1

Film z cyklu „Start
Testament". Jezusowi
nocującemu na pustyni
śni się I wojna światowa.
Przebudziwszy się
rozmyśla nad dziwnym
snem. Razem z Józefem
zastanawia się, dlaczego
tajemniczy żołnierze
zabijali się wzajemnie
z jego imieniem na
ustach?
Część li filmu - w sobotę,
22 kwietnia o 20.15.

~:
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Ocf czwartku, 20 kwietnia do środy;-26 kwietnia

·serial prod. angielskiej

6.00 Kawa czy herbata
7.40 Mówi Alan Partrige
Przedmieście
Giełda
Wiadomości

8.15. Krakowskie

8.25
8.30
8.42 Prognoza pogody
8.45 ŚWlatżyczllwych
przyjaciół Franciszka
9.05 Mama i ja· program
dla mamy Itrzy!alka
9.25 Domowe
przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Randall
I duch Hopklrka
·serial ptod. USA
1~.35 Europa regionów
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.20 Horyzonty
12.45 Klan
•teleooNela TVP

13.10 TaksówkaJedynkl
13.20 Szalone sporty
13.35 Ambulatorium
·film dokumentalny

13.45 Sprawa serca

Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny
Projektantki
·serial prod. USA

8

·repo!laż

1.4.15 Ambulatorium
14.20 Wyprzedzić chorobę
14.40 Brzuch
15.00 Wiadomości
15.10 Taaakle buty

7.00
7.30
7.Sl
8.00
8.30

9.00 07 zgłoś się

15.30 Od małego być
mniejszym
·o księdzu· poecie
Janie Twardowskim

• serial dokumentalny
programu

Zakończenie

WOT

Łódź

TV

.

ZAPRASZA

TELEWIZJA
KABLOWA
TVM ŁOWICZ

cia 16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok pro·
gramów dla dzieci 17.1 O •
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka 19.25 • 20.30
Różaniec 21.00 Boguro·
dzica i Apel 21.50 •

15.25 Bliżej prawa 15.30
Kurier 15.33 Sekrety 15.35
Rozmowa dnia 16.00 Małe
Co,
16.35
cj:7py
gdzie„. 16.45 Spółka ro·
dzinna 17.15 Mikser 17.30
Kurier 17 .55 Sekrety W·
WJ 18.00 Kurier 18.20 Tele
motor 18.35 Poradź sobie
sam 19.00 Miedzą do Eu·
ropy 19.30 Klarysa wyjaśni
20.00 Nauka 20.30 Niezapomniana 21.35 Sport 22.00
Eastenders 22.30 To jest
temat 23.00 07 zgłoś się

Obieżystopki

7.00 Klarysa wyjaśni wszystko 7.35 Bajka 8.00 To jtłz
dzień 8.30 Integracja 8.45
To jest temat 9.00 Niezapomniana 10.30 Echa 11„00
Kowalski i Szmidt 11.30
Dzieci takie jak nasze 11.45
Miniatury włoskie 12.00 Ło
wcy tajemnie 12.15 Europejskie ogrody zoologiczne

'i.;::;,·

TVM

Podróże

7.00 Klarysa.„ 7.30 Miesz·
kańcy„. 8.00 Mikser 8.1 O
Mediator 8.30 Integracja
8.45 To jest temat 9.00
Niezapomniana 10.00 Te·
lezakUpy 10.30 Echa 11.00
Kowalski„. 11.30 Dzieci ta·
kie jak nasze 11.45 Miniatury włoskie 12.00 Łowcy tajemnic 12.10 Europejskie
ogrody zoologiczne 12.30
Klub Filipa 13.00 Bogowie
Afryki 13.30 Telekurier
14.00 Magazyn tenisowy
14.30 Eastenders 15.00
12.30 Klub Filipa 13.oo
Bogowie Afryki 13.30 TelekUrier 14.00 Koszykarskie
ABC 14.10 Mag. siatkarski
14.30 Eastenders 15.00
Podróże Obieżystopki 15.25
Bliżej prawa 15.30 Kino
wokół nas 16.00 Bezpiecz·
na Łódź 16.15 Ssaki, pia·
ki.„ 16.35 Bywalec 16.45
WFO 17.15 Reportaż 17.30
Spoko 18.00 ŁWD 18.20 Bez
kompleksów 18.40 Sposób
19.00 Miedzą do Europy
19.30 Serial 20.00 Nauka po
roku 2000 20.30 Niezapo·
mniana 21.30 ŁWD 22.00
Eastenders 22.30 To jest t8zgłoś się

9.40

Wia-

mat 22.45 Integracja 23.00
0.25 Obszary
07

Niemiec

Słowo życia 9.15
domości Watykańskie

·9.05

I

I

17.00 W poszukiwaniu za- Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
ginionych światów 18.00
10.10 • 12.00 Tydzień w KoPodniebna walka 19.00 San- ściele 12.15 • 15.00 Ko·
ktuarium natury 19.30 Cie· ronka do Mijosierdzia Boże
kawostki Discovery 20.00 go 15.15 • 16.05 Słowo ży·
Noc zbrodni: Największe kra- 1
dzieże 21.00 Akta FBI 22.00~.
Detektywi sądowi 23.00
.
.~, .„
Po-la bitew O.OO Nowi od·
«', .. b~ •
krywcy 1.00 Ultra nauka 1.30
Ciekawostki Discovery 2.00
•
W poszukiwaniu zaginie·
nych światów 3.00 Zakoń- I
czenie programu

Discovery

0

7.OO Diabelski Młyn 7.40
Mlnisport+ 7.45 Łapu Ca·
pu 7.50 Aktualności fil.
mowe 8.00 Fantometa • serial animowany 8.25 Niżyński
· film obyczajowy 10.30 Delfiny: Nowe przyjaźnie 11.00
Hawana· malodramat 13.20
Deser 13.30 Avedon · film
dokumentalny 14.30 A to
histeria! 15.00 Miłość,
szmaragd i krokodyl • film
przygodowy 16.50 Dziewczyna 18.30 Fantometka 18.55
Opowieści potworne 19.00
Diabelski Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.40 Łapu capu
19.45 Minisport + 19.50
Aktualności filmowe 20.00
Exoduc według Sebastiao
Sełgado 20.05 Grałem w or·
kiestrze w Auschwitz 21.50
Wojna państwa Rose • film
obyczajowy 23.45 Żyć dla
kogoś • dramat obycz. 1.20
Szanghajska triada · dra·
mat sensacyjny 3.05 Panny z wil ka 5.00 Śmierć Lorda Edgware'a · film krymi·
nalny 6.40 Deser: Wzory

Pl'<>!?'lypogrublone -niekodowane

[-t;l!f f·!S i'

„ W sieci" - program komputerowy prowadzi Jacek Kopczyński. Emisja:
czwartek, 20 kwietnia, TVP 2, godz. 18.20.

20 kwietnia 2000 r.
Mini
Polityczny Jedynki

21.35 Tygodnik
Wiadomości

22.25 Monitor

22.50 Sportowy flesz
23.00 Nie było słońca tej
·film fabularny prod.
polskiej, ret Juliusz
Janiski, wyk. Ernestyna

vOOsf1'J

Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Jaka to melodia?
~ MarląiKo2bNski,

1.25 Sekrety zdrowia
1.45 Muzyczny Serwis
Jedynki

2.40

1.50 Korzenie zła

Natalie Wood, Robert
Wagier, BIUce DiMdson
Poruszająca opowieść o mi·
lości, która połączyła dwoje dorosłych już ludzi. Ona
piękna trzydziestodwulet·
, nia kobieta, utalentowana
piosenkarka i autorka tek·
stów, jest dotknięta trwałym kalectwem. Porusza
się o kulach po przebytej w
dzieciństwie chorobie He·
ina-Medina. On • przystoj·
ny i wrażliwy mężczyzna,
„ jest wziętym adwokatem.
Ma za sobą nieudane mal·
żeństwo i podobnie jak ona
jest złakniony wzniosłego
uczucia.

r

Krystyna Wadlello-l.aleska
Zima 1943 roku. Z trans, portu ucieka Chaja - młoda
żydowska lekarka. Dociera do przypadkowego go·
spodarslwa. Szczęśliwy zbieg
okoliczności sprawia, że
ratuje jego mieszkańców
przed zaczadzeniem. Miejs·
cewy gospodarz Piotr,
wbrew woli rodziców i żony,
postanawia ukrywać Cha·
ję, Jednak wieść o Żydow·
ce obiega wieś szybko.
Niektórzy chłopi szantażu
ją Piotra. Ten wszakże nie
daje im otrzymanych od
Chai pieniędzy. Nie pozwala też jej odejść.
0.30 Gospodarka
0.55 MdM

GośćJedyn!Q

RowerBłażeja

Jedynki

16.00 MuzycznySerwis
16.10
16.15
16.20
17.00
17.25
17.50
18.00 Moda na sukces
·serial ptod. USA
18.30 Credo 2000
19.00 Wieczorynka
19.15 Jutroweekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
20.10 Viper· serial prod. USA,
reż. Danny Biłson,
wyk. JeffKaake,
Heather Mectway i inri
Cole odnajduje dawnego
przyjaciela, Travisa Parkera. Były agent CIA prze·
bywa wśród bezdomnych.
Tymczasem Frankie i
Westlake dokonują szoku·
· jącego odkrycia. Okazuje
się, że według oficjalnych
CIA Travis Parker
żyje.

źródeł

21.00 Sprawa

nie
dla reportera

Bacha

Panorama
Podróż do ziemi
obiecanej
Do portu żegluję„.
Jan Łaski w Emden
Arka Noego cz. I
Program lokalny
W sieci
Panorama
Jeden z dziesięciu
Obrzędy ludowe:
Wielki Czwartek
·Palenie Judasza
Koncerty
brandenburskie
Jana Sebastiana

13-latków

Krzyżówka

21.25 Max Kolonko

15.30
16.00
16.10
17.00
17.25
17.30
18.20
18.30
18.55
19.20

•serial prod. polskiej
10.30 Feliks ·przyjaciel
na cale życie
·serial arimowany

,11.15 Po prostu żyć
.11.45 Gdzlediabełmówl
19.30

23.00

klymia1y
Kruk
• serial prod. polskiej •

22.30 997 ·magazyn

21.40 ZarchlwumX
·serial ptod. USA

21~ Dwójkomanla

20.00 Święta wojna
• serial prod. polslóej
Magazyn literacki
Panorama
Prognoza pogody
Sport· telegram
20.25
21.00
21.21
21.25

!/"

dobranoc
·serialptod. USA
przeddzień święta Dzięk·
czynienia Douglas Wam·
baugh dowiaduje się, że jego
żona Myriam ma romans z
Haroldem Lunsterem. Przez
cały okres małżeństwa czu·
la się zaniedbywana i teraz
zdecydowała odejść od mę
ża. Szeryf Brack zaprasza
,samotnego Douglasa na
Świąteczny obiad.
;12.35 Zagadkowe historie
XX stulecla
:

Festiwal Cyrkowy

XXI~

:13.00 Droga, życie, miłość

13.25

wMontecarlo

23.45 ~)()(wieku
0.40 Romans
ret Gilbert Cates, wyk.

•1imfalx.lanyprod. USA;

0~•14.AO Aleheca

; <:.14.20 Anatol

wJerozolimie

.;'~15.05 Wielkl Tydzień

6.00
7.00
7.25

7.50
8.00
8.30
9.30

IP'Olb.MT
Piosenka
na życzenie
Voltron
Faceciwczeml
•serial arlmowany
Polityczne graflttl
Allo, Allo
• serial komeciowy
Nowe przygody
Robin Hooda
· seńal przygodowy
Posłaniec szczęścia

10.30 Luz Maria· serial
11.30 Miasteczko
Evenlng Shade
• serial komeciowy
• serial komediQWf

12.00 Hudson Street

Krzyżówka szczęścia

Klan-telenowela
Mówi się„.

Wiadomości
Gościniec

Ludzie listy piszą
Klan ·Serial ptod. polskiej
AlalAs
Dekalog
·film obyczajowy
Dalecy ·bliscy
Fronda

Przedmieście
Wiadomości
Giełda

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport· telegram
Krakowskie

·gra-zabawa

12.30 Disco Relax
13.30 Graczykowie
14.00 Gospodarz

6.00
7.45
8.10
8.15
8.30
8.40
BAS
9.05

9,30
10.00
·11.00
11.30
12.00
12.15
12.45
13.10
133>

~
5.30 Top Shop 7.40 Przyja·
ciele • film animowany 8.15
Top Shop 12.00 Zbuntowa·
na - telenowela prod. argen·
tyńskiej 12.50 Top Shop
17.55 Przysmaki życia 18.55
Zbuntcw.ina ·telenowela 19.55
Top Shop 21.25 Stellina •
telenowela produkcji argen·
Top Shop
tyńskiej 22.20
0.10 Playboy

14.30
15.00
15.30
15.55
16AS
17.45
18.40
18.55
19.00
19.0S

Posłaniec

Miłość od
pierwszego wejrzenia
Tom i Jerry Kids
Informacje
Wysoka fala
·serial ptod. USA
Alvaro- telenowela
Luz Marla
Super Express TV
Informacje
Prognoza
pogody
szczęścia

-telenowela
zastępcza

20.00 Rodzina
·serial komediowy
20.30 Wkrzywym
zwierciadle
·film prod. USA,
reż. Amy Hecke~ing

Wieści

Jedynki

Mistrzowie
Kwadrans na kawę
Muzyczny Serwis

Wiadomości

13.55 Przegląd Prasy
Polonijnej
polonijne
Oto Polska
14.15
14.30
15.00
15.10
15.30
16.00

16.10
16.15
16.20
17.00
17.15
17.45
18.10

Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Ala I As
Pr. publicystyczny
Mag. Informacji
turystycznej

18.30 Teledyski na życzenie
18.40 Gość Jedynki

f u11i)

1

20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
Numerka

•serial kooleOOłiy

22.15 Przyjaciele

LOTTO

22.45 Wyniki losowania

I biznes informacje

22.50 Informacje

23.00 Prognoza pogody
23.10 Polityczne graffiti
23.25 ŚWiatwedlug

0.15

Najważniejsze

Kiepskich
23.55 Super Express TV

z widzami

Pożegnanie

to kochać
-film Francja-Włochy
-RFN
2.10 Muzyka
na bis

5.00

18.50 Klan -telenowela
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości

Wiadomości

19.55 Prognoza pogody
19.58 Sport
20.00 Kapitan Conrad Ili
·serial polsko-francuski
20.55 Literatura Polska
od A do Z
21.10 Kobieta liryczna
22.05 Małe Formy Wielkich
Mistrzów
22.25 Wieści polonijne
22.35 Panorama
23.55 Sport-telegram
23.00 Forum
23.45 Panteon
0.02 Monitor

PDT
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Za oknem dostrzegł ruszające auto i odruchowo zapamiętał dzięki skojarzeniu nwner. Podbiegi do pana Antoniego. - Modliłem się,
byś okazał rozsądek i nie wychodził - mówił
staruszek, podnosząc się przy pomocy chlopca z ziemi. - I tak tylu napastnikom nie dalby
rady nawet ktoś doświadczony, a pewnie pa·
miętasz, jak wyglądali, to opowiesz policji.
Szczęście w nieszczęściu, żeś został w ulayciu. Jesteś bardzo mądry- chwalił pan P„ gdy
Artur dzwonił po rodziców. Państwo K. nadjechali równocześnie z pogotowiem i policją,
których zawiadomili natychmiast po telefonie
syna.
Dzięki zeznaniom chłopca odszukano samochód, którym przyjechali przestępcy. Kierowca, który nigdy nie wychodził z wozu, a
jedynie służył transportem bandytom, bez
większych oporów podał ich nazwiska. Mimo
to także został aresztowany za pomoc w dokonywaniu przestępstwa. Wsz:yscy napastnicy
trafili :za kratki, a zdjęte w poprzednich miejscach napadów odciski palców oraz zeznania
świadków pozwolą im odpoczywać na koszt
podatników zapewne przez ładnych kilka lat.
Do napadu na pana P. skłonił ich widok„.
koszyczka z pisankami. Jeden z przestępców
postanowił go podarować dziewczynie. Wiedzieli, że tu mieszka samotny, starsz:y człowiek. Natomiast nie wiedzieli o tym, że czę.
sto miewał młodych gości. Podziękowanie
komendanta posterunku. dla bohaterskiej postawy Artura odczytano podczas szkolnego
apelu. Koledzy szczerzę mu zazdrościli, zwłasz·
cza nagrody - świetnego roweru. Przezwisko
,,Dziadyga" zniknęło. I tylko Artur-i pewnie
pan Antoni, który szybko wydobrzał - wiedzieli, że nie taki z niego Rambo„. (PAI)

KOSZYCZEK Z •••

Wzruszony Antoni P. postawił koszyczek
na parapecie okna, obok wazonu z palmami i
baziami. - W święto przestawię na stół, jak
się należy- cieszył się. Chłopiec podał he!batę, wypili, porozmawiali - pan P. zachował
bardzo bysll)' i pogodny umysł. - Już pora
powrotu do domu, nie chcę, żeby cię ktoś
napadł, ,tyle teraz łobuzów-powiedział wreszcie pan Antoni. Artur szybko zaczął zbierać
filiżanki, odnosić do kuchni, zmywać. Bolrze.
czywiście w mieście i okolicy mówiono o
kilkunastu zuchwałych napadach na domy starszych ludzi i na samotnych przechodniów.
Bandyci nie patyczkowali się - torturowali
swe ofiary, by ujawniły, gdzie jest ich skrom- •
ny najczęściej dobytek. Dwie osoby poniosły
śmieJĆ-urazy, dla silnego człowieka zapewn~
do wytrzymania, okazały się za mocne dla
starszych. Zszokowani napadnięci nie poliafili
podać precyzyjnego opisu rabusiów - było
ich trzech lub czterech, miedzi, średniego wzro.
stu, krępi, wygolone głowy. Twarzy nie pamiętal nikt. Gdy Artur zmywał, koło domku
pana Antoniego przejechała taksówka Nagle
zahamowała, kierowca cofuął auto, stanął. Po
chwili wyszło z niego trzech mężczyzn. NiewyS!JCY, wnięśnieni, nie budzili zaufania. Szybko przemknęli do drzwi, jednym uderzeniem
wyłamali drzwi. Huk, aw chwilę potem okrzyki
bandytów dosłownie sparaliżowały Artura,
który akurat skończył mycie i wszedł do toa!ety. Przez niedomknięte drzwi widział, jak
bandyci przewracają pana Antoniego na ziemię, jak go kopią, a po chwili- plądrują szafę.
Poza cienkim portfelem zabrali jeszcze radio i
telewizor, ajeden z nich na odchodnym wziął
z okna„. kosz:yczek z pisankami. Dopiero gdy
wszystko ucichło, Artur odważył się wyjrzeć„

6.45 Anna· telenowela 7.05
Telesklep 7.25 Dennis rozrabiaka • serial animowa·

•

ny 7.45 Sindbad żeglarz
8.1 O Przygody Kuby Guzika • serial anim. 8.35 Ma-

0.30 Granie na zawołanie

gotowania do ślubu Kely i
Brandona. Brenda i Dylan
dzwonią z Londynu. Tłuma·
czą, że nie będą mogli przy·
jechać na uroczystość, zapraszają jednak Brandona i
Kelly, by odwiedzili ich w
trakcie podróży poślubnej.
Z okazji planowanego ślu·
bu dochodzi nawet do spot·
kania skłóconych rodziców
Kelly„. 21.30 Melrose Pia·
ce • serial obyczajowy
22.30 Nie do wiary 23.00
TVN Fakty 23.05 Kropka
nad i 23.27 Pogoda 23.30
Wojacy na medal • serial
prod. USA O.OO Wizjer tvn

rozrabiaka · serial anim .
14.20 Sindbad żeglarz •
serial anim. 14.45 Przygody Kuby Guzika • serial
anim. 15.10 Szkoła złama
nych serc · serial dla mło·
dzieży 15.40 Pełna chata •
serial komediowy prod.
USA 16.10 TVN fakty 16.25
Sport 16.30 Pogoda 16.35
Rozmowy w toku 17.35
Wizjer TVN 18.05 Nigdy cię
nie zapomnę 19.00 TVN
Fakty • informacje 19.25
Sport 19.30 Pogoda 19.35
Labirynt namiętności • serial obyczajowy 20.30 Be·
Hiiis 9021 O • serial
obyczajowy; Trwają przy-

ga wyznaje mu mijość. Ma·
ciek chce przeprosić Olę,
zaprasza ją na wycieczkę do
Krakowa. 20.40 Kameleon
• serial sensacyjny 21.45
Troje z piekła rodem • serial
sensacyjny 22.30 M.A.S.H.
• serial komediowy 23.00
META· program interneto·
wy 23.30 Podwójne udarze·
nie • film akcji 1.15 Czułość
i kłamstwa • serial prod. polskiej 1.45 ViP - wydarzenia i
plotki 1.55 Muzyczne listy •
program muzyczny 2.55 Za·
kończenie programu

verły

mowany 14.45 Muzyczne li·
sty 15.45 Teknoman • se·
rial dla dzieci 16.15 Masked
Rider • serial dla dzieci
16.45 Sabrina nastoletnia
czarownica - serial kome·
diowy 17.15 Kolorowy dom
• serial komediowy 17 .45
Dziennik 18.00 JAG· Wojskowe Biuro Śledcze 18.50
Plotki i ciekawostki 19.00
Rajska plaża • serial dla
młodzieży 19.50 Dziennik
20.1 O Czułość I kłamstwa
• serial; Kinga i Łukasz pracują w archiwum gdzie Kin·

_

......

