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Opróez materiałów do~ .ffll'"

szego jubileuszu, na bieżący~h strollaehiofomlacyjnychpis%emym.in. o:

• Odkopaniu na ~rym RyrtlW,

przy okątji Wykonywania~
mentóW pod pomnik ~ieza .
XVI! wiecznej budowli

• Zamieszaniu na przejeździe
kolejowym na ul. Kiernozkiej
• Konflikcie między mieszkańca•
mi jednej z ł<arnienic a taksów·
karzaml ze starego Rynku

llał

Tygodnik Ziemi

Łowickiej

100% własności
polskiej

Jut.razem Pnełyliśmyl

To było dokładnie 10 fat temu.11maja1990 roku kioskarze w kioskach, a na ulicach harcerze Związku Harcerstwa
Rzeczyp9społitej zaczęli sprzedawać pierwszy numer „Nowego Łowiczanina". Był skromny, biało-czarny, wykonany
niemal podziemnąjeszcze metodą, mieścił się na czterech stroniczkach formatu A-4. Przez fe 10 lat zmienił się jednak
nie tylko „Novły Łowiczanin", .zmienił się także Łowicz „ i my wszyscy się zr.nieniliśmy. Co nam przy~osło te 10 łat ~
wspominamy na jubileuszowych str9nach tego, nieco ipnego niż zwykłe, numeru. Zapraszamy na strony 6-18.
·
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TO NIE AWARIA