·--

Przedmieście
Giełda
Wiadomości

Agrobiznes
·rolniczy program
infoonacyjny
Kontrasty • śwlat,
ludzie, pieniądze
Samo życie
Klan -teleclowela
Alosza shop
czyli kram Awdiejewa
Dziennik telewizyjny
·program J. Fedorowicza
Do celu
Wielka historia
małych miast
Do celu
Skarbyzleml:
Perły I bursztyn

Wiadomości

Dom pełen zwierząt
Ekran z kwiatkiem
Czas na komputer

mzewa

14.10 Anatol
• serial animowarrt
14.35 Truskawkowe studio
15.00 Fitness Club
•telenowela prod. polskiej

świata

13.50 Z Dwójką dookoła

13.00 Śląska laba

11.00 Uroczyste
J>OSiedzente Senatu

,

7.00 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
~ 9.00 07 zgłośslQ ·serial
W trakcie bójki na dworcu
na Mazurach zostają aresztowani dwaj nieciekawi osobnicy, Wasyluk i Dyciak.
Przewofeni do aresztu • za.
bijają milicjanta I uciekają.
W tym samym czasie zo·
staje zamordowana wtaści·
cielka pobliskiego pensjona·
tu •viota•, w którym oko·
liczna elita miała wynajęte
na stałe pokoje i sprowadzała swoje kochanki. I wła·
ściciełka, i bywalcy od kil·
ku miesięcy otrzymywali
anonimy, w których grożo·
no im śmiercią,
10.15 Ballada o ścinaniu

fm8

·14.10
14.15

13.35
13.45

13.25

12.25
12A5
13.10

12.20

11.15
,11.30
11.40
12.00
12.10

i radości

Prognoza pogody
Gwiezdna Farma
·serial animowany
9.05 Mama I )a
9.20 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 Czworokąt
·serial
11.00 Dziecko, troski

8.25
8.30
' 8.42
8.45

6.00 Kawa cey herbata
7.50 A teraz Susan. serial
8.15 Krakowskie

Sroda

·'

~·*!

•

•, --

•..•-.,,„
„~~
"„

.

22.30
22.35

22.25

22.21

22.00

• Polska • Finlandia
Panorama
Pogoda
Sport· telegram
Dwó)komanla
Inni to także my

nożną

towarzyski wpiłkę

17.30 Program lokalny
18.20 Wsieci
·magazyn internetowy
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
·telehnliej
19.20 Dwójkomanla
19.25 Warszawa
·pejzaż z Singerem
19.50 Studio sport: Mecz

~

17.00 Polaków portret

obiecanej

Majka ostro gani Jacka w
rozmowie 'telefonicznej.
Potem zła na siebie wyła·
dowuje emocje na Bogu
ducha winnej Uli. Mówi, że
Agata widziała jej męża w
kawlami z inną kobietą. Ula
przyjmuje te rewelatje nad
wyraz spokojnie • wie o
wszystkim, mąż był w lokalu z kuzynką.
15.30 Znaki zodiaku
16.00 Panorama
16.10 Podróż do ziemi

Zakończenie

3.05

programu

Zakończenie

2.20 Studio sport

2.40 ŚWlatowa piłka

obawiał.

Bob Jones, zbliżającłsię
do czterdziestki potomek
ukraińskich imigrantów,
mieszka w Los Angeles,
gdzie pracuje jako spetjalista od public relations w
świetnie prosperującej lir·
mie. Pewnego dnia dowla·
duje się, że ma raka i prawdopodobnie umrze za kilka
miesięcy, nie doczekaw·
szy narodzin dziecka, którego spo~ziewa się jego
żona, Ga1I. Dlatego decyduje się nagrać na taśmę
wideo swoisty list do nie
narodzonego, z którego
dziecko mogłoby się w
przyszłości dowiedzieć wielu rzeczy o ojcu: jaki był,
czym się pasjonował, o
czym marzył i czego się

Michael Keaton, N"ICde
Kidnm. Bradley Whłtf®

reż.BruooJoel~. ~

23.05 Spotkanie
ze śmiercią
·film fabularny prod. USA
0.30 Gra o życie
·film fabulany prod USA;

2.35

Jedynki

Sportowy flesz
23.05 Gorąco polecam:
The Doors
·film fabularny prod. USA;
reż. Olivier Stone,
wyk. Val Kilmer
Amerykański zespół The
Doors, utworzony w Veni·
ce w Kalifornii z inicjatywy
Jima Morrisona, działał w
Los Angeles w latac:l1 19651972 (dwa ostatnie lata już
bez Morrisona}, elektryzując swymi występami ty·
siące wielbicieli rocka. Pły·
ty z nagraniami legendar·
nej grupy biły rekordy popularności, sale koncertowe zawsze wypełniała po
brzegi wierna publiczność.
1.15 Gospodarka
1.40 Zimna wojna
2.30 MueycznySerwls

Wiadomości

19.00 Wieczorynka:
Przygody Ropucha
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.1 O Okruchy życia:
Dla dobra nas
wseystldch
·film fabularny prod. USA
21.50 Kronika kryminalna
22.25 Monitor

·Katyń

18.30 Polska w ogniu

~ --.· ~~'iii,
"<~li· ' 22.50

16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.25 Klan
·telenowela TVP
Krystyna ciągle jest pod
wrażeniem wczorajszego
listu. Wszystko wskazuje
na to, że jej brat bardzo się
zmienił. Paweł nie wierzy
w taką cudowną przemia·
nę. Zarzuca żonie naiw·
ność, uważa, że to jakaś
kolejna zagrywka ze strony Leszka. Denerwuje się,
kiedy żona deklaruje chęć
pomocy bratu.
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda nasukces

i
iłlf.
. , -,,

~
!:";
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15.20 Euroexpress
15.30 Gospodarka

Samorządowa

14.35 Do celu
14.40 Unterwegs
mltSusanne
·nauka jęz)ila
niemieckiego
15.00 Wiadomości
15.10 Rzeczpospolita

14

TV Łódź
7.00 Przygody Nieustraszonych 7.30 Bajka 8.00
To już dzień 8.30 Bywaj
zdrów 8.45 To jest temat
9.00 Niezapomniana 10.00
Telezakupy 10.30 Odkryj
nowy świat 11.00 Opinie
11.20 Europejskie ogrody
zoologiczne 11.35 Rytmy bu·
szu 12.00 Ziemia ognista
12.30 Zaczarowany świat„.
13.00 Spotkania z taaaką
rybą 13.15 Fifa magazine
13.30 Kwartety 14.00 Wierzę„. 14.30 Eastenders
15.00 Klub Filipa 15.35 An·
trakt 16.05. Magazyn regio·
nalny 16.30 ŁWP 17.15 Vi·
vat Acaciemia! 17 .30 Witry·
na sztuki 1s.00 ŁWD 18.20 .
Budżet domowy 18.40 Wta·
sne M 19.00 Echa regio·
nów 19.30 Przygody nie·
ustraszonych 20.00 Telekurier 20.30 Niezapomnia·
na 21.30 ŁWD 22.00 Eastenders 22.30 To jest temat
22.45 Bywaj zdrów 23.00
Kabaret 23.40 Tragedie

WOT
7.00 Bajki 8.00 Mikser 8.10
Bankier domowy 8.30 By·
waj zdrów 8.45 To jest te·
mat 9.00 Niezapomniana
10.00 Telezakupy 10.30 Od·
kryj nowy świat 11.00 Opinie
1f .20 Europejskie ogrody
zoologiczne 11.35 Rytmy
buszu 12.00 Ziemia ognista • serial 12.30 Zaczarowany świat 13.00 Spotkania
13.15 Fifa 13.30 Kwartety
14.00 Wierzę„. 14.30 Eastenders 15.00 Klub Filipa
15.30 Kurier 15.33 Sekrety 15.35 Rozmowa 16.00
Podróż do:„ 16.30 Repor: ·
taż dnia 16.45 Spółka rodzinna 17.15 Mikser 17.30
Kurier 17.50 Sekrety 17.55
Sport + Kurier 18.20 Warszawa znana 18.40 Na zdroWie 19.00 Echa 19.30 przy.
gody nieustraszonych 20.00
Telekurier 20.30 Niezapomniana 21.30 Kurier + Sport
21.40 Rozmowa 22.00 Eas·
tenders 22.30 To jest temat 22.45 Bywaj zdrów
23.00 Autokurier

Discovery

)

TEiEwlzJAKAeLOWA

7.00 Diabelski młyn 7.45
Łapu capu 7.50 Aktu al no·
ścl filmowe 8.00 Fantometka • serial animowany
8.25 Szanghajska Triada •
dramat sensacyjny 10.1 O
Grałem w orkiestrze w Auschwitz • film dok. 11.55
Złodziejski Trik - film sens.
13.30 Największa jaszczur·
ka na świecie 14.30 A to
histeria! 15.00 Kłopoty gan·
gstera • komedia 16.35
Panny z wilka 18.30 Fanto·
metka 18.55 Opowieści po·
twome 19.00 Diabelski młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski młyn 19.40 Ła·
pu capu 19.45 Mlnlsport
+ 19.50 Aktualności fllmo·
we 20.00 Exodus według
Sebastiao Selgado 20.05
Jak ryba bez wody • komedia kryminalna 21.30 Be·
avis and Butt-head • serial
anim. 21.55 Superdeser
22.30 Truman Show • komediodramat 0.1 O Grease
- film muzyczny 2.00 W stre- TV Niepokalanów ramówka programu:
fie cienia • film sensacyjny
3.35 Polska śmierć • film 9.05 Słowo życia 9.15 Wia· 16.15 Wiadomości Waty·
kryminalny 5.00 Wojna pań domości Watykańskie 9.40 kańskie 16.40 Kalendarz Litur·
Kalendarz Liturgiczny 9.45 gfczny 16.45 Błok progra·
stwa Rose
Blok programów dla dzieci mów dla dzieci 17.10 • 19.00
10.10 • 12.00 Tydzień w Tydzień w Kościele19.15Baj·
Kościele 12.15•15.00Koronka 19.25 • 20.30 Różaniec
· 17.00 Bizancjum 18.00 Sa- ka do Miłosierdzia Bożego 21.00 Apel Jasnogórski
moloty i samochody Col· 15.15 • 16.05 Słowo życia • programy rótne
trane'a 18.30 Klasyczne cię
TVMŁOWICZ
żarówki 19.00 Ultra nauka
19.30 Ciekawostki Disco- 8.00 Reklama 11.03 Zemsta 17.15 Wiadomości 17.35
very 20.00 Wyścigi formu- 11.51 Ekonomia? 12.00 Nie- Czy wiesz.„ 17.51 Ta nasza
ły 1 21.00 Tajemnice wiei·
bezpieczne kobiety 12.45 Zam- młodość 18.07 Bajki 18.56
kiego muru 22.00 Nowi od- ki i Pałace 13.03 $wiat dale- Turcja 19.26 Sport 19.30
krywcy 23.00 Lot na orbitę kich podróży 13.25 Video Morskie opowieści 19.34
O.OO Błyskawica 1.00 Czer· wizyty 13.55 Polskie pejza· . Drzwi 15 20.22 List gończy
że 14.00 Bajki 14.35 MMag.
21.52 Biały pies 22.00 Muwone rozdziały 1.30 Ciekawędkarski 14.53 Pozwólmy
Z}b 22.15 Przygody Sir
. wostki Discovery 3.00 Za- im przeżyć 15.25 Sonda 16.03
Lancelota 22.39 Niezwykłe
kończenie programu
Zemsta 16.51 Ekonomia? sporty

Programy pogrubione • nie kodowane

reym;

„ Gra o życie" ·film fabularny prod. USA · reż. Bruce Joel Rubin, wyk.
Nicole Kidman (na zdjęcu), Michael Keaton, Bradley Whitford i inni. Emisja: środa, 26 kwietnia, TVP 2, godz. 0.30.

26 kwietnia 2000 r.
f.ID@ll,,~'ll'

Przedmieście
Wiadomości
Giełda

Kawa czy herbata
Dzlenn!i(.krajowy
Sport· lelegram
Krakowskie

Złotopolscy

MdM
Złotopolscy

Zaproszenie
Gry olimpijskie
Magazyn informacji
turystyczne)
14.15 Wieści polonijne
. 14.30 Magazyn Polonijny
z Niemiec
15.00 Wiadomości
15.10 Kuropatwy odleciały
15.30 Misterium w Kalwarii
16.00 Muzyczny Serwis
Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.15 Quasimodo

12.15
12A5
13.10
13.30
13.55

22.20
22.30

2125
21.45

17.45
18.10
18.40
18.50
19.15
19.30
19.55
20.00
Sport+ pogoda
Teatr Telewizji:
Tristan I Izolda
Fiimówka
Wielkie kreacje
Jerzego Semkowa
Wieści Polonijne
Panorama
Sport-telegram
Pochowajcie
mnie razem z nim

Wiadomości

Dobranocka

Złotopolscy

Credo 2000
Gość Jedynki

Krzyżówka szczęścia

22.50 Informacje I biznes
Informacje
23.05 Prognoza pogody
23.10 Polityczne graffiti
23.25 Opowieści
wszechczasów
·film fabularny prod. USA;
reż. George Stevens, wyk.
Max Von Sydow, Dorothy
McGuire, Robert Loggia,
aaude Rains i inni
Jedna z najbardziej widowi·
skowych superprodukcji Ho·
llywood. Imponująca zwła
szcza majestatycznym ogromem scen plenerowych. Hi·
storia życia Jezusa Chrystusa, skupiona jest na
ostatnich latach jego życia.
0.55 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

nowy

•

Pracownicy może przysługiwać urlop
na warunkach urlopu macierzyńskiego,
ale nic urlop macierzyński.
Do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ,ma prawo pracownica,
która spełnia łącznic dwa warunki: przyjmie dziecko na wychowanic i wystąpi
do sądu opiekuńczego z wnioskiem o
wszczl(cic postąpowania w sprawie przy·
sposobienia dziecka. Jego wymiar jest
uzależniony od wicku dziecka przyjl(tcgo w wychowanie. Spełnienie tylko jednego z warunków nie wystarcza do nabycia prawa do tego urlopu. Ponadto
prawo do urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego ma pracownica, która przyjl(ła dziecko na wychowanic jako
rodzina zastl(pcza. Zasady ustalania
wymiaru urlopu są w obu przypadkach
takie same.
Jeżeli dziecko jest w wicku do 4 micsil(cy, urlop przysługuje w wymiarze 14
tygodni. Nic może jednak trwać dłużej
niż do ukończenia przez dziecko 4 micsil(cy. Jeżeli dziecko ukończy 4 miesią
ce przed upływem 14 tygodni urlopu, z

zmarłej

-

~

''"'W

PaT

22.50
23.00

i

ID

niętym wojną Wietnamie.
W Sajgonie grasuje obtąka
ny morderca prostytutek.
Dwaj oficerowie żandarme
rii usiłują wytropić go w zakamarkach miejskiej dżun·
gli 22.20 M.A.S.H • komedia 22.50 Meta • program in·
ternetowy 23.20 Wagary·
horror prod. USA, reż. Ro·
spo Pallenberg. Szkota jest
ze złego snu, w której wszysiko może się zdarzyć. I
niestety zdarza się 0.50
Czułość i kłamstwa .•1.20
Plotki i ciekowostki q~tMu·
zyka 2.30 Zakończenie

roletniego Willy'ego. Mrshowie są modelowaną rodziną
do czasu, gdy mąż Lindy,
George zakochuje się w nauczycielce córki. George
postanawia rozwieść się z
Lindą. która czuje się opuszczona i poniżona 22.20
Fenomen Milionerów 23.10
TVN Fakty 23.15 Kropka
nad i 23.35 Pogoda 23.40
Wojacy na medal • serial
prod. USA 0.1 O Wizjer tvn
0.40 Seks chichot · program
rozrywkowy 1.1 O Multikino
• magazyn filmowy 1.40
Granie ńa zawołanie • program muzyczny

Podstawa prawna: art. 183 I
1891 par. 2 Kodeksu pracy.

tym dniem urlop ulega zakończeniu.
Jeżeli dziecko jest w wicku od 4
micsil(cy do jednego roku, pracownica ma prawo do 4 tygodni urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskie
go. Ukończenie przez dziecko I roku
w czasie korzystania przez pracownic'( z urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego nic powoduje skró·
ccnia tego urlopu.
Przyjl(cic na wychowanic dziecka, które ukończyło rok, nie daje
osobie przyjmującej uprawnień do
urlopu.
Ponieważ jest to urlop na warun·
kach urlopu macierzyńskiego, za jego
okres przysługują pracownicy takie
same świadczenia jak przy korzy.
staniu z urlopu macierzyńskiego.
Nicudziclcnic pracownicy przysłu
gującego jej urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Jedna z pracownic zaopiekowała się dzieckiem swej
córki na zasadach rodziny zastępczej. Czy przy.
sługuje jej z tego powodu urlop macierzyński?

URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

URLOP NA WARUNKACH

Porady Prawne

; Wit:_ści

ŁOWICZANIN

Tygodnik ŻVCHUNSKI

ton • serial anim. 15.10
Szkoła złamanych serc ·
serial dla młodzieży 15.40
najwięksi
Pełna chata - serial 16.10
O.OO MonitorWladomoścl
12.00 Wiadomości
0.30 Powtórki programów 6.20 Anna • telenoewla 7.05 TVN Fakty 16.25 Sport
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - Telesklep 7.25 Delfy 7.45 16.30 Pogoda 16.35 Roz• Przygody Animków 8.1 O mowy w toku 17.35 Wizjer
Jim Button • serial anim. TVN 18.05 Nigdy cię nie
8.35 Maska - serial anim. zapomnę · serial obycza6.00 Teledyski
9.00 Nigdy cię nie zapo· 'fJNi 19.00 TVN Fakty
5.30 Top Shop 7.40 Przy- Beach • serial 6.40 Sunset
7.25 Odjaz- 8.00 Słynni rewolwerowcy mnę • serial obycz. 9.50
19.25 Sport 19.30 Pogoda
jaciele • film anim. dla dzieci
dowe kreskówki 8.15 Perła 8.55 Biznes TV 9.00 Graf· Rozmowy w toku 10.40
19.35 Labirynt namiętno8.15 Top Shop 12.00 Zbun• telenowela 9.00 Izabella • fili 9.1 O Kokoro 9.40 Su- Kłamstwo i milość 11.30 Teści • serial 20.30 Tata nas
towana • telenowela 12.50
per Express 9.55 Biznes TV
Top Shop 17.55 Przysmaki telenowela 9.50 Wzywam dr
lesklep 12.00 Labirynt na· opuścił • film obyczajo10.00 INFORmator inwesżycia 18.55 Zbuntowana Brucknera • serial medyczmiętności 12.55 Nie do wia·
wy; Linda jest szczęśliwą
tycyjny 10.25 Bumerang
19.55 Top Shop 21.25 Ste· , ny 10.35 Dziewczyna z
ry 13.25 Gotuj z Kuroniem matką trojga dzieci: pięt10.55 Biznes TV 11.00 40 lat
!lina 22.20 Top Shop 0.1 o komputera • serial kome13.55 Delfy 14.20 Przygody nastoletniego Drew, dzieminęło 11.30 Co piszczy w
Playboy
diowy 11.20 Teleshopping
Animków 14.45 Jim But· sięcioletniego Mandy i ezie·
12.20 Beczka śmiechu • sporcie? 12.00 Sekrety
„„„
program rozrywkowy 12.50 gwiazd 12.55 Biznes TV
cy dom 14.15 Sally czao!Óifspo;r
Sunset Beach • serial prod. 13.00 60 min . 13.55
. Biz·
„„„„„
USA 13.35 Potwór z bagien nes TV 14..00 Co się stało?
rownica 14.45 Muzyka 15.45
1
Teknoman • serial dla dzie·
8.30 Magazyn Sportów Mo- . • serial dla młodzieży 14.00 14.25 Żywioły z1em1 14.55
ci 16.15 Masked Rider - setorowych 9.30 Maraton Dziewczyna z komputera • Biznes TV 15.00 lnfonnator
11.00 Bilard 13.00 Maga- serial komediowy 14.25 inwestycyjny 15.30 lnforma- ; 7.30 Muzyka 8.30 Tekno- ria! dla dzieci 16.45 Młody
zyn Sportów Motorowych Odjazdowe kreskówki 16.25 cje 15.50 Biznes TV 16.00 man • serial dla dzieci 9.00 Herkules · serial przygodo14.00 Wyścigi serii Cart Sunset Beach . serial prod. Życie dzikich zwierząt 16.55 , Masked Rider · serial dla wy 17.15 Między nami są15.00 Hokej na trawie 16.30 USA 17.10 Perła • teleno· Biznes TV 17.00 Real TV , dzieci 9.30 JAG ·Wojsko- siadami • serial komedio·
Sumo 17.30 Przygoda 18.00 wela 18.00 Izabella . tele- 17.30 Informacje 17.40 Po· we Biuro $iedcze 10.30 Sa· wy 17.45 Dziennik 18.00
Magazyn Olimpjski 18.30 nowela 18.55 Zoom 19.30 goda 17.45 60 minut 18.40 brina, nastoletnia czarow- Przygody Sindbada ŻeglaWyścigi samoc:l1odowe 19.30
Beczka śmiechu 19.55 Co· Temat dnia 18.55 Real TV nica 11.00 Kolorowy dom· rza • serial przygodowy
Magazyn Sportów Motoro- ' !umbo • serial kryminalny 19.20 Pogoda 19.25 lnfonna- srial komediowy 11.30 18.50 Plotki i ciekawostki
wych 20.30 Snooker 22.00 21.40 Komando małolat - cje, sport 19.35 Sport 19.40 ,I Czułość i kłamstwa - serial 19.00 Rajska plaża • serial
Boks • walki międzynaro· serial policyjny 22.30 Mur- . Super Express TV 19.55 prod. polskiej 12.00 Rajska dla młodzieży 19.50 Dziendowe 23.00 P~ka nożna 0.30 , der Call - serial kryminalny Życie dzikich zwierząt .20.50 plaża • serial dla młodzieży nik 20.10 Czułość i kłamsMagazyn Sportów Motoro- 23.20 Zoom 23.45 Colum- Informacje 21.00 Biznes TV 13.00 TV Shop 13.15 Pro- twa • serial 20.40 Sajgon .
wych 1.30 Zakończenie
I bo 1.20 Murder Call
21.10 Kuchnia smakosza I gram własny 13.45 Latają- thriller; Rok 1968 w ogar-

9.30 Quasimodo
10.00 Polonica:
Kapitan Conrad
·serial polsko-francuski
11.00 Forum Polonijne:
Odpowiedzi
napytania
11.15 Wielcy, więksi,

9.05

8.30
8.40
8.45 Anima

6.00
7.45
8.10
8.15

Numerka
Ostry dyżur· serial
System- serial akcji
Wyniki
losowania LOTTO

I Szczęśliwego

14.30 Kalambury dla dzieci
15.00 Fececl w czerni
·serial.animowany
15.30 Informacje
15.55 Nowe przygody
Robin Hooda
16.45 Alvaro
-telenowela brazylijska
17.45 Luz Marla- telenowela'
18.40 Super Express TV
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia
·telenowela
20.00 Misja w czasie - serial
20.50 Losowanie LOTTO

10.30 Luz Marla
·telenowela
11.30 Miasteczko Evening
Shade
-serial komediowy
12.00 Tato, co Ty na to
-serial komediowy
12.30 Disco Polo Live
21.00
21.50
13.30 Rodzina zastępcza
14.00 Dyżurny Satyryk
' 22.45
Kraju

-tełencmela

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Voltron
·serial komediowy '
7.25 Tom I Jerry Kids
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Allo, Allo
·serial komediowy
8.30 Wysoka fala
·serial prod. USA
9.30 Posłaniec szczęścia

3

6.00 Kawa r:t}f "9rbata

• serialkomeOOY.y

7.50 Król reklamy

Mamsprawę

·Max Kolonko Mini
13.511 Co dalej
Panie Doktorze?
1l55 lnterklasa
14.10 Maciek, rower
Iekonomia

14.20

Bisset,

·film fabularny,
ret. Roger YW'lg,
wyk. Jeremy Sislo,
Jasquełine

Luca Zlngarelti i inni

15.30 Wlelkl tydzień
~łl I
wJerozolimie:
•
Początek nadziel
• ' 15.50 Arka Noego

n

Prognoza
. 14.35 Książki, które
pogody
wsłlząsnęlyśwlałem:
ŚWlatżyczllwych
Nowy testament
przyjaciół Franciszka
15.00 Wiadomości
15.10 Tajemnicza postać
·film animowany
Ciuchcia· program
z Całunu
da dzieci
·film dokumentalny
Papierowy łeatnyt
16.00 RowerBlażeja
. 16.15 Teleexpress
"Pan Twardowskr
Schody
Junior
·film fabularny prod. USA,
16.20 Rower Błażeja
• pr. da mlodzieży
ret. Karen Artfu
~
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka to melodia?
17.50 GośćJedynkl
18.00 Moda na sukces
·serial prod. USA
18.25 Magazyn
motoryzacyjny MOC
19.00 Wieczorynka:
Madellne
19.30 Wiadomości
19..56 Spol1+pogoda
31.10 Jezus

Przedmieście
Giełda
Wiadomości

8.15 KrakCIWSkie

8.25

8.30
8.42
8.45
9,QS
9.30
10.00

11.30
12.00
12.10
12.25
12.45

Droga na Golgotę
Wiadomości ·
Agrobiznes
Czas relaksu
Watykan;
Wladza papieży

13AO OdkrywanleAmelyld

7.10 Telezakup>f
7.40 Dziennik kra}owy
8.00 Program.
lokalny

eooa.

·film tabu1amY ~

Tańczltca zwlatrem

ł

~ 2:!AO

I

I

I

I

9.oo Pocahontas
,116.00 Panorama
·filmfabułarrr;
116.10 Chłopcy
,10.45 Obietnica
z: Placu Broni
Wielkanocna
~
·filmfabulamy
·film rinowany
J Akcja rozgrywa $ię w Bu:11.30 ·Nabożeństwo
dapeszcle w 1902 roku.
Wlelklego Piątku
Chłopcy z jednej klasy mawkośdele
ją swój własny, tylko Im
Ewarigerlcko
dostępny świat. Tworz4.
-Refonnowanyrn
.Zwfązek Zbieraczy Kini•,
~2.25 StaryBob
mają tet swoją drufynę z
·lilmfabułamy
generałem na czele. Ich
!iohn Moore ma psa Star&QO 1 królestwem jest tyMowy
nazwanego tak z po. I plac. Tu poznają podsta·
~ siwej głowy. Stary Bob • wowe praWlfy, uczą się ucz.
jest jeszcze bardzo miody, , ciwości, honoru, koleteń·
' ' jako syn czempiona Bat· ' s ko ś c1..
ple
118'a jest potencjalnym kan- 1s.oo Program lokalny
dydstam na zwycięzcę wza. 118.31 Wsieci
wodach psów pasterskich. 1 ' 18.30 Panorama
Czempionem jest tymcza- , 11&55 Jedenzdzleslęclu
sem Zac, pies Adama Mac- 119.20 Cm bwanla
('.dama. sąsiada Johna. I 19AO Andrea Bocelll
. Adam jest czlOwleklem zgo- 1'
śpiewa
tzknlalym, przat)ł wie~ tra- I
najpiękniejsze
gedię, jedynymi jego przypleśni sakralne
jaci6lml są, pies i alkohol. Oo !•20.15 Bidul· fłnOOlunentait'l'f
czasu, gdy przyjetd.l:a do 121.00 Panorama
jli&Qo jego osierocony wnuk. 21.21 Prognoza pogody
pavJd„.
, 21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomanla
AKowcy·film dok.
,14.00

Krzyżowej

Transmisja Drogi

FranklJesse

Las Katyński

z Koloseum
22.40 Monitor
Wiadomości
Spol1owy flesz

·
23.05
23:15,
0.10
• fdm fabulamy,
ret. Robert Boris

3.15 Zakończenie
programu

powołana została Słutba

W obliczu IV rozbio!IJ Polski
dokon~nego prze? hitlerowskie Niemcy i ZSRR,
jut 27 września 1939 roku
. Zwycięstwu Polski, przeksztelcona w Związek Walki
Zbrojnej,. który z czasem
przyjął nazwę Armia Kra·
jowa. Ta podziemna armia,
jak i w ogóle podziemne
państwo polskie, b~ fenomeneT. Y( okupowanej Eu·
ropie.

22.45 Matka Tema
·film fabulamy,

ret. KeWiComor

WOT

„Stary Bob"· film fabularny prod. angielslro-kanadyjskiej, reż. Rodney
Gibbons, ~k. James Cromwell, Colm Meandy, Jemima Rooper i inni.
Emisja: piątek, 21 kwietnia, TVP 2, godz. 12.25.

rTV Łódź

15.55DroQakrzyżowawJe

domości15.33SekretyW-wy

rozołirilie16.05Zdjęciazkrzy

· Scenyz1ydaChrystusa11.30 :
Wąjczy·źnieJezusa-filmcfo.. ·
kumentalny12.30Woda1yda •
14.00Usiebie14.30 Eastenders 15.~ Paczka z ulicy :
ZdroWej·pr.dladzieci15.35 .
Romskie rekolektje 15.50

caklemiwalizką;Ziemia~

dzlelnxrz.ykireligijnej8acha

Miłosierdzia Bożego

ł ,Jana

ri

; Życiecodzienne22.00Muzy-

;ka

dze 18.03Zemsta16.51 Ek22.15 Pamiątka z Kalwarii
· nomia?-Nic lr\J(fnego 17.15A '2-20Pa~zf'olski

! 15.25Bezpieczństwonadro-

rynarz w zoo 14.53 Delfiny IObrazkl z końca wieku 21.4$

' 8.00 Reklama 11.03 Z.emsta Wiadomości 17.35 Przygody
1 11.51 Ekonomia? 12.oo N'ie- sirLance!ota17.56Sport 18.07
bezpieczne kobiety 12.45 1' Bajka18••56Podró:te.„19.20
ZamkU Pałace 13.03 świat;, i Polskie pejzarze 19.30 Każdy
dalekiĆh podróty13.26Ruszaj I ma prawo-19.49Buglot19.54
w znane i nieznane 13.55 , !Drzwi1820.22Mocnerozm<>.
Sport14.00Bajki14.35Weta- wy Marka Kotańskiego 21.23

I

. 9.0S Słowo tycia 9.15 Wia- 16.05Stowotyda16.15W1&-'
domoścf Watykańskie 9.40 domości16AO KalendarzLilurj
I Kalendarz Liturgiczny 9.45 giczny 16.45 Blok programów
Blok programów dla dzieci dladziecl17.11r19.00T~
10.10" 12.00 Tydzień w Koś wKościele19.15Bajka19.25"
ciele 12.15* 15.00Koronka do 20.30 Różaniec 21.00 Bogu1s.1: rodzlca i Apel 21.50'

1

ta 16.40 Wyprawy do króle- ta 16.15 SeQa rodów 18.35
stwazwierząt17.15Reportai: 1 Co„. 16A5 Spólka rodzinna
17.30 Impresje 18.00 ŁWD 17,15 Mikser 17.30 Kurier
18.20 Publicystyka 19.00 U . 17.50 Sekrety+ sport 18.00
siebie 19.30Srebmykoń·se- Kllier18.20Wieści18AOCo.„
pńalanimowany20.00Tełeku- 18;50 Z archiwum kuriera
rier20.30Niezapornniana -se- · 19.00Usiebie19.30 Srebrny
I rial obywipłly 21.30 ŁWD koń20.00Telekuier20.30NJ&.
22.00Eastenders·serialoby· ·' zapomniana 21.30 Kurier+
I r::zs'ptf 22.30 Autostrada - sport21.35Wiadomoścl spor·
I mag, motoryzacyjny 23.00 1 towt 21.40 Rozmowa dnia
~ Pasjawe<łU!Jśw.Jana·otwie- · l 22.0QEastanders22.30Au!O<
re szereg monumentalnych 1 1 strada23.00PasjaWdJgśw.

!

WFOproponuje16.15Zpłe-

, Propnypognmione-nlekodowane
7.0ó Bajki 8.00 To jut dzień ~ 7.00 Bajki 8.00 Mikser 8.10
~ 8.30Zpleeaklemiwalizką9.00 . Warszawa znana I nlezna~
I Niezapomniana 10.00Teleza. : 8.30WtelkanocwEuropie9.0Q
· kupy10.30Ptakislońca11.00 , Niezaparnniana10.00Teleza.
kupy10.30Ptaklsłońca11.00
ScenyzfyciaChrystusa11.30
W ojczyźnie Jezusa 12.30
Woda tycia 14.00 U siebie
14.30Eastenders15.00Pacz•
kazulicyZdrowej15.30Wla.

7.00 Diabelski Młyn 7.40
Mlnlsport + 7.45 Łapu ca·
pu 7.50 Aktualności fil.
mowe 8.00 Fantometka 8.25
Mistrzowie w świecie przyrody Ili 8.50 Wszystko co
najlepsze 10.50 Deser 11.00
Hotel Perła · film sensa~ 12.30 Gwiazdor z psiej
budy - film familijny 14.00
Olbrzymy ·serial dok. 14.30
A to histeria! 15.00 Uciekający pociąg • film sensacyjny 16.50 Deser 17.00
Różowe lata • film obyczajowy 18.55 Opowieści potwcme 19.00 Diabelski młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski młyn 19.40 la·
pu capu 19.45 Mlnisport+
19.50 Aktualności fłłmowe 20.00 Exodus według
Sebastiao Salgado - dok.
20.05 Tysiąc akrów • dramat 21.50 Zaklęta w sokota • film science-fiction
prod. USA 23.50 Złodziej
ski trik • film sensacyjny
1.25 Kłopoty. gangstera •
komedia sensacyjna 2.55
Alfie • film obyczajowy 4.45
Małpa też człowiek • dok.
5.25 Nasi chłopcy • dramat

Discovery

Połączenia

17.00 W poszukiwaniu zaginionych światów 18.00
Rosyjska ruletka 19.00 Bitwa o planetę 19.30 Katastrofa 20.00 Podróż ludzkości
21.00 Łowca krokodyli 21.30
Lekarze dzikich zwierząt
22.00 Urazówka 23.00 Niedokończona opowieść o Navy Seals O.OO Detektywi są, dowi 1.00 Sanktuarium natury 1.30 Katastrofa 2.00

15.55 Nowe przygody
6.00 Piosenka
na życzenie
Robin Hooda
Alvaro
7.00 Voltron
-serial sensacyjny
7.25 Tom I Jerry Kids
7.50 Polityczne graffiti
17.45 Luz Marla
18.40 Super Express lV
8.00 Allo, Allo
•serial komedowy
18.55 Informacje
19.00 Prognoza pogody
8.30 Wysokafala
• film prod. USA
19.05 Posłaniec szczęścia
9.30 Posłaniec szczęścia 20.00 Graczykowie
• serial kornedowy
10.30 Luz Marla
11.30 Miasteczko
20.30 FILM TYGODNIA:
Evenlng Shade
Bogattbledakl
~2.00 Najdroższy tatuś
- film tiibulamy prod. USA;
•serial komedowy
reż. Penelopa Spheeris,
12.30 Idź na całość
wyk. Jim Varriey, Eńka
13.30 ŚWiatwedług
Eleniak, DebneyColeman,
UlyTomlin, DollyPartpn
Kiepskich
•polski seńai komedówy • fnspirowana popularnym serialem komedia o rodzinie
14.ll Macie co chcecie
biednego farmera z Arkan·
1500 Faceci wczerni
sas, który odkrył na swoim
terenie złota ropy. Jut jako
Informacje

•serial arimowany

6.00 Kawa r:t}f herbata
7.45 Dziennik krajowy
8.10 Sport· telegram
8.15 Krakowskie

13.30 Sportowy tydzleó
14.30 Magazyn PolonlJny
15.00 Wiadomości
15.10 Twarzą wtwan:
z Europą

• pr. krajoznawc2y

warszawskie

wojoWnlcy

Współcześni

15.30

Przedmieście

8.30 Wiadomości
8.40 Glelda

Pegaz miesiąca
Klan. tełenoweła 1\IP
Program
ekumeniczny

Wiadomości

·repol1at

8.45 Panteon
9.00 Klan· telenowela TVP
9.25 ł>waśwlaty-serial
9.50 Co ml zrobisz
jak mnie złapiesz
11.25 Wdowód przyjaźni

16.00 MuzycznySerwls
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1'r.1s 0wa swfaty; serial
17.45 Krzyżówka
szczęścia •teleturniej
18.10 Zaproszenie:
Historyjki .
12.00
·12.15
112.45
13.10

milionerzy osiadają w Be·
verly Hills budząc popłoch
wśród snobów. Ne owdowiaJed Clampett jest dobrą

partią„.

ły

21.50 Losowanie LOTTO
I Szczęśliwego
Numerka
22.15 Telewizyjne Biuro
Śledcze
-magazyn kryminalny
22.45 Wyniki losowania
LOTTO
22.50 Informacje I biznes
Informacje
23.05 Prognoza pogody
23.10 Polityczne graffiti
23.25 Bumerang
23.55 SuperExpress lV •
0.10 Meandry prawa
·film fabUlamy
1.00 Muzyka na BIS
5.00 Pożegnanie

Wieści polonłjne

18.40 Gość Jedynki
18.50 Klan-telena.veła
19.15 Dobranocka: Bajka
o trzech smokach
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda + sport
20.00 Dekalog I
·film obyczajowy TVP
21.00 Dalecy-Bliscy
21.30 Fronda
22.00 Polska ·Świat 2000

22.20

22.30 Pano.rama
22.50 Sport ·telegram

·repol1at

23.00 Kulldy PRL-u

wiadomości

23.30 Ze sztuką na ty
O.OO Monitor

011()