ŁOWICZANIN

Wsobotę festyn PCK

nach 1O.OO- 14.00. Planowany jest mię
maj jest kojarzony z Polskim Czer- dzy innymi punkt honorowego pobiewonym Krzyżem. Wszystko za spra- rania krwi, loteria PCK, pokazy udziePółrogatki są sprawne, choć zamknięte - zapewniają kolejarze.
wą „Tygodnia Czerwonokrzyskiego" lania pierwszej pomocy przedlekari organizowanego w tym okresie festy- skiej , duża ilość różnych konkursów,
Nie warto więc ryzykować przejeżdżania przez tory „slalomem"
nu. W naszym mieście festyn taki bę w tym dotyczących wiedzy o udziela- bo pociąg rzeczywiście może nadje~hać.
dzie się odbywał, nie jak było to do- niu pierwszej pomocy w różnych przytychczas na ulicy Pijarskiej, gdzie PCK padkach, historii Czerwonego Krzyża.
SeCo najmniej kilka razy w ciągu kwiet- rusza się po nim wyłącznie tzw. pociąg automatycznie powiadamiany- mówi
korzystał z pomocy Łowickiego Ośrod oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzie
nia i do połowy maja bieżącego roku, ńie sieciowy z urządzeniami do konserwacji kuła
Podczas prac modernizacyjnych może ka Kultury, ale na Nowym Rynku. Od- ży. Nie zabraknie także i muzyki
którzy kierowcy mogli narzekać na dzia- i sprawdzania trakcji elektrycznej.Dlateorganizacji.
łanie tzw. półrogatek na przejeździe ko- go rogatki mogą być zamknięte nawet kil- również zaistnieć sytuacja, gdy przejazd będzie się on już w tym tygodniu, w wykonaniu członków
(tb)
lejowym na ulicy Seminaryjnej w Łowi ka minut. Pociągijeżdżą przecież w dwie kolejowy nie jest zamykany, a mimo to w najbliższą sobotę, 13 maja, w godziczu. Zdarzało się bowiem, że rogatki były strony i gdy przejedziejeden, to drugi może przejeżdża po nim pociąg sieciowy. Okanadjechać z przeciwnego kierunku dopie- zało się, że w takich przypadkach rówopuszczone nawet przez kilka minut.
Kierowcy, którzy często korzystają ro za chwilę. Gdy jedzie na przykład nież jest to zgodne z przepisami i nie ma
z tego przejazdu, nie są przyzwyczajeni z prędkością 20 kilometrów na godzinę, żadnej awarii. Dyżurny ruchu na czas
do takiego długiego czekania i stwierdzili, t1wa to dla jednego pociągu nawet dwie robót kolejowych może wyłączyć czujże to zapewne awaria rogatek. W efekcie do trzech minut - dowiedzieliśmy się niki dla jednego z torów (tego, na którym
trwają prace). Wtedy osoby obsługujące
niektórzy z nich omijali swoimi samocho- na dworcu PKP w Łowiczu.
Od kilku tygodni obecne są na rynku datkową nazwę „Milenijne". Etykietą
Czujniki odpowiedzialne za prawidło pociągi sieciowe (naprawcze) otrzymują dwa nowe rodzaje z długiej, znanej reno- różnią się nieco od dotychczasowych
dami półrogatki i przejeżdżali przez torowisko - bacznie rozglądając się, inni za- wą pracę rogatek na ulicy Seminaryjnej, od dyżurnego ruchu tzw. rozkaz szcze- mowanej serii dżemów niskosłodzonych dżemów niskosłodzonych. Te z kolei,
znajdują się ok. dwa kilometry od samego gólny, zgodnie z którym muszą poruszać marki „Łowicz", produkowanych w ło- konkretnie 6 ich smaków, są natomiast
wracali i jechali inną, dłuższą trasą.
Co najmniej raz rogatki na ulicy Semi- przejazdu kolejowego. Czujniki w kierun- się z prędkością bezpieczną i zwracać wickich ZPOW-Agros. Dżemy te już do dostania w sklepach nie tylko
naryjnej ominął i przejechał przez tory ku stacji Łowicz Główny znajdują się szczególną uwagę na ruch na przejazdach - „Ogrodowy" (wiśnia + malina + tru- w dotychczasowych słoikach 31 Og, ale
skawka +czarna porzeczka) i „Słonecz- i w mniejszych słoiczkach, o wadze netkolejowych.
autobus liniowy PKS, jadący popołu jeszcze przed mostem kolejowym.
Tak bywało ostatnio także właśnie i w ny'' (brzoskwinie + ananasy + manda- to 21 Og dżemu . To dla tych, co częściej
Trzeba być cierpliwym i poczekać
dniową porą w stronę Kiernozi. Pasaże