•

D

l
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SPRZĄTNIJ

MIESZKANIE •••

6.20 Anna ·telenowela 7.05
Telesklep 7.25 Denis rozrabiaka 7.45 Sindbad że, glarz 8.1 O Przygody Kuby
1
Guzika • serial anim. 8.35
Z praktycznego punktu widzenia jest to dobre, bo
Maska • serial anim. 9.00
robi się wolne miejsce, którego nigdy nie jest za dużo.
Nigdy cię nie zapomnę -• A z punktu widzenia magii oraz feng shui takie postę
serial 9.50 Rozmowy w toku powanie sprawia, że lepiej b<(dzie krążyć pozytywna
10.40 Kłamstwo i miłość energia, którą blokują nieużywane, popsute, zakurzo. 11.30 Telesklep 12.00 La- ne przedmioty. Warto też popatrzeć za regały i pod
birynt namiętności : serial szafy • może leży tam coś, co jest potrzebne, tylko
12.55 Miasteczko • serial jakoś się zgubiło? A może znajdziemy tam rupiecie,
· prod. polskiej 13.25 Nie do które co prędzej trzeba usunąć, by dobre energie swowiary • opowieści niesamo- bodnie wędrowały?
1
Przed Niedzielą Palmową warto spalić zeszłorocz
wite 13.55 Denis rozrabia·
ka 14.20 Sindbad żeglarz ne palemki, a popiół wysypać do bieżącej wody lub
14.45 Przygody Kuby Gu· gdzieś w parku, z dala od domu (uwaga leniwi • dopuszzika 15.1 O Magazyn NBA czalne jest wrzucenie popiołu po palemkach do sede15.40 Pełna chata 16.10 su). Po poświęceniu nowych palm i przyniesieniu ich
TVN Fakty 16.25 Sport do domu kiedyś często zrywano po jednym wierzbowym ,,kotku" z palmy i połykano go, co miało zapew16.30
Pogoda
16.35
Roznić odporność na choroby gardła przez cały rok. Na·
" mowy w toku • talk s~ow
stępnie palmę mocowano nad świ<(tym obrazem, tak
17.35 Wizjer TVN 18.05 Nijak do dziś się to robi w bardzo tradycyjnych domach.
gdy cię nie zapomnę • se- Można inaczej • jak to przeważnie dzieje się w. miarial obycz. 19.00 TVN Fak- stach · wstawić palmy do wazonów, doniczek z kwiaty 19.25 Sport 19.30 Pogo- tami, położyć na półce. Palma to symbol tych gałązek
da 19.35 Labirynt namięt palmowych, którymi witano triumfalnie wjeżdżające
ności • serial obycz. 20.30
go do Jerozolimy Chrystusa.
Szpieg, który mnie kochał
Po c:i;ęści religijnej - część magiczna Niedzieli Pal· film sensacyjny 22.20 mowej. Stare gospodynie rozsypywały w ką!ach doCela nr„. • reportaż 22.50 mostwa sól, a przed Wielkim Czwartkiem wymiatały
TVN Fakty 22.55 Kropka ją. Miało to ochronić przed diabelskimi mocami, albo
nad i 23.15 Pogoda 23.20 • jak byśmy dziś powiedzieli • 7llpewnić usunięcie złych
Wojacy na medal • serial energii i uczynienie miejsca dobrym. Aby energie
prod. USA 23.50 Wizjer mogły zmienić miejsce, trzeba im pomóc • a więc
TVN • magazyn sensacji i wietrzyć mieszkania, wpuszC7llĆ tam słońce i wiatr. To
rozrywki 1.20 Granię na za. dobry pomysł nawet ze ściśle medycznego punktu
widzenia. Usuwamy tak przecież kurz, nagromadzone
, walanie
w nim alergeny, „wypłaszamy" bakterie, potwane P«·
dem powietrza. Dajemy też duszy możliwość ptzewietrzenia się - wraz z domowymi porządkami nasze we·
wnętrzne ,ja" dochodzi do wniosku, że czas na zmiany, na postęp, na coś nowego i dla nas lepszego. Wio7.30 Muzyczne listy - pro- sna dodaje nam sił, po zimie także i my ,,zmartwychwstajemy" - odradza się chęć do życia, wiara w siebie,
gram muzyczny 8.30 Tek- pojawiają się twórcze pomysły. Może to zasługa za.
noman • serial dla dzieci
proszonych do domu dobrych energii, a może tego, że
9.00 Masked Rider • serial w czystych, jasnych, pachnących czystością
pomiesz9.30 JAG • Wojskowe Biu- czeniach łatwiej myśleć i wierzyć w dobre jutro?
ro $1edcze. • serial sens.
Dla dobra duszy i ciała warto chociaż w Wielkim
10.30 Sabrina nastoletnia Tygodniu pościć. Nie chodzi tu o katowanie się chleczarownica • serial kom. bem i wodą, ale o rezy~ację z alkoholu, słodyczy i
11.00 Kolorowy dom • se- papierosów, o jedzenie potraw mniej tłustych i kalorial kom. 11.30 Czuiość i rycznych. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły •
kłamstwa • serial 12.30 Raj·
niegdyś do godziny 15.00, do chwili śmierci Chrystuska plaża - serial 13.00 TV sa, poza poranną kromką chleba nie jedzono nic. I dziś
Shop 13.15 Vmax· program warto zachować post, który rozjaśnia umysł i wymotoryzacyjny 13.45 Latający ostrza smak, przydatny w czasie świątecznego obżar
dom • serial 14.15 Sally stwa. A dla niektórych jedzenie zaczyna się już w
czarownica - serial 14.45 Wielką Sobotę, po poświęceniu pokannów w kościele.
Muzyczne listy 15.45 Tek· Poglądowi, że z chwilą wkroczenia koszyka ze świę
noman - serial 16.15 Ma- conką w próg domu kończy się post, hołdowano msztą
sked Rider 16.45 Młody powszechnie jeszcze w XVIII wieku. Wielka Sobota,
Herkules ·serial 17.15 Mię· po7ll ulubionym przez dzieci wędrowaniem do kościo
dzy nami sąsiadami • se- ła z koszyczkiem pełnym wiktuałów, to także święto
rial 17.45 Dziennik 18.00 światła. Chrześcijanie zapalają w kościele świece, a
ludzie, którzy cenią magiczną stronę życia, powinni
Przygody Sindbada Żegla
wiedzieć, że w ten dzień, bliski wiosennemu przesilerza
. - serial . 18.50 Plotki i niu, łatwiej o kontakt z dobrymi duchami, łatwiej o
C1ekawostk1 19,00 Rajska zrozumienie samego siebie i o zyskanie pomocy od
plaża 19.50 Dziennik 20.10 potężniejszych od nas sił w spełnianiu naszych marzeń
Czulość i kłamstwa 20.40 i planów. Gdy biją rezurekcyjne dzwony, a chłopcy
Ally McBeal · serial 21.35 A odpalają petardy, zło ostatecznie zostaje przerażone,
kuku 22.05 Niech zwycię- odpędzone i zwyciężone. A my siadamy do świątecz
nego śniadania z najbliższymi, myśląc o rozkoszach
ży najlepszy 23.50 Czułość
i kłamstwa - serial 0.25 ViP stołu i • oby · o dobrych postanowieniach, ożywiają
0.40 Muzyczne listy
cych duszę i ciało.
(PAI)

P"T
8.00 Sekrety gwiazd 8.55 '
Biznes TV 9.00 Graffiti 9.10
Przegląd Wydarzeń 9.40 Super E~press TV 9.55 Biznes 1V 10.00 Informator
Prawny10.25 Sport10.55 Biznes TV 11.00 40 lat minęło
11.30 Świat dzikich zwierząt
12.00 Duch przetrwania
12.30 Świat dalekich podróży 12.55 Biznes TV 13.00
60 minut 13.55 Biznes TV
14.00 Życie dzikich zwierząt 14.55 Biznes TV 15.00
Informator Podatkowy 15.30
Informacje 15.50 Biznes TV
16.00 , Słynni rewolwerowcy 17.00 Real TV 17.30 Informacje 17 .40 Pogoda
17.45 60 minut 18.40 Temat dnia 19.25 Informacje
krajowe 19.35 Pogoda +
Sport 19.40 Sport Express
'TV 19.55 Co się stało?
20.25 Żywioły ziemi 20.50
Informacje 20.55 Powtórki
programów

-----------------------------=·
~

f

I

....-..
6.00 Teledyski 7.00 Odjaz5.30 Top Shop 7.40 Przy- dowe kreskówki - film anijaciele - filmy animowane mowane 8.00 Blue Skies •
8.15 Top Shop 12.00 Zbun- komedia muzyczna 9.40
towana 12.50 . Top Shop zawrót głowy • thriller prod.
17.55 Przysmaki życia 18.55 USA 11.45 Teleshopping
Zbuntowana • te!e.nowela
. Sunsed Beach _ se45
12
prod. argentyńsk1ei 1.9.55 rial 13.30 Potwór z bagien •
Top Shop 21.25 Stelllna •
. dl
d. ż
telenowela 22.20 Top Shop sena 1 a m1o zie y 14 .00
o10 Playbo • magazyn ero- Dziewczyna z komputera t;czny y
I serial dla młodzieży 14.25
Odjazdowe kreskówki - film
„... „„....
l/!ll1JlS/181T
animowany 16.25 Sunset
„„„„„
Beach • serial obyczajowy
, 17.15 Perła - telenowela
' 18.05 Izabella • telenowela
1 18.55 Zoom • magazyn sensacji i rozrywki 19.25 ~eczka śmiechu • pr. rozrywko·
wy 19.55 Śmiechoteka • program rozrywkowy 20.55 Slod·
kie serce • komedia romantyczna prod. USA 22.40
j Szczury nabrzeta 23.30 Zoom
I - magazyn sensacji 23.55
I Zwariowana kamera • pr.
1 rozrywkowy 0.45 Słodkie
• serce (powt)
8.30 Tenis 9.30 Hokej na
trawie 11.00 Snooker 13.00
Piłka nożna • magazyn
Eurogolas 14.30 Tenis
16.30 Podnoszenie ciężarów • Mistrzostwa Europy
19.00 Sporty ekstremalne 20.00
Piłka nożna .Drużyna marzeń" 20.30 Snooker • Mis·
trzostwa Świata w Sheffield
22.00 Boks • walki międzynarodowe O.OO Golf 1.00
przygoda • Zawoay Fulda
Challenge

J.

•

Przedmieście
Giełda
Wiadomości

Mary zwraca się o pomoc
do pani prokurator Diane
Benton specjalistki od
spraw gwałtów. Gdy Joe
Hearn dowiaduje się o wizycie tony, próbuje wyclą·
gnąć od Oiane szczegóły
sootkania.

Róg Wojskiego
Dom
Usiebie

Agroblznes
Do Unii

Wiadomości

-seńal

Zabawyjęzyklem

pol$klm

śWlata

Wewfasnymdomu
Raj
MuzycznySetwls
Jedynki

Wiadomości

-serial prod. polskiej

07zgłośslę

•telenowela prod. polslliej

1530

KrzyZóv.ł(a szczęścia

•serial prod. polskiej
W klubie pojawia się córka
I Janusza Góralczyka z pierwszego małżeństwa, 18·
letnia Maryjka, zresztą bar·
dzo zaprzyjaźniona z Ewą.
Wybiera się v.iaśnie na party, w związki.I z czym .PQŻY
cza od Ewy sukienkę I klipsy. Właścicielkę klubu od·
wiedza klientka ze zniszczoną cerą z ~aniem 20 mln
odszkodowania. Ewa nie za'mierza płacić, klientka grozi sądem. Majka i Agata pocieszają Ulę, która żali się,
te po jej powrocie z urlopu
mąż traktuje ją gorzej niż
poprzednio.

14.35 Zgrana Chata
1S.OO Fitness Club

·serial animowany

14.10 Anatol

20.0S Linia specjalna
21.00 Panorama

t,

Kabaretowo-muzyczny poje• teletumlej
dynek śląskiego humoru z '16.00 Panorama
folklorem góralskim. Śląs 16.10 Podrót do ziemi
kich artystów reprezentowaobiecanej
li ulubieńcy publiczności:
•seńal prod. USA
Kabaret Rak, Elżbieta Oku· 17.00 Kościół I świat
pska, Zespół Antyki, Joan17.10 Katecheza
na Bartel, górali zaś • godla rodaków
ście z Podbeskidzia i Zakopanego: Golec Orkiestra. 17.30 Program lokalny
Kapela z żywca i Trebunie 18.30 Panorama
Tutki. Koncert prowadzili w 1ass Va banque
gwarze góralskiej i śląskiej 19.20 Dwójkomania
Józef Polok ł Stanisław Ja- 19.30 Wieczór muzyczny
Dwójki
skulka.

12.35 Przygody Animków
• seńal arilooNarrt
13.20 Śląska laba

• teletumiej

11.10 F;imlliada

• serial prod. polskiej

10.15 Na dobre I na zie

W ró.tnych miastach w Pol·
sce dokonywane są napady na umożnych ludzi •
lekarzy, jubilerów. Pozornie
zdarzenia te nie mają ze
sobą nic wspólnego. Trwa
Żmudne dochodzenie.

9.00

Program lokalny

Złotopolscy

a.oo

8.30

7.30 Dziennik krajowy
7!JJ Studio urody

7.00 Telezakupy

1S.OO
15.10
1530
16.00

114.10

Szkoła prmtrwanla
PanRyslowJedynce
114.15 Wrajskim ogrodzie
14.35 Najsłodsze morze

13.40 PanRyslowJedynce
13A5 Zwierzęta świata:

13.10

21.0S Czas na dokuhlent

19.56 Sport
20.ot Pogoda
20.10 Dotyk zła. serial

Rower Błażeja
Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.25 Klan-telenowela
17!JJ Gość.Jedynki
18.00 Moda na sukces
18.3Cl Pegaz miesiąca
19.00 Wieczorynka:
Czarodziejski fotel
19.30 Wiadomości

odzieciach

Czworokąt

12.45 Klan- tełenoweła

11.00
11.20
11AO
12.00
12.10
. 12.20

,10.00

9.50 POR>ZmaWiajmy

&42 Prognoza pogody
8.45 Zwierzaki· cudaki
9.10 Mama I Ja
9.25 Domowe pmdszkole

.25
8.3Cl

a

Kawa CZ!/ herbata
7!JJ Frasler
15 Krakowskie

Forum

!'ropny pogN>lone -nio kodowano

tfflWSil

„

Discovery

7.00 Diabelski młyn 7.40
G.30 Pop Kanał
Minisport+ 7.45 Łapu Ca·program muzyczny
pu 7.50 Sto zdjęć naszeO.SS Skandal Metawizyjny go stulecia 8.00 Fanto1.20 MuzycznySetwls
metka · ·serial anim. 8.25
Jectjnid
W gląbi serca • film oby1.30 Zakończenie
czajowy 10.10 Uciekający
programu
pociąg • film sens. 12.00
~:m·~;M.:rt!'IKryminaly pani Bradley
13.30 Szeroki horyzont
14.30 A to histeria! 15.00
21.21 Pogoda
Różowe lata • film obycza21.25 Sport· telegram
;my 16.30 Gorączka sobot·
21.30 Dwójkomania
niej nocy • film muzyczny
21AO Kawaleria
18.30 Fantometka 18.55
powietrzna
Opowieści potworne • film
-seria~
krótkometrażowy 19.00 Dla·
22.10 Wieczór
belskl młyn 19.20 Nie
zJagielskim
przegap 19.25 Łapu capu
·telkshow
19,30 Wstęp do meczu
22.55 Wleczórfllmowy:
20.00 Finał pucharu ligi • p~
Kocham Kino:
ka nożna 22.1 O Exodus weSielpnlowe
dług Sebastiao Selgado •
wleloiyby
cykl dokumentalny 22.15
• ciamał psythologiczny
Tysiąc akrów • dramat O.OO
prod.USA; reż. Lindsay
Wielki tydzień • dramat
Anderson, wyk. Belle
obyczajowy 1.35 Więzy zła
Davisiinri
• thriller 3.30 Nasi chłopcy
Owdowiałe siostry Sarah i
• dramat sensacyjny 5.05
Libby co roku spędzają wa- Wielki przekręt - komedia
kacje w letniskowym do· prod. USA 6.35 Deser. Głos
mku nad zatoką. To miej- serca • film krótkometrażo
sce odwiedzały wraz z ro- wy
dzicami jeszcze w dzieciń·
stwie. Oo największych atrakcji należało wówczas
przyglądanie się w sierp17.00 Bizancjum 18.00 Luniowe poranki przepływa
dzie Hitlera 19.00 Czerwojącym wielorybom. Dziś
ne rozdziały 19.30 Cieka·
na próżno się łudzą, że wostki Discovery 20.00można jeszcze je wypaMorskie wraki 21.00 Mię
trzyć. Siostry żyją samotdzynarodowe Służby Ra·
nie, oddając się rozmowom townicze 22.00 Siła burzy
o starości, przemijaniu i 1 23.00 Wojna i cywilizacja
nieuchronnej śmierci.
O.OO Mity i tajemnice 1.00
0.25 Studio sport:
Poza rok 2000 1.30 CiekaKronika ME
wostki Discovery 2.00 Bi·
wciężarach
zancjum 3.00 Zakończenie
1.05 Wieczór artystyczny programu

tanim szpanerstwem. To Im
jednak nie wystarcza. Chcą
zakosztować innego, ,luksusowego" tycia. Postanawiają wyruszyć nad morze. W tym celu muszą
zdobyć pieniądze i samochód. Wybierają sposób w
fch mniemaniu najprostszy
• morderstwo.„

ności próbują zagłuszyć

-film fabularny
Akcja .Zapisu. „ • rozpoczyna się w małym, prowinmiasteczku.
cjonalnym
Kazek Raduski i Bogdan
Wrona wraz z kumplami
spędzają większość czas11
na snuciu się od miejscowego dworca do kiosku z
piwem I z powrotem. Apatię i poczucie beznadziei·

23.55 Sportowy flesz
23.20 PRLw kryminale:
Zapis zbrodni

Wiadomości

Monitor

i,

TVM

>

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

i

7.OO Bajki 8.00 Mikser 8.10
Morze ~ 8.30 Sport
SAS To jest temat 9.00 Niezapomniana 10.00 Telezakupy 10.30 Komisarz Szympański 11.15 Willi Messerschmitt 11.45 Tajniki matematyki 12.05 Bliżej sztu·
ki 12.35 Magiczny sklep Zoologiczny 13.00 Taki się snuje
Kraków 13.30 Tehikurier
14.00 Sekrety Kobiet 14.30
Eastenders 15.00 Zaczarowany świat 15.30 Wia·
domości kuriera 15.35 Wroń
ski Beat 15.55 Blisko, coraz bliżej 17.t5 Mikser 17.30
Kurier + Sekrety 17.50 Sekrety Warszawy 18.00 Kurier 18.20 Mój dom 18,40
Reportaż dnia 18.55 Gość
WOT 19.00 Odkryj nowy
świat 19.30 Bajki 20.00 ~
my buszu 20.30 Niezapomniana 21.35 Sport 21.40
Rozmowa dnia 22.00 Eas·
tenders 22.30 To jest le·
mat 22.40 Spotkania z .• -:
23.00 Pogranicze w ogniu

TELEWIZJA

Wia·
9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10* 12.00TyclzieńwKoScie
le 12.15* 15.00 Kóronka do
MibsieldziaBoteg> 15.15*16.0S
Slowo tycia 16.15 Wiado-

Słowo tycia 9.15
domości Watykańskie

9.05

7.00 Bajki 7.50 Zobacz to
8.00 To jut dzień 8.30 Sport
na luzie 8.45 To jest temat
9.00Niezapomniana10.00 Telezakupy 10.30 Komisarz
Szympańskl 11.15 Willi Messers<:hmit 11AS Tajniki mat.ematyki 12.05 Bliżej sztuki
12.25Zwierzaki 12.35Magiczny sklep zoologiczny 13.00 Tak
mi się snuje Kraków 13.30
Tełekurier 14.00 Sekrety kobiet 14.30 Eastenders 15.00
Zaczarowany świat 15.35 Muzyczna niedziela 1a16 Uciechy spod strzechy 16.35 Indianie Północnoamerykańscy
17.15 Repolta2: 17.30 Magazyn regionalny 18.00 ŁWD
18.20 ŁWP 19.00 Odkryj
nowy świat 19.30 Bajka
20.00 Rytmy buszu 20.30
Niezapomniana 21.30 ŁWD
22.00 Eastenders 22.30 To
jest temat 22.40 Spotkania
z taaaką rybą 23.00 Pogra·
nicze w ogniu - za zgodą
rodziców 23.50 Program na
jutro

l

I

13.30 Piramida
14.00. Sekrety rodzinne

I

ciu i śmierci 27 -letniej ir·
landzkiej misjonarki Jean
Oonovan, która przybyła
nieść pomoc najbiedniej·
szym mieszkańcom Salwadoru i w 1980 została zamordowana z• 3 amerykań
skimi zakonnicami przez rzą
dowe szwadrony śmierci.

!

. I

6.20 Anna • telenowela 7.05
Telesklep 7.25 Denis roz.
.
.
rab1aka 7.45 Sindbad zeglarz 8.10 Przygody Kuby '
Guzika • serial anim. 8.35 1
Maska • serial anim. 9.00
Nigdy cię nie zapomnę · 1
serial obyc:z. 9.50 Ogród botaniczny • film obycz. 11.30
Telesklep 12.00 Labirynt namiętności 12.55 lbisekcja
13.25 Pepsi chart 13.55 '
Denis rozrabiaka 14.25 Sindbad żeglarz 14.45 Przygody Kuby Guzika 15.10 Szko- .I

•

,. ,. ,.

/-i\

aoo

• serial animowany

7.00 Voltron

-teleturniej

!i

n

.,I

t

14.30 Talent za talent
1S.OO Tom I Jerry Kids
15.30 Informacje
15.55 Wysoka fala

I

„. .. . •

...

o.oo

„

1

I

1

I

Mię- I

I

1

Il

żeby coś

zrobić,

jakiś

AFRYKA CZEKA.„

dok. ze str. I

• Dorosłych bohaterów w „Pierwszym mlllonle"
zagrall: Agnieszka Warchulska, Szymon Bobrowski,
Przemysław Sadowski I Aleksander Siemczew. Znał
725 Faceclwczeml
ich pan wcześniejsze dokonania?
•seńal arimowany
Film robiliśmy w 1998 roku, a wtedy ci aktorzy nie
7.50 Polityczne graffiti
mieli jeszcze żadnych większych dokonań w filmie,
• serial przygodowy
Alto, Allo
poza może Szymonem, któiy miał już za sobą udział w
•seńaJ komedOYiy
16.45 Alvaro
„Demonach wojny wg Goi" u Władysława Pasikow20!JJ Losowanie LOTTO
17A5 Luz Maria
8.30 Nowe przygody
skiego. Agnieszkę zobaczyłem w teatrze i się nią za.
I Szczęśliwego
18.40 Super Express 1V
Robin Hooda
chwyciłem. Ale ich czas nadszedł po realizacji „Pieiw•serial przygodowy
1ass Informacje
Numerka
szego miliona", w ostatnich dwóch latach. Ich kariera
21.45 Maskaśmiercl
9.30 Posłaniec szaęścla 19.00 Prognoza pogody
tak naprawdę dopiero się zaczęła. A Przemek Sadow19.0S Posłaniec szaęścla
·dramat policyjny
ski niedawno skończył s.zkołę i. napra"'.dę jest wspania•lełeroNeła
23.10 Ogłoszenie
ły. Myślę, że spodoba się pubhcznośc1.
20.00 Posłuchaj głosu
1G.30 Luz Marła
szczięścła
wyników LOTTO
11~ Miasteczko
• Ostatnio filmy robi się bardzo szybko I !1ie ma
czasu na przedprodukcyjne przygotowania aktorskie.
·film fab. prod. USA; ret. 23.15 Opowleścl
Evenlng Shade
la zlaman.ych serc • serial ' Jednak przed zdjęciami do „Pierwszego miliona" ta•serial komedowy
Joseph Sargenl, wyk.
wszechczasów
dla młodz1e~y 15.40 Pełna 1 kle przygotowania się odbyły.
0.45 Muzyka
12.00 Nawlasnych
Mefissa Gilbelł. Peter
Film to jest funkcja naszego talentu, oczekiwań,
chata • serial komediowy
na BIS
Hrotai, Helen Hun~ Maiy
śmieciach
16.10 TVN Fakty 16.25 Sport marzeń i oczywiście posiadanych pieniędzy. My molnr1
McCuskeri
Pożegnanie
5.00
12.30 Trędowata
+ pogoda 16.35 Rozmowy żerny w miarę możliwości przygotować się do tego jak
• serial obyczajowy
Wzruszająca opowieść o tyz widzami Polsatu
w toku ·talk-show 17.35 Wi- I najlepiej. Doszliśmy do wniosku, że ci młodzi aktorzy
zjer TVN· magazyn 18.05 '1 powinni popracować nad rolami znacznie wcześniej,
. . Nigdy cię nie zapomnę • niż rozpoczną się zdjęcia. Poprosiłem Darię Trafan.
~L.i::·W.•J·~ serial obycz. 19.00 TVN , kowską, znaną i bardzo doświadczoną aktorkę, żeby
Fakty + Sport 19.30 Pogo- ł popracowała z nimi przez kilka tygodni w kierunku
17.15 Opowieści
12.15 Dziedzictwo
6.00 KawaCZ!j herbata
da 19.35 Labirynt namięt- , bud~wania postaci .. Robili pró?y, pl'.1cow~li. nad d!al?·
weekendowe
symboli
7A5 Dziennik krajowy
ności • serial obyczajowy 1 gam~. Po~ tym m1eh tr~m~g1 na s1łown1 1 uczyh ~1~
18.10 Mlsterium światła
12.45 Złotopolscy
8.10 Sport. telegram
20.30 Milionerzy • teletur- ~taw gi~d~..Przed weJ.ściem na pl~.wszy~tko ~eh
18.35 Hity satelity
8.15 Knlkowskle
13.10 L\ldzle listy pisią
z ich propozyCJI wyb1erahśmy
tylko
· • I· gotowe,
· · 21 .20 M'I1ość ·1 wojna
.
.
. dpózmeJ
d
mej
13.30 Krzytówkaszaęq 18!JJ Złotopolscy
Przedmieście
'
Dom gry • o powie me warianty.
23.35
melodramat
13.55 Credo2000
8.30 Wiadomości
·telenowela lVP
• Autorem zdjęć do „Pierwszego mlllona" jest
· prod USA
fil m sensacyjny
8AO Giełda
14.20 Wieści polonijne
19.15 Dobranocka:
· . ' Jarosław żamojda, który ma również za sobą dośwlad14.30 Arcybractwo
Bardzo przygodowe reż. David Mamet 1.30 Dz1a- I czenla reżyserskie (m.ln. „Młode wllkl" • przyp. aut). .
8.45 Salon Lwowski
dek do orzechów • film mu- Nie obawiał się pan, że będzie to wspólpraca z czło
9.00 Złotopolscy
Męki Pańskiej
podr6ze Kulfona
z.yczny 3.10 Granie na za- wiekiem, który wie za dużo?
•te1enowela
1S.OO Wiadomości
19.30 Wiadomości
wołanie • program rozryw- . Nie, to jest od lat mój wspaniały przyjaciel. Kiedyś
15.10 Zwyczaje I obrzędy
9.30 Mama i Ja
19.55 Pogoda+ sport
I nawet mieszkaliśmy razem przez parę miesięcy.
kowy
1SAO Wpisani na
9.45 DzlełCHlrcydzleło
20.00 Teraz Polonia
1
W momencie, kiedy on jest operatorem, ogranicza się
10!JJ Dialog!
Ziemię &.viętą
21.10 Transmisja
, do roli życzliwego pomocnika, a poza tym świetnie
.,.
Drogi Krzyiowej
zprzeszłością
16.00 M11ZYCZJ1YSelVt'ls
czuje sceny akcji i w związku z tym nie ukiywam, że
111.25 Wielka sztuka
Jedynki
i Koloseum
7.30 Muzyka 8.30 Teknoman prosiłem go o pomoc.
Sterana Stuligrosza: 16.10 Rower Błażeja
22.55 Sport-telegram
• Nie należy p~n do ty~wy~h reżyserów w poi• serial dla dzieci 9.00 Ma- 1
Wolfgang
16.15 Teleexpress Junior
23.05 Porozmawiajmy
sklm klnie. Również I w tym, ze me uprawia pan „nur.
.
.
Amadeusz Mozart
16.20 Rower Błażeja
Monitor
sked Rider • sen al dla dz1e- P tu kina familijnego". Pańska żona, Małgorzata Forem17.00 Teleexpress
~2.00 Wiadomości
Wiadomości
o 9.30 Przygody Sindbada nlak, nie gra w pańskich filmach. Dlaczego?
Są tacy, którzy lubią zatrudniać swoich bliskich i ta
....__ _ _ _ _,...,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ żeglarza • serial przygodo·
jakoś im się udaje. Natomiast mnie się nawet
praca
•
Herkules
Miody
10.30
wy
,
1
bo jest
razem
czasem marzy,
serial przygodowy 11.00
i
'i
dzy nami sąsiadami • se- pom~sł i wydaje nam ~ię, że ~ może być c~eka.we. Ale
, p'OJ..§J.T
.
l
~
rial komediowy 11.30 Czu- po pierwsze, to się me złozyło. Po drugie, Jest coś
I 6.00 Teledyski 6.40 Sun5.30 Top Shop 7.40 Przy- I set Beach 8.25 Odjazdowe I 8.00 Życie dz1k1ch zwierząt lość i kłamstwa. serial prod. takiego, że jak się przebywa razem na co dzień, to traci
jaoele 8.15 Top Shop 12.00 ł kreskówki 9.15 Perta • tele- 8.55 Biznes TV 9.00 Graffiti polskiej 12.30 Rajska pia· ~ się do tej osoby rodzaj dystansu, który potrzebny jest
Zbuntowana • telenowela nowela 9.00 Izabella • tele- 9.10 Kuchnia smakosza 9.40 ża • serial dla młodzieży . do pracy z aktorem na piame.
• Ale żona powiedziała żartem, że jako producent
12.50. Top Shop. 17.55 Przy- nowela 9.50 Komando Mało- Super Express TV 9.55 Biz- I 13.00 TV Shop 13.15 Prosmaki życia 18.55 Zbun- lat 10.35 Dziewczyna z ko- nes TV 10.00 INFORma- · gram własny 13.45 Latają- „W pustyni I w puszczy" obiecał pan jej rolę w tym
towana 19.55 Top Shop mputera. serial 11.20 Tele- tor Finan 10.25 Kurier sen- cy dom 14.15 Sally czaro- 1' filmie ...
Tak, rolę żyrafy.
21.25 Stellina 22'.20 Top shopping 12.20 Beczka śmie- sacji 10.55 Biznes TV 11.00 wnica 14.45 MuŹyka 15.45 '
• Przy „Pierwszym millonie" łączył pan funkcję
Shop 22.50 Fachowiec radzi chu 12.50 Sunsed Beach Opowieści łowieckie 11.30 Teknoman. serial dla dzie· ·
23.20 Atak potworów· hor- 13.35 Potwór z bagien • se- Seriale dokumentalne 12.55 · ci 16.15 Masked Rider. se- : producenta I reżysera.Co zadecydowało, że nie wyrial 14.10 Dziewczyna z ko- Biznes TV 13.00 60 minut ' rial dla dzieci 16.45 Sabrina brał pan takiego rozwiązania w przypadku „W pustyror 23.50 Playboy
„
, mputera 14.25 Odjazdowe ~ 13.55 Biznes TV 14.00 Se- nastoletnia czarownica • se- ł ni I w pusz.czy"?
„„„„„
. Lączeme tych ~wóch funkCJI, w przypadku tak
kreskówki 16.25 Sunset Be- riale dokumentalne 14.55 rial komediowy 17.15 Kolo·
ll!fPISf'!RT
ł ach 17.10 Perta 18.00 Iza· Biznes TV 15.00 INFOR· rowy dom. serial komedio- . ?uzego film~: to me Jest dobry P.omysł. '!W pus~1
8.30 Przygoda • Zawody I bella 19.00 Zoom 19.30 Be- mator Finansowy 15.30 In- wy USA 17.45 Dziennik 1 1 w puszczy ~s~tai:ze1;.'.;m· ~obgok~cia 1 ~no SI~
Fulda Challenge 9.00 Ma- I czka śmiechu· pr. rozryw- formacje 15.50 Biznes TV 18.00 Viper. serial sens. ~er~ sp~łm~. Y ę, .ze acie tra~! ie~~c;z le~t ta
1
Ja się
gazyn olimpijski 9.30 Piłka kowy 19.55 Zwariowana ka- • 16.00 Ludzie naszej epoki 18.50 Plotki i ciekawostki 1 . 0. rym ~~·owcem,_ ze on .to po : zro ic.
im czasie narezyserowa :m.
19.00 Rajska plaża . serial ł JUZ w os
nożna 11.00 Snooker 13.45 mera 20.55 Klaun. 2 ·serial 16.55 Biznes TV 17.00 Rael
• Na j~klm etapie jest produkcja „W pustyni I
Piłka nożna 15.15 Magazyn I obyczajowy 21.50 Czynnik I TV 17.30 Informacje 17.40 dla młodzieży 19.50 Dzien- 1
. .
.
.
sportów motorowych 16.15 PSI - serial fantastyczno- Pogoda 17.45 60 minut nik 20.10 Czułość i kłam- I w pusz~ 1 .
Formula 3000 17.30 Piłka naukowy 22.40 Zoom • ma- 18.40 Temat dnia 18.55 Real stwa • serial prod. polskiej · , Mam} J~ kilkanaście .dz 1 e~c~h1 kilkunastu hchłop
<'.eNmeyl ~Stytasci·agruItep
notna 17.30 Formula 3000 1 gazyn sensacji i rozrywki TV 19.20 Pogoda 19.25 In- 20.40 Ałły McBeal · serial 1 cowb ""'.Y onkilkionych kanwcdyasdt:~pcd.
1
1
· na
o roi
""'w
oro trenować
po
rac będziemy
1935
·
· krajowe
· na Morzu Pól• f ormacje
"·
·
wyjazdu
do momentu
osoby
om1-· wy
. .
komed'1owy USA2130K
.
1~.45 23.05 Akqa
.:>wiata
• Mistrzostwa
Piłka ~ożna 20.00 Tems • 1 nocnym • film przygodowy, Sport 19.40 ~uper Express sarz Rex • serial komedio- zdjęcia. Pojedzie tylko dwójka, ale nie możemy sobie
Turniej WTA 23.00 W1ado- reż. Andrew V. McLaglen, TV 19.55 Seriale dok. 20.00 wy 22.20 M.A.S.H. • serial 1 pozwolić na ryzyko stawiania tylko na dwie wybrane
Sport komediowy 22.50 META osoby, bo. odpukując w niemalowane. gdyby zdarzyło
mości sportowe 23.15 Sno- l wyk. Roger Moore, James Informacje 20.55
oker • Mistrzostwa Świata . Mason i inni 0.45 Amery- 21.00. Biznes TV 21.10 Po· · 23.20 Kłopotliwy nie.bosz- si~ cokolwiek,_ ~awet niegroźnego, co przeszkodziłoby
dziecku w wyjeździe, to my me mamy filmu.
czyk • czarna komedia
, kański horror • serial grozy wtórk1 pr.
1.15 Wiadomości

na życz.ente

6.00 Piosenka

ł.OWIQ:ANJN

Tygodni_!<Ź'(CHUŃSKI ; Wieści

Ntwy

rrtVIPD

zwierząt

6.30 Wszystko o działce
I ogrodzie
6.55 Agrollnla
7.40 Tajemnice annii
8.05 Z kamerą wśród
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Ziarno- program
redakcji katolickiej
9.10 5-10.15
przedstawia: 101

9.35 Walt Disney
Delmatyńczyków

WaldDlsney
przedstawia: Zorro
~0.55 Dr Quinn- serial USA
~1.45 Kwadrans na kawę
;12.00 Zwierzęta świata:
Szkoła przetrwania
12.30 Zabawy językiem
polskim
13.00 Wiadomości
13.10 Prosto z wojska

13.25 Rozmowy

o całunie

Echa tygodnia
Tacysaml
Program
lokalny
PoWltanle
Wielki Tydzień
w Jerozolimie
·W stronę świata
Szukając prawdy

8.

Pop Kanał
Teleexpress
Lokatorzy:
Pułapka na muchy
• serial produkcji polskiej

·reportaż

nanowywlek
14.00 Studio sport:
I Liga piłki ngżnej
16.00 Ludzie za burtą

7.00
7.30
8.00
9.00
9.05

9.25
·film dokumentalny
prod.USA
~0.20 Woła nas Pan
·Oratorium
Wielkanocne
E.Brylla
IW!. Korcza
-~poetycko

·muzycmy
roetycko-muzyczna opo~ieść o kondycji człowieka
wobec mistycznej tajemnicy śmierci i możliwości
zmartwychwstania. w kolejnych pieśniach, napisapych specjalnie na tę okazję, wybitni artyści estrady
przeniosą widzów w świat
zadumy, przechodząc od
~astroju smutku i oczyszczenia do radosnej nadziei.
11.10 Yogi
·Miś Wielkanocny
·film anim.
12.00 Wojna i pokój • cz. I
·film fab. prod. USA
13.45 Arka Noego
-film animowany

·-'l"'""'""'

programu

2.40 Zakończenie

4

- --

Discovery

·-·

·~

.

>TELEWIZJAKABLÓWA
lVMŁOWlCZ
-

tremiści organizują napad
17.55 Moda na sukces
na pilnie sirzeżony obiekt,
• seńalTVP
urządzając prawdziwą ma18.20 MdM
18.45 Dziennik telewizyjny sakrę. Zabrawszy kapsuły
ze śmiercionośnym wiru·program Jacka
sem, uciekają. Spośród kilF~
kudziesięciu pracowników
19.00 Wieczorynka:
naukowej placówki przy ży·
Mapeciątka
ciu pozostaje jedynie ma·
19.30 Wiadomości
jor Jeffrey Tip ton. Słynny
19.51 Sport
specjalista w zakresie wi19.56 Prognoza pogody
rusologii ma wspomóc siły
19.58 Orędzie
Delty w akcji odbicia kap· ,
·sui.
Wielkanocne
Prymasa Polski
0.45 Kia n • powt.
· 20.15 Jezus· cz. li
1.55 Uciec przed śmiercią ,
·film fab. prod. USA
·film fabularny
reż. Dean Ferrandini
22.15 Jesteś, który jesteś
wyk. A Norris, M. Nouri,
·koncert
P.Dicker.;on
wyk. t Budzisz· l<r.zyta·
3.30 Wszystko
nowska, W.Kornasa,
w rękach obrońcy
s. Sojka, Spimuals
·film fab. prod. USA
and Gospel Singers,
„Benefis Anny Dymnej" - program rozrywkotty - niz zdjęciu Anna Dymna
A M. ,Jopek, N. Kukulska,
i Waldemar Marszałek. Emisja: sobota, 22 kwietnia, TVP 2, godz. 19.55.
I. Santor i inni
_ .,
23.10 Operacja Delta
Force
rmr,t.;e tc jl
TV Łódź
WOT
• film sens. i) rod. USA
7.00 Wielkanoc w naszym 7.00 Anastazja 7.30 Ca·
Programy pogrubione· nie kodowane
reż. Sam Firsenberg,
7.00 Szczepan i Irenka: lesie • film animowany 7.30 melot 8.00 Do suchej nitkf
wyk. E. Hudson,
Zabawa w poniżanie • se- Camelot 8.10 Czarodziej· 8.10 Kościół i świat 8.20
J. Fahey, F. Zagarlno
rial animowany 7.05 Łapu ska podróż 8.30 Rodzinne ~ • Raport Ekologiczny 8.45
Corpus Christi;
W wojskowym laboratocapu • chochliki !elewi· dzień dobry 9.00 Jajo 9.35 ! Wielkanocna kolekcja 9.00
Według św. Jana
rium w Mozambiku naMały Klaus I duży Klaus
Niezapomniana 10.00 Trzy
zyjne 7.15 Diabelski młyn
·film dokumentalny
ukowcy prowadzą tajne
1o.oo Jan Serce • serial · złote włosy słonecznego
• filmy anim. 8.00 Teletub·
prod. francuskiej
badania nad wirusem, któprod. polskiej 12.00 Sekre- króla 11.30 W pustyni i w
5.55 Zakończenie
bies • serial anim. 8.25 · ty kobiet 12.30 Przyszli lery może unicestwić ludzpuszczy 13.05 Leki z zlelprogramu
Mlnlsport + 8.30 Cyber- karze 13.20 Lecie pracy nej apteki 13.35 Wiosen.
kość. Afrykanerscy eksnet 9.00 Mały pułkownik • kapłańskiej ojca Mieczni· ne metamorfozy 14.00 Telefilm familijny 10.20 Deser: kowskid'go 14.45 Zapro· . wizyjny magazyn przyrodStarożytne miasto 10.35 Panszenle 15.05 Morskie oper niczy 14.30 Eastanders
ny z wilka ~ film psycholo- wieści 15.30 Wieża 15.50 15.00 Magiczny sklep zoo14.00 Ogród sztuk
Dwójkomanla
"'
21.30
giczny 12.30 Rozkodowany Reportaż z koncertu 16.1 O logiczny 15.30 Wiadomo·Pod krzytem
• 21.40 Benefis Anny
Bugs Bunny • filmy animo- Magazyn kulturalny 16.30 ści kuriera 16.20 Wlelka14.30 Famillada
Dymnej ·cz. li
wane 13.30 Przyjaciele V Tak mi się snuje Kraków ; nocna kolekcja 16.35 Mój
15.00 Złotopolscy
·program rozrywkoW'f
, 13.55 Szczepan I Irenka 17.00 Romskie rekolekcje pies i 11'ne zwierzęta 16.45
15.30 Wędrówki
22.25 Sprawa Kramerów
14.00 13 Posterunek 2 • 17.25 Magazyn 17.45 Ka· · Świat muzyki Bonda 17.35
z dinozaurami
·film tabularny
serial komediowy 14.30 tolicki tygodnik informa· Mokry mikser 17.50 Se·
-Nowa krew
prod.USA
cyjny 18.00 lWD 18.30 krety WarszBNy 18.20 BanŁapu capu - chochliki tele·
•ftrn dolqrod. angielsłdej ' 0.10 Mesjasz· oratorium
wizyjne 14.40 Największa Magazyn kulturalny 19.00 kler domowy 18.40 Morze
Magazyn sportowy 19.30 czerwone 19.00 Panorama
Georga Friedricha
jaszczurka
na
świecie
•
film.
Camelot 20.05 Tajemnice powiatów 19.30 Camelton
Haendla ·cz. I
dok.
15.30
Nieobecność
Wyspy Wielkanocnej • se· 20.00 Telekurier 20.30 Nie-wyk. Soliści, chór
15.40 Wstęp do meczu
rial dokumentalny 21.00 zapomniana 21.30 Kurier
,.PoznańskieS!oY.W
16.00 Liga Polska 18.00 Sport 22.00 Czwórka z Tek21.35 Wielkanoc w Euroi,SinfonlaVarsovia"
Mecz + mecz 20.00 Exo- sasu • film fabularny 23.55
ple 22.00 Eastanders 22.30
1.05 Cz/owlekzagadka
dus wedlug Sebastiao Sal·film fab.
· gado 20.05 Truman show· ~~~~;e: - magazyn mu· •! ~~jj~:~i~j~;.:;·~~I~~:prod. angielskiej
komediodramat 21.45 Liga
o. M*'A!.',
··•';;,;i., 1 łil!'.!jl! ,. Nieufny 8'gent, w obawie o ' + 22.50 W .głęgi serca 0.20
16.00 Wojna I pokój
, swoją przyszłość, posiana- · Szanghajska triada 2.05
•
•cz. li
1wia ubić interes z obozem Stwór • horror 3.30 Obroń- 9.05 Słowo życia 9.15 Wia· cia 16.15 Wiadomości Wa·
18.00 Program lokalny
przeciwnika, czyli swych da- cy 3 • pierwszy cios 5.05 domości Watykańskie 9.40 tykańskle 16.40 Kalendarz
18.30 Panorama
wnych kolegów, a przy oka- Bez znieczulenia • dramat Kalendarz Liturgiczny 9.45 Liturgiczny 16.45 Blok ·proBiok programów dla dzieci gramów dla dzieci 17.1 O •
18.55 Jaś Fasola
zji zabezpieczyć przyszłość obyczajowy
10.10 • 12.00 Tydzień w 19.00 Tydzień w Kościele
• Jaś Fasola
swej jedynej córki, PeneloKościele 12.15 • 15.00 Ko19.15 Bajka 19.25 • 20.30
w podróiy
pe, której nie widział od lat.
ronka do Miłosierdzia Boże- Różaniec 21.00 Bo-guro• program rozrywkowy
Admirał Scaith, któremu
go 15.15 • 16.05 Słowo ży- · dzlca i Apel 21.50 •
Kimberley/Kuzmiasky skła·
. •
.
prod ~nniaiotn.l
da propozycję przekazania 17.00 Opow1eśc o Ferrari
19.25 Centrum,
• mikrofilmu w zamian za bry- 18.00 Niesamowite maszy,_
·-" ,_..
.
·,
'
czyll pogranicze.„ ij tyjskl paszport i milion fun· ny 19.00 Super konstruk- 8.00 Reklama 11.00 Skarb różnicy 16.25 Polskie pejza·Całągambą
tówzdeponowanychwszwaj- cje 20.00 Us Navy Seals starego zamku 12.20 Fatima: rze 16.30 Toruński Magazyn
carskim banku, nie rozpo- 21.00 Tornado 22.00 śmierć historia i orędzie 12.54 CUD Turystyczny 16.50 Jasio
znaje w nim dawnego Sir , w izbie przyjęć 23.00 De- 13.05 Weterynarz w zoo ' 17.35 Każdy ma prawo
1 Philipa ł nakazuje policji jego
tektywi sądowi: Nieprawdo- 13.28 Delgfiny 13.53 Bazpie- 17.54 Bligot 17.59 Drzwi 18
schwytanie. Podczas ucie- podobne żródło O.OO Samol· czeństwo na drodze 14.00 · 18.07 Bajki 18.35 Tak się
czki Kimberfey zostaje po- na planeta: Nowa Zelandia Bajki 14.23 Rozmowa z .„ ' toczy.„ 19.49 XX Anni 20.22
ważnie ranny.
1.00 Pola bitew: Bitwa o Be- 14.53 Rodróże ze sztuką Wieczny uśmiech z New
rlin 2.00 Zaginione skarby 15.24 Polskie pejzaże 15.30 Jersey 21.56 Sonda 22.15
Czerwony balionik 16.00 Pod- Cuda w Damaszku
starożytności