rowie, będący w autobusie, nawet nie na otwarcie przejazdu. Półrogatki nie naszej okolicy. Ja i moja pasażerka prze- rynki+ pomarańcze) noszą jednak do- chcązmieniaćsmaki-mówią w Agrosie.
protestowali - oni również chcieli być są po tó, żeby je omijać i przejeżdżać żyliśmy horror, kiedy zjeżdżąjąc (o godz. r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '
przez tory - tylko żeby wyjechać z prze- 9.01 4 maja) z przejazdu kolejowego na
wcześniej w domach.
Kolejarze odpowiedzialni za kierowa- jazdu, gdyby zaskoczy/o opuszczenie ro- ulicy Kiernozkiej, zauważyliśmy. że tuż za
ŁSM
naszym samochodem przejechał pociąg.
nie ruchem z dworca Łowicz Główny gatek. .. - tłumaczy Tadeusz Sekuła.
Rogatki na Seminaryjnej są sterowa- Rogatki nie były opuszczone i w życiu bym
oraz szef sekcji automatyki, Tadeusz Sekuła twierdzą, że wsystko jest w po- ne komputerowo. Gdyby nie zostały za- nie pomyślał, że w pobliżu może znajdorządku i do tej pory nie było na tym mknięte na czas, u dyżurnego ruchu przy wać się pociąg - relacjonował nasz Czyprzejeździe kolejowym awarii rogatek. stacji Łowicz Główny zapala się świa telnik, zbulwersowany takim zdarzeniem.
istotnie, mógł przejechać pociąg przy
Wszystko działa do tej pory bezawaryj- tło alarmowe. ·Automatycznie zmienioPocząwszy od połowy kwietnia bie- Mieszkaniowej, Armand Ruta.
nie. To nowoczesny przejazd. Mogą na- ne zostaje światło sygnalizacyjne dla po- otwartych rogatkach, jednak należy wySpółdzielnia stara się walczyć z nieleroku w piwnicach niektórych
żącego
pręd
jego
gdy
m(Jżliwe,
to
tomiast występować przypadki dłuższe ciągu - na ostrzegające przed otwartym jaśnić, że jest
go zamknięcia rogatek, gdy trwają ro- przejazdem. Wtedy również powiada- kość nie przekracza 15 km/h. W tym bloków, należących do Łowickiej Spół galnym poborem prądu z sieci adminiboty na torach - tłumaczy Tadeusz Se- miany jest za pośrednictwem radiosta- wypadku przez tor I przejeżdżała ma- dzielni Mieszkaniowej, instalowane są stracyjnej właśnie poprzez instalowanie
kuła. Faktycznie, prace związane z kon- cji motorniczy, kierownik pociągu szyna, wykorzystywana do prowadzo- zabezpieczenia przed kradzieżą prądu ograniczników mocy. W momencie nad:
serwacją sieci trakcyjnej trwają w rejo- i otrzymuje rozkaz jazdy z bezpieczną nych na tym torze prac bieżącego utrzy- z obwodów spółdzielczych. 'Urządze miernego pobierania prądu z zabezpienie Łowicza (w tym również w pobliżu prędkością (czyli do 20 km/h). Nawet mania, zachowując wymaganą prędkość nie to powoduje ograniczenie poboru czonej w ten sposób sieci, urządzenie to
przejazdu na ulicy Seminaryjnej) jak spali się jedna z dwóch żarówek - powiedział nam wspomniany naczel- mocy z obwodów administracyjnych. całkowicie odcina dopływ prądu. Prąd
Podłączanie do takich obwodów urzą jest podłączany w momencie, gdy obcią
od ponad miesiąca. Jeden tor jest czaso- świateł sygnąlizacyjnych przeznaczonych nik Sekuła.
dzeń elektrycznych o znacznym pobo- żenie sieci spadnie. Dla każdego z bu(mak)
wo wyłączany z normalnego ruchu i po- dla kierowców, dyżurny ruchu jest o tym
rze mocy, może doprowadzić nawet dynków ustalane jest maksymalne obdo ich uszkodzenia. Spółdzielnia nie bę ciążenie sieci administracyjnej i na tej
dzie za takie uszkodzenia odpowiadała ... podstawie określony został zakres pra- czytamy w oficjalnym piśmie, rozwie- cy ogranicznika mocy.
Takie zabezpieczanie sieci kosztuje
szanym na klatkach w niektórych blospółdzielnię od 500 do 1000 złotych
kach.
Zabezpieczenia są wprowadzane w jednym bloku. Różnica w kosztach
Nie ma nadal rozstrzygnięcia sprawy że mimo jego prośby, by zawieziono go gie pytanie powiedział, że gdyby takie
toczącej się przed łowickim Kolegium na badanie krwi, policjanci odmówili mu żądanie z jego ust padło, to na pewno zo- w pierwszej kolejności w budynkach, zastosowania ograniczania poboru mocy
gdzie stwierdzono nadmierne zużycie jest uzależniona od konfiguracji sieci
stałby na badanie dowieziony.
do Spraw Wykroczeń, w której radny tego przywileju.
Obwiniony zwrócił uwagę kolegium energii elektrycznej z sieci w piwnicach w budynku. W niektórych blokach wyStający przed kolegium w charakterze
miejski Krzysztof Z .; obwiniony jest
o to, że 22 lutego bieżącego roku został świadka jeden z policjantów powiedział, i przesłuchiwanemu policjantowi, że ten i na klatkach schodowych. Może to starczy zastosowanie jednego ograniczzatrzymany przez patrol policyjny że zatrzymanie Krzysztofa Z. odbyło się w czasie kontroli stał przy radiowozie oznaczać, że w takich przypadkach nika, gdzie indziej konieczne jest zamonw czasie prowadzenia samochodu po spo- w celu dokonania zwykłej kontroli dro- i nie było go bezpośrednio przy koledze, w piwnicach stoją zamrażarki, podłą towanie dwóch, ze względu na budowę
czone jest elektryczne "o grzewanie itp. pionów- dowiedzieliśmy się współdziel
życiu alkoholu. Badanie wykryło gowej. Na pytanie kolegium, czy było który prowadził wszystkie czynności.
Porównujemy zużycia prądu w obwo- ni.
za pierwszym razem u niego 0,54 promi- czuć zapach alkoholu od obwinionego, Policjant odparł, że stał przy radiowozie,
Do tej pory w zasobach ŁSM zainstaadministracyjnych bloków o podach
zaledodległość
dzieliła
samochody
oba
a
czuć.
było
Tak,
stanowczo
przyznał
rozpraNa
la alkoholu, za drugim 0,40.
dobnej wielkości. Teoretycznie zużycie lowano ograniczniki mocy w 12 budynwie w czwartek, 4 maja, przed kolegium Policjant nie pamiętał jednak, dlaczego ob- wie około 0,5 metra.
Kolegium zapytało Krzysztofa Z., powinno kształtować się na podobnym kach na różnych osiedlach. Koszty tej instanął Krzysztof Z. oraz jeden z poli- winiony nie podpisał wypisanego przez
cjantów, którzy go zatrzymali. Drugi po- kolegę protokołu alkometru. Na kolejne czy chce, by sprawa została zakończona poziomie, natomiast zdarzało się, że westycji zwróciły się w tych budynkach
pytanie odpowiedział, że protokół był po- po tych przesłuchaniach, czy też widzi różnice były nawet dwukrotne. To nam już po kilku miesiącach. Pobór mocy
licjant nie stawił się.
Na samym początku Krzysztof Z. kazywany Krzysztofowi Z. i ten nie kwe- konieczność uzupełnienia sprawy o wy- dało do myślenia i uważamy, że w tych z obwodów administracyjnych zmalał
na pytanie kolegium, czy przyznaje się stionował wówczas zawartych na nim niki przesłuchania drugiego policjanta, blokach ktoś kradnie prąd - powiedział w niektórych przypadkach nawet dwu(mak)
prowadził z nim nam prezes Łowickiej Spółdzielni krotnie.
do stawianych mu zarzutów, odpowie- wyników. Powiedział także, że w czasie który bezpośrednio Obwiniony
...,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
wszystkie
spodo
się
przyznał
obwiniony
kontroli
dział, że nie, podtrzymał także swoje poprzednie zeznania, że tego dnia spoży żywania alkoholu, nie pamiętał czy mó- drugi wariant, do którego przychyliło się
• Tego samego dnia KP Łyszkowice została powiadomiona o włamaniu do stodoły
kolegium. Kolejna rozprawa ma odbyć się,
wał lekarstwo, którego jednym ze skład wił on wtedy o spożywaniu leków.
w m. Polesie, skąd sprawcy dokonali kraników był alkohol. Zarzucił także poli- Na pytanie kolegium, czy kierowca żądał jak się dowiedzieliśmy, jeszcze w tym
dzieży roweru.
cjantom, a w szczególności temu, który badania kwi, policjant powiedział stanow- miesiącu .
• W nocy z 5 na 6 maja w m. Otolice
(tb)
z nim rozmawiał feralnego dla niego dnia, czo -Nie, Tiieżąda/!, odpowiadając na druZdążyliśmy się już przyzwyczaić,