19.55 Benefis Anny
Dymnej. cz. I
20.50 Słowo na nledzlelę
21.00 Panorama
21.21 Prognoza
pogody
21.25 Sport
• telegram
·-

\

~-----··
IFDOJ~'ll'
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Voltron
·serial animowany
7.30 Tom I Jerry Kids
·serial animowany
7.55 Casino Royale
-komedia
10.00 Asterix podbija
Amerykę

11.35 Allo,Ailowspomnleń

12.30
13.00
13.50
14.45
14.55
15.00

czar
·serial komediowy
(odcinek specjalny)
Sekrety rodzinne
Miodowe lata
·polskie serial komediowy
Miss Warszawy
lnfonnacje
Prognoza pogody
Zakonnica
w przebraniu 2
·komedia prod. USA

W)kA. ~.M Czm1ak

reż. Agnieszka Glińska,

wlatrak6W

·Przylądek czterech

7.15 Śwlątecznygościnlec
7.45 Wielkie kre11cje
Jerzego Semkowa;
Ludwig van Beetho•
ven ·Symfonia nr 9
d ·moll op.125
9.05 Klasyka w animacji
·Piknik królików
9.55 Pisanki· śpiewanki
• program dla dzieci
10,15 Artyści dzieciom
·widowisko cyri<owe
11.30 Wlelkle kreacje
Jerzego Semkowa
12.45 Teatr dla dzieci

~
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele· film anim. 8.15 Top Shop
12.00 Zbuntowana • telenowela 12.50 Top Shop 17.55 Przysmaki życia - talk show prowadzony przez Mal-gorzałę Potocką 18.55 Zbuntowana • telenowela 19.55 Top Shop 21.25
Stanina • telenowela 22.20 Top
Shop0.10 Playboy-magazyn erotyczny

„„„„,..

„.... ,,,.„

/J!J1liJSP/Uf

8.30 Jeździectwo 10.00 Superbile
11.00 Snooker
14.00 Tenis 15.30 Snooker
18.30 Piłka nożna • magazyn .Eurogoals" 20.00 Piłka
nożna · .Drużyna marzeń"
wybrana przez widzów 20.30
Snooker: Mistrzostwa świata w Sheffieeld, Anglia 22.00
Sumo 23.00 Powt. piłki nożnej 0.30 Zapasy: Mistrzostwa
Europy
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REKINA

. llgoclnikŹVCHUŃSKJ ; Wieści

CHRZĄSTKA

O

•

I

I

I

li

rekina pisze Jerzy Stobnicki

1

ł

17.00 Goldfinger
strzygnąć wewnętrzny kon-film akcji
fliki między praworządnym
chrząstce
19.00 Idź na całość
.szeryfem· i bezwzględnym
·show znagrodami
"rewolwerowcem'.
To naturalny bioaktywny środek wyczynowy). W ta20.00 Świat według
22.50 Wyniki losowania
odżywczy. Ryby te na przełomie 400 kich sytuacjach orgaKiepskich
LOTIO
milionów lat przetrwały w niezmienio- nizm chętnie korzysta
·odcinek specjalny
22.55 Wieżowiec
nej fonnie burzę ewolucji. Cechuje je ze źródeł zewnętrz
20.00 Losowanie LOTIO
·komedia sensacyjna,
wysoka aktywność i niespotykana od- nych monomerów, jeI Szczęśliwego
reż. Raymond Martino,
porność. Rekiny nie śpią i nie chorują, że li tylko ma taką P
Numerka
wyk. Anne Nicole Smith,
rany ich goją się błyskawicznie i nie ule- możliwość. Kiedy or21.00 Demonywojny
Charles Huber, Richard
gają zakażeniom. Chrząstka rekina ob- ganizm odnajdzie w
według Gol
Slammec i inni
• film fab. prod. polskiej; Zwariowana pilotka helikop· fituje w substancje aktywne biologicznie pokannie deficytowe substancje bez prze~
tera Carice udatemnia pia- określane ogólnym mianem glikoko- szkód odtwarza zużywane glikokoniunreż.~
Pasikowski, wyk.
I
ny szalonego terrorysty, ra· niungantów. Substancje te pełnią rozlicz- $aty. Gdy jednak w pożywieniu brakuje
Bogusław Linda, Tadeusz
tując zakładników z 86-pię- ne funkcje życiowe w organizmach zwieniezbędnych monomerów a wewnątrz
Huk, Olaf Lubaszenko,
trowego wieżowca, z które- rząt, w tym człowieka. Są one elemen- ustrojowa synteza nie jest wystarczają
Mirosław Baka, Zbigniew
go w dodatku nie ma wyj- tami strukturalnymi ustroju, ale również ca dochodzić może do powikłań zdroZamachowski i inni
ścia.
wykonują zadania ochronne, poślizgo wotnych. Odbudowa glikokoniungantów.
W ogarniętej wojną Bośni
0.40 Play Box 2000
we,
transportowe
odpornościowe, recep- zostaje zaburzona. Ich struktura i progrupa
polskich
komandosów
2.10
Muzyka
na
bis
•
cyjne, honnonalne i enzymatyczne.
porcje ulegają nieprawidłowym zmialikwiduje bandę serbskiego
5.00 Pożegnanie z widzml
Glikokoniunganty składają się z drob- nom. Z podobnymi nieprawidłowościa
watażki Skijo. Musi też rozPolsatu
niej szych chemicznych elementów mi związana jest patogeneza rozlicznych
struktury zwanych monomerami. W chorób.
stanie pełnej równowagi życiowej synW pieiwszej kolejności należy wy13.30 Smacznego,
18.50 Ludzie listy piszą
teza deficytowych monomerów jest z mienić zwyrodnienie stawów, uwiąd staTelewizorku
19.15 Dobranocka
• reguły wystarczająca do odbudowy zu. wów, zmętnienie rogówki, zaburzenia
·komedia prod. polskiej,
19.30 Wiadomości
: żywanych glikokoniungantów. Istnieją neurologiczne i nowotwory. Wszystkim
reż. Paweł Tizaska,
19.55 Pogoda+ sport
sytuacje, w których organizm nie jest w tym schorzeniom można zapobiegać
wyk. Gabriela Kownacka, 20.00 Teatr telewizji;
stanie nadążyć z produkcją monome- wzbogacając dietę w glikokoninganty,
Piotr Machalica,
Kolacja na cztery
rów. Do niedoborów wewnątrzustrojo niestety powszednie pożywienie jest barMarian Kociniak i inri
ręce· reż. Kazimieiz
15.20 Bambrerska pleśń,
Kutz, W'fk. Janusz Gajos, wej syntezy dochodzi w wyniku procesu dzo ubogie pod względem zawartości
starzenia, wielu chorób lub ponadnor- tych substancji. Chrząstka rekina jest
poznańskie kuranty
Roman Wiłlelmi,
matywnej aktywności ruchowej (sport . produktem całkowicie bezpiecznym .
·film dokumentalny
Jerzy Trela
16.20 Gościniec
21.40 Bezludna wyspa
·magazyn kultury
·program rozrywkoW'f
nomen Milionerów • pro- z pochodzenia, którego
i sztuki ludowej
22.30 Panorama
gram rozrywkowy 18.05 Ni· Wanda przedstawia jako
17.00 Teleexpress
22.50 Sport - telegram
gdy cię nie zapomnę • se- swojego brata, choć w rze17.15 Co ml zrobisz,
23.50 Tyle słońca „.
rial obyczajowy 19.00 TVN czywistości są kochankaJak mnie złapiesz
·przeboje Anny
6.20 Anna • telenowela Fakty· informatje, Sport, Pogo- mi. Cała akcja przebiega
Jantar· koncert
·kcrnedia
agrentyńska 7.05 Telesklep
da 19.35 Labirynt namięt niezwykle sprawnie, każdy
prod. polskiej
0.15 Pltonlowe Bajdy
7.25 Denis Rozrabiaka - se- ności • serial obyczajowy szczegół napadu jest zgodreż. Stanisław Bareja
0.35 Powtórki program6W
rial animowany dla dzieci produkcji meksykańskiej ny z planem. W efekcie
7.45 Sindbad żeglarz - se· 20.30 Milionerzy • teleturniej łupem szajki padają bryrial dla dzieci 8.10 Przygo- 21.20 Miasteczko • serial lanty wartości kilkunaastu
POL§AT
dy Kuby Guzika • serial produkcji polskiej 22.00 Ryb- milinów funtów. Człon-ko
6.00 Teledyski 7.00 Odjazanimowany dla dzieci 8.35 ka zwana Wandą • kome- wie bandy rozdzielają się.
dowe kreskówki • filmy ani- I 8.00 Szampańskie podróże Maska • serial animowany dia produkcji USA, reż. Wkrótce okazuje się, że„.
mowane 10.50 Blue Skies • 8.55 Biznes TV 9.00 Graffiti 9.00 Nigdy cię nie zapo- Charles Crichton; Wanda 23.55 Po sąsiedzku • kokomedia muzyczna; Roma- 9.10 Kalejdoskop 9.40 Su- mnę - serial obyczajowy Gerschwitz, ekscentryczna media sensacyjna 1.35
ntyczna opowieść o zna- 1 per Express TV 9.55 Biz- 9.45 Rzeka Czerwona - we- Amerykanka, organizuje na- Amerykańskie marzenie •
nym tancerzu, Jedzie Pot- nes TV 10.00 INFORma- stern 12.05 Księga baśni pad na ekskluzywny lon- film sensacyjny, reż. Roterze, który postanawia z· tor Giełdowy 10.25 Wyda· 1 13.40 Merlin. miniserial fan- dyński salon jubilerski. bert Gist, wyk. Stuart Whitni.eznane_J starletk.i zrobić rzenia tygodnia 10.55 B.iznes tastyczny 15.25 Wakacje Wspólnikami Wandy są man, Janet Leigh, Eleanor
wielką gwiazdę rewu. Dz1ew- lV 11.00 20 lat minęło w krzywym zwierciadle - ko- dwaj londyńczycy • Geor- Parker
i inni 2.50 Granie
czyna odnosi wielki sukces, , 11.30 Kuchnia smakosza media prod. USA 17.15 Fe- ge i Ken oraz Otto • Włoch na zawołanie
ale jej uczucia zwracają się I 12.00 Ludzie naszej epoki
w stronę przystojnego przy- 12.55 Biznes TV 13.00 60
jaciela Jeda 12.35 Powrót I minut 13.55 Biznes TV 14.00
serial dla młodzieży 13.00 USA 18.50 Plotki i ciekaRóżowej Pantery • komedia Barbara Walters 14.55 BizTV Shop 13.15 Kinomaniak wostki 19.00 Rajska plaża
14.30 Zawrót głowy· thriller nes TV 15.00 informator
16.40 Wielki sen ·film kry- 15.30 Informacje 15.50 Biz- 7.30 Muzyczne listy 8.30 13.45 Latający dom • se- - serial dla ml6dZieży 19.50
minalny prod. angielskiej nes TV 16.00 Na pastwę Teknoman · serial dla dzie· rial dla dzieci 14.15 Sally Dziennik 20.1 O Czułość i
18.20 Detektyw z Hollywo- ·I płomieni 16.25 Burza nad ci 9.00 Masked Rider • se- czarownica • serial anim. kłamstwa ·serial 20.40 Biała
od • komedia sensacyjna, Bałkanami 16.55 Biznes TV rial dla dzieci 9.30 Viper • 14.45 Muzyczne listy 15.45 Squaw • melodramat prod.
prod. USA, reż. Kevin Con- , 17.00 Real TV 17.30 lnfor- serial sensacyjny, reż. Dan- Teknoman • serial dla dzie- USA 22.15 Magia mody •
nor, wyk. T. Savallas, H. I macje 17.40 Pogoda 17.45 ny Siison, wyk. James Mc- ci 16.15 Masked Rider - se- magazyn o modzie 22.45
Udy i inni 19.55 Masada ·film ; 60 minut 18.40 Temat dnia Caffrey, Derain Harewood rial dla dzieci 16.45 Sabri- META 23.15 Nic świętego·
historyczny prod. USA 21.40 1 18.55 Real TV 19.25 lnfor- i inni 10.30 Sabrina naste- na nastoletnia czarownica serial obyczajowy 0.05 Czu·
Don Juan - melodramat ko· macje 19.35 Sport 19.40 Su- letnia czarownica • serial ko- • serial komediowy 17.15 !ość i kłamstwa· serial prod.
stiumowy prod. hiszpań- per Express TV 19.55 Sekre- mediowy 11.00 Kolorowy Kolorowy dom • serial ko- polskiej 0.35 Vip • wydaskiej; reż. Jose LiJiS Gar- ty gwiazd 20.50 Informacje dom • serial komediowy mediowy 17.45 Dziennik rzenia i plotki 0.45 Muzyka
cia-Berlanga 23.1'2 Powtór- 20.55 Sport 20.57 Pogoda 11.30 Czułość i kłamstwa • 18.00 JAG · Wojskowe Biu- 1.45 Zakończenie prograki programów .
I 21.00 Powt9rki programów serial 12.30 Rajska plaża · ro Śledcze • serial prod. mu
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z dinozaurami
·Okrutne morze
17.0S Na dobre I na złe
• serial prod. polskiej

15.05 Złotopolscy
15.35 Szansa na sukces
16.30 Wędrówki

·lelettmiej

14.35 Famlllada

szybciej

13.45 Wyiej, śmieszniej,

12JIO

·film animowany
Super Marlo Bros
·film s-f prod. USA

10.30 Czy pani Marta„.?
11.30 Sławny Fred

~
9.45 Święta Matka Kinga
•firn dokiJmentalny

konc:ertu Krzysztofa

jublłeuszowego

wtymdomu?
-film fabularny
prod. pasklej
8.00 Program lokalny
9.00 Powitanie
9.05 Toc:odałmilos •••
·fragmenty

7.00 Czy ktoś mnie kocha

TVP§

• film rabulamy
10.55 Orany Julekl
Klngsajz
·komecia'
prod. polskiej,
ret. Juliusz Macllulskl,
wyk. Jacek Chmielnik,
Katarzyna FIQUr.l,
Jerzy Stuhr i inni
12.50 Orany Julekl
DejaVu
-komedia
prod. polsko· rosyjskiej
Akcja filmu toczy się w
1925 roku, Chicago, podobnie jak całe Stany Zjednoczone, przeżywa okres prohibicji. Mafioso Mick Nitsch
zdradza swą ,rodzinę", dając policji .cynk" o plano·
wanym nielegalnym transporcie alkoholu, a następ
nie ucieka do ZSRR - ziemi swych przodków. Mafia
dowiaduje się o tym i wydaje na renegata wyrok
śmierci. Zadanie ,uciszenia' Nitscha powierza Joh·
·nowi Pollackowi - znakami-

co z ciebie wyrośnie I
9.1S Powrót trzech Ninja

8.45 Jajko,jajko„.

·serial arimowany

7.00 Program dnia
7.05 Wielka podróż
Bolka I Lolka

·Poniedziałek

JaśFasola
Obrzędy ludowe

·święto strażackie

Makslm1111ryzyka

Steczkowską

zJustyną

Kosmlc:zna
rewolucja

Dwó)komanła

Pogoda
Sport • telegram

Panorama

~

napastnikami mężczyzna ginie.
Ofiara przestępczych porachunków do złudzenia przypomina miejscowego policjanta, Alaina Moreau
(Jean·Calude Van Damme). Ku zaskoczeniu Alaina okazuje się, że był jego ·
bratem blltniaklem. Zostali
rozdzieleni tuż po urodze1
nlu. Uboga matka zdecy- .

-~Im fabularny
Uciekający przed

• m>

21.00
21.21
21.25
21.30
21.40

wKopydłowie

20.00 53 Spotkanie
z balladą
·Wiosna

muzykant

Wielkanocny
• Dynguslarze
19.30 Centrum,
czyll pogranicze."
·Franc:lszek

19.15

18.&I

18.00 Program lokalny
18.30 Panorama

programu

Zakończenie

j_

1.40

programu

Zakończnle

sobie złota, za które omal
nie zapłacili życiem. Nie ma
jednak wśród nich jednomyślności: podczas gdy
Mahuzard ma skrupuły i
upiera się, by mimo wszelkich trudności .wypełnić powierzoną im misję, Augagneur jest za jak najszybszym przejęciem złotych
sztabek.

możliwość przywłaszczenia

francuskich
Cudzoziemskiej otrzymuje
zadanie konwojowania IJ'ansportu sztabek złota z fran·
cuskiego banku w pustynnym mieście El Ksour.
Wkrótce po wyruszeniu z
cennym ładunkiem do miejsca przeznaczenia Francuzi zostają zaatakowani i zdziesiątkowani przez przeważa
jące sity niemieckie. Z od·
działu zostaje zaledwie czterech żołnierzy. Wyszedłszy
cało z opresji, rozważają

oddział
żołnierzy Legii

-koolecia
W 1943 r. w Tunezji

dowala się oddać jednego z
synów zastępczej rosyjskiej
rodzinie, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Pragnąc wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci
brata, Alain wyjeżdża do
Nowego Jorku.
O.OO Złoto dla pazernych

2.10

·O księdzu

·poecie Janie
Twardowskim
-powt.