że

Dżemy „mileniine"
-nowa oferta łowickiego Agrosu
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Magnetowid dla szkoły na Litwie
Kupno magnetowidu o wartości około I OOO złotych zosta11ie sfinansowane przez łowicki Zarząd Miasta. Ma on zostać
przekazany na rzecz szkoły w Dziewieniszkach w obwodzie
$oleczniki na Litwie. O sfinansowanie kupna magnetowidu
klo Zarządu zwrócił się Zespół Szkół Rolniczych Centrum
!Kształcenia Ustawicznego na Blichu, który współpracuje

ze szkołą w Dziewieniszkach. Sprzęt pojedzie na Litwę
razem z delegacją z łowickiej szkoły oraz darami w postaci
książek i wydawnictw, których zbieraniem zajmowali się
między innymi uczniowie szkoły z Blichu. Władze miasta
zamierzają również wystosować do władz obwodu solecznikowskiego zaproszenie na czerwcowy Jarmark Łowicki.

Ratusz chroniony
Firma ochroniarska Międzywojewódzka Usługowa Spół
dzielnia Inwalidów Novum, będzie zajmowała się dozorem
mienia, znajdującego się w łowickim ratuszu. Przetarg nieograniczony w tej spra ·e odbył się w środę, 26 kwietnia
bieżącego roku. Do przetargu przystąpiły trzy firmy. Komisja P.od przewodnictwem Kazimierza Sobieszka wybrała

ze względu na najkorzystniejszą propozycję
Za pilnowanie ratusza miasto zapłaci 6 złotych
plus VAT za każdą godzinę dozoru. Pozostałymi członka
mi Komisji Przetargowej byli: radny Mirosław Koczywąs
oraz pracownik Urzędu Miejskiego Grzegorz Gawroński.
(mak)

ofertę Novum
cenową.

·

miało miejsce włamanie do komórki Janusza Sz., skąd sprawcy dokonali kradzieży
wiertarki elektrycznej i piły spalinowej.

• W nocy z 3 na 4 maja przy os. Noakowskiego miało miejsce włamanie do zaparkowanego tam samochodu skoda fclicja.

• 7 maja o godz. 3.25. tut. KPP została
powiadomiona o włamaniu do mieszakania
Heleny J. w Łowiczu przy ul. Zamkowej.

• 4 maja o godz. 8.30 Andrzej M. powiatut. KPP o kradzieży jego dokumentów
z niezamkniętego samochodu w Łowiczu przy
ul. Sikorskiego.

• Tego samego dnia o godz. 18.40 dyżur
ny SOK Łowicz Gł. powiadomił tut. KPP
o ujawnieniu włamania do pomieszczeń maszynisty pociągu osobowego relacji Łódż
- Łowicz i kradzież dwóch gaśnic.

domił

• 4 maja o godz. 15.45. PSP w Łowiczu
tut. KPP o pożarze stodoły
w Łowiczu przy ul. Poznańskiej, należącej
do Stanisława Sz.
powiidomiła

• W nocy z 4 na 5 maja w Łowiczu przy
ul. Mostowej miało miejsce włamanie do sk!C:
pu ROL PLAST.

• 5 maja o godz. 20.00 w m. Czcmicw gm.
Kiernozia miał miejsce wypadek drogowy,
gdzie kierujący samochodem osobowym marki
Opel Vectra Edmund B. potrącił dziecko
w wieku 6 lat, które nagle wbiegło na jezdnię.

• W nocy z 7 na 8 maja w m. Zawdy nn.
sprawcy włamali się do sklepu Jana P.
• Tej samej nocy nieznani sprawcy dokonali włamania do magazynu GS „SCh"
w m. Zduny. Łupem padły nawozy sztuczne.

Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc
w ww. sprawach prosimy o osobisty lub
telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową
Policji w Łowiczu.
Opracował asp. sztab.
Witold Janeczek
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PARAFIA KATEDRALNA.SI~ ZMNIEJSZY
Od 27 czerwca kościół na Korabce stanie się kościołem parafialnym.
Przypisane doń zostaną wszystkie tereny dotychczasowej parafii katedralnej
na północ od szosy poznańskiej.
Jak już zapowiedział w niedzielę,
7 maja, ks. Wiesław Frelek z Centrum
Duszpasterskiego przy ul. Brzozowej
w Łowiczu, 27 czerwca, w rocznicę pierwszej Mszy św., odprawionej w tym - najmłodszym w Łowiczu - kościele, zostanie przy nim erygowana parafia. Do publicznego ogłoszenia tej nowiny upoważ
nił go już biskup ordynariusz diecezji,
Alojzy Orszulik, choć formalności jeszcze trwają. Decyzja biskupa radykalnie
zwiększy znaczenie tej placówki: oto
bowiem w skład nowej parafii wejdą
wszystkie tereny dotychczasowej para-