Łódź
WOT
7.00 Bajki 8.00 To już dzień 7.00 Bajki 7.30 Niebez8.30 Rozmowa z księdzem pieczna zatoka a.oo MikTischnerem 8.45 To jest te- ser a.10 Kościół.„ 8.20 Ramat 9.00 Niezapomniana port 8.30 To jest temat a.45
10.00 Trzy złote włosy sło Mieszkaj lepiej 9.00 Niezanecznego króla • baśń 11.30 pomniana 10.00 TelezakuW pustyni i w puszczy 13.05 py 10.30 Rodzina Nard ich
Leki z zielnej apteki 13.20 11.20 Telewizyjna EncyklopeSmakując życie z Krzyszto- dia Łodzi 11.40 Taka jest
fem Kowalewskim 13.35 szkoła 12.10 Leki z zielnej
Wiosenn'e metamorfozy apteki 12.35 Drynda 13.00
14.00 Tel. Mag. przyrodni- TMP 13.30 Telekuner 14.00
czy 14.30 Eastenders 15.00 Panorama 14.30 Eastenders
15.00 Co w brzuchu piszMagiczny sklep zoologiczny
r::z:y 15.30 Wiadomości 15.35
15.30 Depozyt wiary 16.00
Sekrety Warszawy 15.55
Wyprawa do królestwa zwiePałacyk Hetmana 16.35
rząt 16.30 FEŁ 16.45 Mag.
Mój pies 16.45 Spółka rokulturalny 17.15 Reportaż
dzinna 17.15 Mikser 17.30
'17,30 ŁKP 18.00 ŁWD'18.20 Kurier 17.50 Sekrety 17.55
Papieski - jubileusz 1a.45 Sport 1a.oo Kurier 1a.20
Bywalec 19.00 Panorama Wiarus 18.40 Tak czy ina'·
powiatów 19.30 Camelot czej 19.00 Panorama 19.30
20.00 Telekurier 20.30 Nie- Dolina Moonacre 20.00 Tezapomniana 21.30 Z pleca- lekurier 20.30 Niezapomniakiem i walizką 22.00 Easten- na 21.30 Kurier 21.35 Sport
ders 22.30 To jest temat 21.40 Rozmowa„. 22.00
22.45 Mieszkaj lepiej 23.00 Eastenders 22.30 To jest
Ucieczka 0.25 Program na temat 22.45 Mieszkaj lejutro

TV

11

t

1

7.00 Diabelski młyn 7.45
Capu 7.50 Sto
Łapu
zdjęć naszego stulecia
8.00 Teletubbies 8.30 Fantometka 9.00 Mała księż
niczka 10.30 Po drugiej stronie lustra • ·film familijny
11.55 Cybernet - magazyn
komputerowy 12.20 Poślu
biłam kosmitę · s·f 13.55
Klejnot Nilu · film przygoOONy 15.40 Opowieść lwicy
• film dokumentalny 16.1 O
Hawana - melodramat
18.30 Fantometka 18.55
Opowieści potworne 19.00
Dłabelskł Młyn 19.20 Nie
przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.40 Łapu capu
19.45 Mlnisport + 19.50
Sto zdjęć naszego stu. lecia 20.00 Exodus według
Sebastiao Sełgado 20.05 Paul ie • gadający ptak • film
familijny 21,35 Miłośnicy
przygód 22.30 Śmierć Lorda Ed9ware'a - film krym.
0.10 South Park - serial
anim. 1.00 Grałam w orkiestrze w Auschwitz 2.45 DeNiepokalanów ramówka programu:
ser - Cruz 3.05 Śmiertelny
układ - czarna komedia 4.35
9.00 Powitanie 9.05 Słowo g:i 16.05 Słowo życia 16.15
Potwór 6.05 Przygoda Bot- źy-da 9.15 Wiadomości Wa- Wiadomości Watykańskie
swany - serial dok.
tykańskie 9.40 Kalendarz L~ 16.40 Kalendarz Liturgiczny
tur11iczny 9.45. Blok progra- 16.45 Blok programów dla
Discovery
mów dla·dzieci 10.10• 11.55 dzieci 17.10' 19.00 Tydzień
17.00 Realizacja marzeń Program dnia 12.00 Tydzień w Kościele 19.15 f3al<a 19.25
18.00 Stealth - niewidzialny w Kościele 12.15„15.00 Ko- '20.30 Różaniec 21.00 Apel
· lot 19.00 Poza rok 200019.30 ranka do Miłosierdzia Boże- Jasnogórski
Ciekawostki Discovery 20.00
Noc tajemnic 21.00 Życie
po śmierci 22.00 Zwiercia- a.oo Reklama 11.00 Oko cie Jezusa 15.24 Krajobrazy
dło niebios 23.00 Narzędzia
połskie.17.35CudawDamasz
kryształu - film przygodowy
wojny O.OO Śmierć w izbie 12.00Wteatrze12.30Charlie ku - pr. kulturalny 18.07 Bajki
przyjęć 1.00 Bitwa o planeChaplin: Gaz rozweselający 1a.35Duch Emily-filmfamilijtę 1.30 Ciekawostki Disco13.03 Madonna Kozielska rry 20.20 Faraon - film kostiuvery 2.00 Realizacja ma- 13.23 Polskie pejzaże 14.00 rnowy22.15 Czywiesz.„23.55
Bajki14.04 Bonanza14.30Ży- Ta nasza młodość
rzeń 3.00 Zakończenie

Programy pogrubiono • niekodowane

ll(·!ff'!C il

„ Maksimum ryzyka" - film fabularny prod. USA; reż. Ringo Lam, wyk.
Jean Claude Van Damme (na zdjęciu), natasha Henstridge, Zach Grenier
i inni. Emisja: poniedziałek, 24 kwietnia, TVP 2, godz. 22.20.

24 kwietnia 2000 r.

temu fachowcowi polskiego 22.15 Tyle słońca.„
pochodzenia. W jakiś czas
·przeboje
później Pollack, zaopatrzoAnny Jantar cz. li
ny w fałszywe papiery pro- 23.10 Prawdziwy romans
fesora entomologii, przy-film fa bu lamy prod. USA
pływa do Odessy. Pech ·
Clarence Worfey mieszka w
I
jest
chce, że jego statek
Detroit. Jest wielkim miło
pierwszą amerykańsJ<ą jedśnikiem komiksów I filmów
nostką od czasu rewolucji,
sensacyjnych, które wypeł
która zawinęła do odeskie·
niają mu życie. Przypadkogo portu.
wo poznaje w kinie począt
14.40 Orany Julekl
kującą prostytutkę Alabamę
Vabank
·, (Patricia Arquette), którą
·komedia prod. polskiej samotnemu chłopakowi z
16.35 Teleexpress
okazji jego urodzin ,podsu17.00 Orany Julek!
nął' szef. Clarence od razu
zakochuje się w ślicznej,
Vabankll,
naiwnej i szczerej dziewczyczyli riposta
nie. Po wspólnie spędzonej
·film fabularny
nocy, następnego dnia Ala18.40 IOan
bama wyznaje mu prawdę.
-telenowela
1.05 Od Palmy
19.00 Wieczorynka:
do Śmigusa,
Noddy
czyllpolska
19.30 Wiadomości
Wiei ka noc
19.56 Sport
·opis obyczajów
20.01 Pogoda
wielkanocnych
20.05 Golden eye
-powt.
·film fabularny
1.40 Od małego być
mniejszym

Poniedziałek
,..

______ ___________ ---------- -

.

-

...__ ...

14.15

13.55

magii
·film fabularny
prod. poskiej
Pascha
u Kapucynów
Przegląd Prasy
Polonijnej
Kocham Polskę
Skarbiec
Cud wody

13.10 Liceum Czarnej

Sam Shepard, Jom Heard
Studentka prawa Darby
Shaw redaguje raport w
sprawie morderstwa sę-

Rdiera,Denzel~

-film akcji prod. USA; ret
Alan J. Pakula, wyk. Julia

21.45 Raport Pelikana

Numerkę

I Szczęśliwego

·komedia prod.USA
20.50 Losowanie LOITO

17.00 Księga dżungli
19.00 Na każdy temat
20.00 Flinstonowle

wfelkanocny
15.30 Informacje
15.40 Prognoza pogody
15.55 Budka Suflera
w Nowym Jorku

14.30 Dyżurny satyryk kraju
15.00 Muzyczny program

____

,.

5.00

Pożegnanlezwidzami

Polsatu

18.15 Czterdziestolatek
• 20 lat później
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.50 Prognoza pogody
19.53 Sport
20.0S Polonica

I

.

dziów Sądu Najwyższego.
Raport trafia w niewłaściwe ręce: to dla niej wyrok
śmierci Reporter Gray Grantham odkrywa kulicy spisku.
23.45 Ogłoszenie wyników
LOITO
23.50 Glina Cracker
·film fabularny prod. USA;
reż. Fred Williamson, wyk.
I
Fred W~iamson. Maud
Adams, Phifips Hyman i inri
Czarnoskóry policjant z Chicago zwany Soda Cracker,
wbrew przełożonym i gangsterskiemu podziemiu toczy
prywatną woję, by wykryć
morderców swego partnera.
1.30 Muzyka na bis

~

j

!u11u

I

~PT

a

•

J

'

16.20 Karzeł . thriller prod.
USA 17.50 Dziennik 1a.05 A
kuku 1a.35 Bobby kontra
wapniaki - film anim. 19.05
JETS - serial akcji 20.00
Złe podejście - komedia
sensacyjna prod. USA;
Dwóch przemytników kan·
tra pięciu niesfornych wyrostków. Gra wydaje się
być fair. Pięciu nastolatków ucieka z )etniego abozu i znajduje schronienie
w luksusowym samolocie
należącym do jednego z
miejscowych milionerów.
Kryjówka wydaje się być
idealnym miejscem za-

zwłaszcza, że

nie

czują

starszych opiekunów 21.35
Cotton Club • film obyczajawy; Film gangsterski, z elementami musicalu. Opowiada o legendarnym klubie jazzowym w Harlemie, przywoluje atmosferę panującą tu
w szalonych latach dwudziesłych . Klub został założony
w 1925 roku przez miejscowego gangstera 23.40 Wyspa
fantazji - serial przygodowy
prod. USA 0.30 JETS - serial akcji prod. USA 1.20
Dziennik 1.35 Zakończenie
t.r
programu

się skrępowani obecnością

baw,

wy

mający dCIBtęp do policyjnych danych 22.05 Tajemnice Los Angeles - film sensacyjny; Los Angeles jest
niczym ziemia obiecana dla
tych, którzy chcą wzbogacić się ciężką pracą i dla
tych, którym marzy się szybka kariera i duże pieniądze,
nawet za wszelką cenę. Miasto tysiąca możliwości jest
równocześnie miastem kolosalnych kłopotów, a część
z nich mogą rozwiązać jedynie .„ 0.35 Ned Kelly western 2.30 Granie na zawołanie - program rozrywko-

dok. na str. 13

pomieszczeniom ciepła i blasku, zapewnia dobre, jasne myśli, sprzyja wspólnemu świętowaniu i zbieraniu się rodziny
w jednym miejscu. Jeśli nie mamy ochoty malować pokoju na żółty czy kremowy - co wnętrzom z północnymi
oknami dobrze by akurat zrobiło - możemy wprowadzić ten dobry kolor w
inny sposób do naszego domu. Wystarczą żółte żonkile i tulipany,· palmy i
pisanki z elementami tego koloru,
sztuczne, puszyste kurczaczki, serwetki. Jeśli świąteczne akcesoria umieści
my w mieszkaniu np. w Niedzielę Palmową, to łatwiej wprowadzimy się w
atmosferę oczekiwania na święta.
Tradycja każe, jeśli tylko starczy
czasu, wiosną sprzątać piwnice, a już
koniecznie - balkony. Warto, przy okazji
chowania zimowych rzeczy na pawlaczach, zrobić tam przegląd i wreszcie
wyrzucić różne „przydasie". Czas przestać sil( łudzić - jeśli sukienka jest za
wą,<>ka od pięciu lat, sweterka nic włoży
liśmy kilka sezonów, a najstarsi ludzie
nic pamiętają takich mikserów, jak ten
zepsuty, co wala się w naszej szafce obok
pękniętego dzbanka - to pora się ich
pozbyć. Dlaczego?

Sport 19.25 Pogoda 19.30
Milionerzy 20.25 Akademia
policyjna - komedia prod.
tJSA; Miasto w którym rozgrywa się akcja filmu zostaje wręcz zalane falą
przestępstw . Zdesperowany burmistrz zwraca się o
pomoc do policji i prosi o
zorganizowanie specjalnej
grupy, która będzie walczyć
z przestępcami. Jednak jeden z policjantów prawadzący śledztwo w sprawie
napadu na bank dochodzi
do wniosku, że przestępcami kieruje ktoś będący
na wysokim stanowisku,

firanki, kwiaty są poprzesadzane, dywany wytrzepane, podłogi godziwie napastowane. Myje się drzwi, kupuje nowe
wycieraczki. W niejednym mieszkaniu
malowane są ściany, a święta są ponadto
okazją do wymiany sprzętu gospodarstwa
domowego. To wszystko sprawia, że czujemy się w odświeżonych pomieszczeniach jak nowo narodzeni. I choćby tylko dlatego, by poczuć się wiosennie i świe
żo, warto - oczywiście nie przemęczając
się - zrobić porządki. Będzie w tym, poza
dbałością o dobre samopoczucie, także
szczypta magii.Malowanie ścian ·- a kiedyś bielenie chałup - miało, poza prozaiczną, również magiczną przyczynę. Pokazywało oto wszystkim, i ludziom, i duchom, że przeżywamy odnowę, oczyszczenie duszy, że mamy wolę dokonania
licznych, pozytywnych zmian. Popularny był, obok bieli, także kolor żółty. To
on miał zagwarantować mieszkańcom
miłych są,<>iadów i napływ sprzyjających
zbiegów okoliczności. Z tą opinią zgadza
się także feng shui, stara chińska sztuka
aranż.acji wnętrz i życia w zgodzie z przyrodą. Według Chińczyków, żółty dodaje

Przed świętami wpadamy zwykle w szał
porządkowania . W błyszczących czystymi szybami oknach muszą zawisnąć świeże

SPRZĄTNIJ MIESZKANIE ·
I.~. DUSZ~

Wielkanocą

1

ŁOWICZANIN.

Tygodnik ŻVCHLIŃSKI ; Wieści

Przed

·Przed sklepem
jubilera
·Zaginiona
. 14.30
korona
15.00
21.35 Zobaczyć
piosenkę i „.
9.50 Panteon
15.30
-repor1aż
10.05 Hity satelity
22.30 Panorama
10.20 Brawo bis
16.00 Teledyski na iyczenle 22.50 Sport· telegram
23.00 Dalej robię swoje
11.30 Wlelka sztuka
16.10 Mówi się„.
Stefana Stuligrosza 16.30 W Rzymie
• jubileuszowf goście
Wojciecha
-koncert
I na Mentorem
7.00 Telesklep 8.00 Guzii
Mlynarsklego
17.00 Teleexpress
12.15 Wielkl T)'dzleń
czek - serial animo·wany
i
1.20 Powtórki
17.15 Hulaj dusza
w Ziemi świętej
8.30 Mama, tata i ja - teleI
programów
·repor1aż
17.55 Zaproszenie
turniej 9.00 Twój problem
!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n a s z a głowa 10.00 Quo
Vadis - film kostiumÓwy
11.30 Daniela i przyjaciele
- telenowela 12.30 Lotnik •
1 6.00 Teledyski 7.OO Odjazfilm przyg. 14.25 Mecz:
5.30 Top Shop 7.40 Przy- dowe kreskówki 11 .20 Lata· UO Sekrety gwiazd. 9.00 Co
Wisła Kraków - Ruch Choiaciele 8.15 Top Shop 12.15 1 jący statek • film ani mowa- s1~ stało 9.30. Żywioły Zie·
Bill Cosby Show 12.45 Euro ny 12.20 śmiechoteka _ pro- • m1 10.00 Słynni rewolwerow- rzów 16.25 Modelki - serial
Village 12.55 Top Shop gram rozrywkowy 1320 Ab- OJ 11.00 20 lat . minęlo obyczajowy 17.15 Gorącz
złota - program rozryw17.55 Auto salon 18.30 Fa- bott i Costello i Niewidzial· 11.30 lnfo~mator g1el-dowy ka
kowy 18.30 ·Maraton uśmie
chowiec radzi 19.00 Euro- ny Czlow'1ek - korne d'1aprod . 12.00 Seriale dokumental.
. village 19.30 Filmy animo- USA 14.50 Powrót na Wy- ne 16.00 lnformaCJe 16.10 chu 19.00 TVN Fakty 19.20
Buwane 20.00 Wzgórze - dra- spę Ska rbów • fil1m przygo- Prognoza pogody· 16.20
.
Kalejdoskop
17.00
merang
Waldo
Wielki
.
mat 22.20 Top Shop 22.50 do
16 30
17 .30 lnformaCJe 17 .40
d
f
wy
Osławiona - thriller 1.00
' Pepper - ilm przygo 0 Vl_Y Szampańskie podróże 18.40
Playboy
1a.20 Półgłówek - komedia • Jackie Collins: rozmowy
7.30 Huckelbery Finn prod. USA; Navin Johnson 1 bez tajemnic 19.25 lnfor·
„***,..
serial a.30 Nasze ulubione
O!Jj]j/SPD/ff
Kalejdoskop
19.30
macje
synem
adoptowanym
jest
Jł'„„„„
zabawki 9.30 Wrestling w murzyńskiej rodzinie. Pe· 19.55 Ludzie naszej epoki
8.30 Sporty ekstremalne - ' wnego dnia postanawia wy- 20.50 Informacje 20.55 serial animowany dla dziepowt 10.00 Superbike 11.00 ruszyć w świat i rozpocząć Sport 20.57 Prognoza po· ci 10.00 Beetleborgs - .seSnooker 13.00 Piłka nożna życie na własny rachunek. gody 21.00 Biznes TV 21.10 rial dla dzieci 10.30 Z af·
- Legendy Mistrzostw Eu- 1 Jednak z. każdego miejsca, Co piszczy w sporcie? 21.35 rykańskiego pamiętnika ropy 14.00 Snooker - Mi- gdzie udaje.mu się znaleźć 1 Biznes Tydzień 21.50 łnfor- serial przygodowy 11.20 Ki·
strzostwa świata w Shef· pracę, zostaie wyrzucony po macje 21.55 Sport 21.57 nomaniak 11.50 V max field 15.30 Formuła 3000 ., krótkim czasie 19.55 Akcja Pogoda 22.00 Biznes TV magazyn sportowy 12.20
17.30 Kolarstwo 18.00 Te- na morzu Północnym - film 22.10 40 lat minęło - Pol- Huckelbery Finn - serial 13.20
1
.nis 21.00 Snooker 22.00 przygodowy 21.45 7 na sie- skie Kroniki Filmowe 22.35 Troubled Waters 14.00 Te·
Jeździectwo 23.00 Wiado- dem 22.45 W cudzej skó- I Program muzyczny O.OO riis - finał ATP Monte Carlo
1
Pożegnanie z widzami Pol· 15.30 Flip i Flap w krainie
mości 23.15 Snooker 0.45 ł rze. serial sens. 23.35 Wiei1 satu 2
muzyki • serial niemiecki
ki Waldo Pepper
Boks 1.45 Wiadomości

9.10 5-10-15
9.30 Babar

·serial prod. angielskiej
7.00 Echa tygodnia
7.30 Klan
·serial prod. polskiej
8.45 Ziarno

6.00 Capital City

bpo~ONIA

Adełline.

Disco Relax
Piramida
W drodze
Kalambury
Pewnego razu w lesie
Macie co chcecie
• program rozrywkowy
10.15 Zgrana paczka
-quiz
10.45 Gilda
-czarny melodramat
12.40 Fanfan Tulipan
-komedia kostiumowa
Nieśmiertelna komedia kostit,imowa po raz pierwszy w
wersji barwnej. Niefrasobliwy żołnierz króla Ludwika XN
Fanfan zwany ,Tulipanem·,
próbuje podzielić swe serce między wojaczkę - i miteść do pięknej Cyganki

6.00
7.00
7.30
8.80
8.30
9.45

ł.,~~t·'~: ~"":f >:.·

7

nowy

programu

Zakończenie

·. .· • i

-·

;

.

narzeczona, Robin, zrywa
nieoczekiwanie zaręczyny,
jest zmuszony do przeprowadzki do oddzielnego mieszkania. Aby zabić nudę sa·
motnych wieczorów, postanawia założyć sobie telewl·
zję kablową. Przyjaciel pod·
suwa mu sposób zaoszczę
dzenia na tym wydatku: Steven ma zaproponować instalatorowi 50 dolarów łapów
ki, a w zamian będzie mógł
programy za dar·

'.

't .
ii

"

O.OO Koncert
Wielkanocny

ŚWiętecznej

łir:,

Włelklej Orkiestry

Pomocy

0.50 Lot847
·film fabula my prod. USA,
• reż. Paul Wen<k>s
2.30 Zakończenie
programu

'"f

["'. - · ·.'t; !i~

~··

~

mo.

oglądać

4.30

- - ' „.... .„".· ··'.

"~./;.~:.~,.~•·.

2.50 Podejrzenie
·film fab. prod. USA

mieściach Los Angeles, w licjant, podejmuje się zaprodużym rodzinnym domu,
wadzić porządek w dzielniw którym zawsze panują cy. Tymczasem po śmierci
harmonia i spokój. Mają Wonga władzę obejmuje
dwoje dzieci - syna Matty- tam zięć zmarłego, młody i
'ego (Kleran Culkin) i star- ambitny Go Joey Tai, który
szą, 22-letnią już, córkę
bezlitośnie eliminuje swych
przeciwników. Postanawia też
przejąć nowojorski handel
heroiną. stanowiący dotych·
czas domenę mafii włoskiej.
Jak się niebawem okazuje,
Joey od dawna nosił się z
takimi zamiarami I to na jego
polecenie zginął stafy Wong.

Annie (Kimberly Wiiiiams),
która właśnie wraca z Europy, gdzie wyjechała na
dokształcające studia. Annie zaskakuje rodzinę wielką nowiną. Okazuje się,
że jest zaręczona z Bryanem Mackenzie (George
Newbern), Amerykaninem,
którego poznała we Wło
szech.
21.55 Tyle słońca „.
-przeboje AnnyJanta.22AS Audiotele
·rozwiązanie

konkursu
22.50 Podwójne uderzenie
·film sensacyjny
prod.USA.
re.t. Sheldon Lettlch
0.40 Rok Smoka
·film fab. prod. USA
Chińską dzielnicą w Nowym Jorku wstrząsa seria
brutalnych morderstw. Jed·
ną z ofiar jest Jackie Wong,
lokalny .ojciec chrzestny•,
który rządził całym Chinatown. Stanley White, były
uczestnik wojny wietnam·
skiej I wyróżniający się po-

Wszystko staje dla niej
obojętne. Michał Kalita próbuje pomóc córce, wybiera się do Jakuba, by tam
porozmawiać z Brunem. U
Jakuba poznaje Gabrysię.
Między dwojgiem ludzi zawiązuje się nić przyjatni.
Profesor Zybert posiana·
wia wyjechać do Genewy.
Kwestia objęcia stanowiska
dyrektora szpitala pozosta·
je nie rozwiązana. Do szpitala trafia kobieta z krwoto' klem wewnętrznym. Czeka
ją operacja. Okazuje się,
t 'a pacjentka jest w ciąży.
Lekarze usiłują uratować
• dziecko.
18.DO Program lokalny
18.30 Panorama
•
18.55 Jaś Fasola
19.20 Dwójkomanla
19.30 Centrum
czy pogranicze:
Stara muzyka
20.00 Spotkanie z balladą
, 21.00 Panorama
'
2121 Prognoza pogody
21.25 Dwójkomanla
21.30 Co nam wduszy gra
22.25 Telemaniak
·film fab. prod. USA
Steven Kovacs to miody,
zdolny architekt. Gdy jego

6.45 Tańce polskie
7.115 Tom I króliczki
·film animowany
8.30 Jajko, jajko„.
. co z ciebie wyrośnie
9.00 Klan urwisów
·film fab. prod. USA
1025 Transmisja
Mszy Świętej
.12.50 OdPlamy
do śmigusa
czyli polska
Wielkanoc
13.30 Do góry nogami
14.00 Wyspa piratów
·film przygodowy
16.05 Nlewlnnewino
16.20 Przyjaciele
17.00 Teleexpress
17.20 Dwamlllony
dolarów napiwku
·komedia prod. USA.
re.t. Andrew Bergman
.19.00 Wieczorynka:
I pies I wydra
~9.30 Wiadomości
~9.51 Sport
19.56 Pogoda
~.OS Ojciec panny młodej
·komedia prod. USA,
reż. Charles Shyer,
wyk. Steve Martin,
Diane Keaton i inni
Małżonkowie George Banks
{Steve Martin) i Nina (Dia·
ne Keaton) od lat stanowią
Mie·
w Kalifornii na przed·
kochające się stadło.

szkają

8
6.~ Mesjasz

Wielkanocne

8.00 Program lokalny
9.00 Powitanie
9.05 Orędzie
Prymasa Polskl
(da nieslyszącyc:h)

9.15 Wielki Tydzień
wJerozolimie
9.35 Koncert
Wielkanocny
Wiei klej
Or1destry

ŚWltteCZneJ
Pomocy

zmniejszyłem

10.35 Kochanie
dzieciaki
•komedla prod. USA
12.00 Gamoń· komedia
prod. francuskiej

·lista, Usta

13.55 30 toni

~

·lista przebojów
114.30 Famlllada
15.05 Złotopolscy
,1535 Bezludna

'

I nazłe

16.30 Wędrówki dalekie
I bllskle-film<kk
prod. angie5kiEj
.17.115 Na dobre
·serial prod. polskiej
• Eltbleta wpada w depresję .

t

„ Dwa miliony dolarów napiwku" ·film fab. prod. USA - reż. ,Andrew
Bergman, wyk. Bridget Fonda, Nicolas Cage (na zdjęciu), Rosie Perez
i inni. Emisja: niedziela, 23 kwietnia, TVP 1, godz. 17.20.
[tfcFH5il
7.00 Anastazja 7.30 $wiat

TV

WOT

Łódź

Programy pogrubione. nie kodowane

cie Jezusa 16.06 Madonna
Kozielska 17.35 Pamiątka z
Kalwańi 17.49 Papiet z Polski 18.07 Bajki 18.35 Bonanza· western 19.30 Cuda w damaszku 20.32 Faraon 22.15
Cuda w Damaszku

dzień

16.40 Kalendarz liturgiczny 16.45 Blok progr. telewizyjnych 11.10• 18.55
Program dnia 19.00 Tyw Kościele 19.15 Bajka 20.30 Różaniec 21.00 •

16.05Słowożycia16.15 Wla, domośc
Watykańskie

7.00 Anastazja 7.30 Swiat
ogrodów 8.00 Wielkanoc w
Europie 8.20 Są takie mieh
sca 8.40 Czas zmartwychwstania 9.00 Wierzę„. 9.30
Tradycyjne kulinarne Europy 10.00 W pustyni i„.
11.35 Mag. turystyczny 12.30
Mój pies I inne zwierzaki
12.40 Dawna W-wa 13.00
Zwiastun dobrej nowiny
13.05 Pieśni Wielkanocne
14.00 Wielkanoc w archiwach polskiej kroniki filmowej 14.15 Wielknoc w Eu.
ropie 14.30 Podróże kolejami Europy 15.30 Leki z
zielonej apteki 15.45 Sma·
kując życie 16.00 Kabaret
16.40 Telekino 17.00 Finał
mis-trzostw Polski 18.00
Kurier warszawski 18.10
Kościół i świat 18.30 Legenda z życia 19.00 Mistrzostwa Polski 19.30 Hokejowy wspomnień czar
20.00 Historia wyspy wielkanocnej 21.00 Dawna W·wa
21.30 Wiadomości 22.00
Powiedz to głośno 22.40
Komputerowi korsarze

Discovery

7.00 Rozkodowany Bugs Ogrodów 8.00 Uciechy
spod strzechy 8.20 ·NaBunny • filmy animowauka i kamera 8.40 Mój
ne 8.00 Teletubbies
8.25
świat 9.00 Wierzę„. 9.30
Olbrzymy 8.55 Bogate bieTradycje kulinarne 1O.OO
dactwo 10.15 Przyjaciele: W pustyni i w puszczy
Od pomysłu do premiery 11.35 Magazyn turystycz11.05 Różowe lata • film ny 12.30 Nieznana pasyjobyczajowy 12.30 Szero· ka 12.50 Muzyczna niekl horyzont 13.25 Aktual- dziela 13.30 Wyprawy do
królestwa zwierząt 14.00
ności filmowe 13.50 MiDepozyty wiary 14.30
łość, szmaragd i krokodyl
• film przyg. 15.40 Wielce Podróże kolejami Europy
skromny bohater • kome- 15.30 Leki z zielnej apteki
diodramat 17.30 Zbuntowa- 15.45 Smakując życie z Kowalewskim 16.00 Kabaret
ny klon - film science-fic16.40 Telekino 17.00 Fition 19.00 Diabelski młyn nał mistrzostw Polski 19.20 Nie przegap 19.25 siatkówka 18.00 ŁWD 18.10
Sylwester i Tweety na tro- Wiadomości sportowe 18.30
pie 19.50 Łapu capu 20.00 Legenda za życia 18.45
Przyjaciele V - serial 20.25 Rowerowy Boardercross
Szczepan i Irenka 20.30 19.00 Mistrzowie Polski w
13 Posterunek 2 • kome- snookerze 19.30 Hokejodia 21.00 Exodus według wy wspomnień czar 20.00
Historia wyspy wielkanoc·
Sebastiao Selgado 21.05 Krynej 21.00 Skala wrażliwa..
minały pani Bradley 22.35
ścl 21.40 FEŁ 22.00 Powiedz
Sport + 1.05 Wielki prze· to głośno 22,40 Komputekręt • komedia prod. USA
rowi korsarze
2.35 Mdrderstwo na zlecenie - film sens. 4.00 Deser
4.25 Uciekający pociąg • 9.00 Powitanie i program
film sens.
dnia 9.05 Słowo życia 9.15
Wiadomości 9AO Kalendarz
Liturgiczny 9.45 Programy
dla dzieci 10.10* 12.00 Ty17 .OO Niedokończona opo- dzień w Kościele 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bowieść o Navy Seals 18.00
żego 15.15• 15.30 Serial
Łowca krokodyli 18.30 Le·
karze dzikich zwierząt 19.00
Podróż ludzkości 20.00 Zaginione skraby starożytno 8.00 Reklama 11.00 Wojna i
ści 21.00 Przebudzenie mapokój 12.20 Bobek czyli 11
muta 23.00 Niebezpieczeń wcieleń Bogumiła Kobieli
stwa ery zlodowaceń O.OO 13.36 Polska kronika non-caNoc tajemnic 1.00 Brytyjmerowa nr113.50Taksięto
skie arcydzieła 2.00 Samotczy moja myśl 15.04 XX Anni
na planeta 3.00 Zakończe
- program religijny 15.45 Żynie

l

9

Jesteśmy

6.00 Budka Suflera
wNowym Jorku
7.00 'TWój lekarz
7.15 Wystarczychcleć
7.30

8.20 Top Dog
·film fabularny prod. USA;
reż. Aaron Norris, wyk.
Chuck Norris, Erik von
Detteniinnl
Terroryści grożą wysadzeniem w powietrze San Diego. Ostatnim ratunkiem
jest niepokonana para obrońców prawa, Chuck Norris i jego genialny partner,
czworonogi Reno,
10.00 Disco Relax
11.00 Diabli nadall
·serial prod. USA
•serial komedowy

11.30 Ja się zastrzelę

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film animowany 8.15
Top Shop 12.45 Bill Cosby
12.55 Top Shop 18.15 Cyrk
19.00 Fachowiec radzi 19.30
Ninoczka - dramat prod .
USĄ 21.50 Auto salon
22.20 TV Shop 0.1 O Playboy

„„„,...__

...„„„„

ll!ll/il.fPU/fT

4.00 Superbike 5.30 Motocykle 8.30 Piłka nożna:
Drużyna marzeń 10.00 Si·
decar 11.00 Formuła 12.00
Superbike 14.00 Snooker
17.30 Superbike 18.30 Tenis: Turniej WTA w Hilton
Head 22.00 Jetdziectwo
23.00 Wiadomości 23.15
Jetdziectwo: Finałowe za·
wody Pucharu Swiala w Las
Vegas 0.30 Tenis 1.15 Wia1.15 Zakończenie
programu ,
domości

12.00 Jej cały świat
•serial komediowy
12.30 Fllnstonowle
·komedia; USA 1964 r.
W prehistorycznym mieście
Bedrock szczęśliwie żyją zaprzyjatnione rodziny: Fred i
Wilma Flinstonowie oraz Barney i Betty Rubble. Niespodziewany awans Freda naraIch przyjaźń na ciężką próża

bę.

14.10 Jaś Fasola
15.00 Muzyczny program
Wielkanocny
16.15 lnfonnacje
1625 Prognoza pogody

l

nowy

ciała

ŁOWICZANIN

i ducha

ŻVCHUŃSKI i Wit:ści

.

Dla

_Tygodnik

,

ODSWIEZAMY DYWANY

„

4

Artur K. był tak naprawdę mało odważny, by nie
rzec, że wr«cz tchórzliwy. Nie bardzo zdawał sobie· z
tego sprawę i głośno opowiadał o swych bohaterskie~
czynach. Czynów tych wprawdzie nie popełnił, al1:
gdyby sytuacja tego wymagała, to on, oczywiście, na~
tychmiast ruszyłby do akcji i pokazał, kto tu rządzi.
Zważywszy, że Artur miał 14 lat, na t<c naturalną dla
wieku chełpliwość dorośli patrzyli przez palce. Koledzy wierzyli Arturowi, jedynie Bartek kpił z Artura. A
gdy dowiedział się, że klasowy Rambo dwa razy w
tygodniu robi zakupy lub odkurza u Antoniego P., 87Jetniego staruszka, którym opiekowała się jego druży
na„. Cóż, biedny Artur zaczął się przyzwyczajać do
myśli, że przezwisko „Dziadyga" przylgnie do niego
na dobre. I nawet nie wiedział, że w podreperowaniq ,
reputacji pomogą mu prawdziwi przestępcy. Przed •
Wielkanocą drużyna wysprzątała u pana Antoniego„ •
Na kilka dni przed świętami Artur wpadł jeszcze der ••'
starszego pana, by przynieść mu koszyk z ozdobnymi/ : •
drewnianymi pisankami. Cieszyły oczy feerią kolo.i- • .
rów i starannym wykonaniem - Artur był dumny, że '
udało mu się je wypatrzyć na bazarze po naprawdę
okazyjnej cenie.
dok. na str. 15

KOSZYCZEK Z•••

Rambo, czyli szczęście w nieszczęściu

Po·

6.50 Telesklep 7.50 Patrol
Nadeszła wiosna, dni są dłuższe i wszelkie plamy i
Jin Jin· serial anim. 8.15 Hutcll
miodowe serce • seńal anim. · zabrudzenia na naszych dywanach coraz bardziej rzu8.40 Tajne akta psiej agen- cają się w oczy. Ładnie wyglądają tylko dywany czycji 9.00 Twój problem na· ste, warto wi<(c wiedzieć jak usuwać z nich plamy
sza głowa - program dla i zabrudzenia.
dzieci 10.00 Quo Vadis Wywabianie plam
film kostiumowy 11.30 Da* Wszelkie plamy należy W)'\Vabiać jak najszybciej, '
niela i przyjaciele - teleno·
wela 12.00 Greystoke - le- by zabrudzenie nie wnikn<(ło gł<(boko w dywan i nic '
:
genda
Tarzana władcy utrwaliło się.
* Ważne jest, by plamy czyścić delikatnie • od •
małp - film przygodowy
brzegów ku środkowi (intensywne tarcie nie tylko
15.00 Merlin • miniserial wi<(kszy plam«, ale doprowadzi
też do mickształccnia
fantastyczny 16.45 Zwa- runa dywanu). Aby uniknąć zacieków, należy kontury
riowana forsa 17'.15 Ko· plamy posypać odrobiną talku.
smiczny mecz - film dla
* Gumę do żucia, króra wbiła się w dywan, należy
dzieci 19.00 TVN Fakty obłożyć lodem zawiniętym w foliową torebkę. Pod
19.20 Sport 19.25 Pogoda wpływem niskiej temperatury guma skruszeje i można
19.30 Milionerzy - teletur- ją h<(dzie usunąć, nie uszkadzając dywanu.
* Wosk lub stearyn<( usuwa się z dywanu prasując
niej 20.25 Wybacz mi - talk
show 21.40 Sabrina - ko- zabrudzone miejsce gorącym żelazkiem przez często
media romantyczna; Histo- zmieniani' bibułę.
* Zabrudzenia tuszem z długopisu i flamastra wywaria zaczyna się we wspabia się tamponem nasączonym alkoholem, a nastąp- ~
nialej posiadłości na Long
Island, którą zamieszkuje nie przeciera szamponem do dywanów.
bardzo bogata rodzina LarCzyszczenie
rabee. Szofer rodziny ma
* Zanim przystąpimy do czyszczenia dywanu, popiękną i młodą córkę, która kocha się skrycie w winiśmy dokładnie zapomać si(( z zaleceniami producenta.
młodszym z dwóch braci
* Przed użyciem środka czyszczącego trzeba barLarrabee, Davidzie. David
dzo dokłąclnie odkurzyć dywan. ·
znany jest powszechnie ze
* Dywanów nic można prać w wodzie.
swojego zamiłowania do
* Na wilgotno czyści si(( tylko dywany bardzo za- "
zabawy, w przeciwieństwie brudzone. Należy przy tym uważać, by ich nic przedo brata, który całą uwagę moczyć. Szmpon do dywanów lub dowolny detergent
poświęca zawodowej kariewlewamy do wody, roztrzepujemy i wytworzoną piarze 23.50 Stary Gringo - film ną czyścimy zabrudzone powierzchnie. Bardzo wyhistoryczny 2.05 Granie na godne w użyciu są pianki w sprayu, które usuwają te'ż
większość plam.
zawołanie - program muzy·
* Nasze babki czyściły ciemne wełniane dywany
cz ny
odciśni((tą kiszoną kapustą, wilgotnymi fusami z herbaty lub trocinami zmieszanymi z octem. Natomiast
jasne - talkiem lub mąką ziemniaczaną.
Najlepiej nie dopuszczać do silnego zabrudzenia •
dywanów. Nowych wełnianych dywanów mniej więcej
przez półroku nie należy czyścić odkurzaczem ani
tnepać.
.
(PAI) • •

•
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Ogłoszenie WJnłków

20.50 Losowanie LOTTO
21.00 Zakonnica
w przebraniu 2
·komedia; reż. Bill Duke,
wyk. Whoopi Goldberg,
Kathy Najimy, Bernard
Hughes i inni
Ciąg dalszy szalonych przygód piosenkarki Deloris, która powtórnie musi kryć się
w opiekuńczym klasztorze.
Rezultatem jej wcielenia w
siostrę Mary Clarence jest
znakomicie wyszkolony chór
złożony z dzieci z okolicy
slumsów.

LOTTO
23.00 Byle do jutra

22.55
·komedia

16.30 Casino Royale

5.00 Pożegnanie

0.45 Białe cargo
2.25 Muzyka na bis

Szaleństwa

·polski serial komediowy

18.50 Idź na całość
20.00 Miodowe lata

12.50

PannyEWJ
·film prod. polsklej

+Sport
20.00 Polonica:
Wiejskie życie
·film fab. prod.
australjsklej

21.50

Zobaczyć piosenkę

Niech no tylko

14.30 Artyści dzieciom
15.30 TeatrTelewlzjl:
zakwitną
jabłonie-autor:

programów

1.20 Powtórki

Złmennan

wyk. Jan Nowicki,
Mid1elle aeo Goctsey
i inni
0.45 Na Śląsku urodzony
-Krystian

reż. Jarosław żamojda,

l.„GalaXXI
Przeglądu Piosenki
Aktorskiej
22.48 Panorama
23.10 Młode wilki
-film fab. prod. polskiej,
Agiieszka Osiecka,
wyk. Dorota Grzelak,
Emilian Kaminskl,
Anna Milewska
17.OO Teleexpress
17.15 Miś
-komedia prod. polskiej
19.15 Dobranocka:
Bolek I Lolek
naDz1i.1Zach

19.30 Wł
19.50 Po

~

'·