Podręczniki

fii katedralnej, położone na północ już w głównym ołtarzu. Utworzenie paod szosy Poznań - Warszawa. Parafiana- rafii w tak szerokich granicach wiązać się
mi nowego kościoła staną się więc nie tył- też będzie musiało ze zwiększeniem obko mieszkańcy prostokąta, wyznaczone- sady duszpasterskiej o co najmniej jednego ulicami Poznańską, Strzelecką, Cheł- go wikariusza. Obecnie \V kościele służy
mońskiego i Małszycką, którzy dotąd tylko jeden kapłan, ks. Wiesław Frelek.
do niego przynależeli, ale i inni mieszkań- Parafia katedralna z kolei mocno się
cy krańców Łowicza, położonych zmniejszy, i nawet jeśli z początku część
za „dwójką", oraz wsi dotąd wchodzą- mieszkańców tych terenów, które teraz
cych w skład parafii katedralnej: Popo- od niej zostaną odłączone, będzie nadal
wa, Strzelcewa, Goleńska, Niedźwiady przyjeżdżała na Mszę św. na Stary Ryi Chąśna. Najprawdopodobniej nowa pa- nek, to z biegiem czasu z pewnością parafia będzie pod wezwaniem Matki Bo- rafia katedralna będzie parafią bardziej
żej Nieustającej Pomocy, której obraz wisi miejską w swym charakterze, niż dotąd.

· ale nie tylko

„Drewniana miska"
iedzie do Zdun

I kiermasz edukacyjny w Łowiczu

Tym razem Grupa Apostolsko - Mona terenie Łowicza, oraz 9 powiatów: ło dlitewna „Z Maryją", działająca przy
wickiego, rawskiego, żyrardowskiego, łódz parafii Świętego Ducha w Łowiczu, która
ko - wschodniego, łęczyckiego, sochaczew- dwa tygodnie temu zaprezentowała preskiego, skierniewickiego, kutnowskiego, mierowe przedstawienie „Drewniana
zgierskiego. Jeżeli osoby zainteresowane nie miska", wyjeżdża z nim poza miasto.
posiadają go, mogą kontaktować się z Ma- W najbliższą niedzielę, 14 maja, zaprerzeną Kołaczyńską z Samorządowej Edu- zentuje swój najnowszy spektakl
katorskiej Grupy Wsparcia pod nr tel. 837- w Gminnym Ośrodku Kultury w Zdu21-57 lub dzwonić do SP 4 pod nr tel. 837- nach. Stanie się to o godz. 19.00, zaraz
36-94. Organizatorem targów jest ta właśnie po zakończeniu wieczornej Mszy świę
grupa, dzialająca przy UM, w realizacji prze- tej w zduńskim kościele. Grupa przyjedsięwzięcia pomaga ODN w Skierniewicach. dzie do Zdun
na zaproszenie dyrektorki
Marzena Kołaczyńska- edukatorka z Ło ośrodka, Haliny Anyszki, która była
wicza, zachęca do udziału w targach, chona premierowym przedstawieniu
ciażby dlatego, że będzie na nich można ku„Drewnianej miski" i przedstawienie to
pić dobrą i tanią książkę, którą można podabardzo się jej spodohało, tak że UZil;ała,
rować w prezencie dziecku.
(mwk)
iż warto je zaprezentować w Zdunach .
.------------------------------~ Wstęp na spektakl jest bezpł~tny.
(tb)
Dzisiaj ( 11 maja) odbędzie się na terenie
Szkoły Podstawowej nr 4 Łowiczu, kiermasz edukacyjny. Udział w imprezie potwierdziło 20 wydawnictw z terenu całego
kraju - z Gdańska, Warszawy, J(jelc, Torunia, Dzierżoniowa. W godz. pomiędzy 1O.OO
a 18.00 nauczyciele, rodzice i dzieci będą
mieli po raz pierwszy w Łowiczu okazję
zapoznania się z tak szeroką ofertą wydawniczą. Na parterze SP 4 będą urządzone stoiska wydawców, na których będzie można
kupić nie tylko podręczniki, ale również tanią i dobrą książkę oraz gry edukacyjne dla
dzieci i młodzieży. W salach na I i II piętrze
będą się odbywały spotkania z autorami podręczników, spotkań tych będzie ponad 20,
ich harmonogram był rozesłany do szkół

Rampo do remontu

Trwa generalny remont rampy przed ków oraz położone nowe tynki. Wyresklepami, mieszczącymi się na parte- montowane będą również metalowe barze bloku na osiedlu Dąbrowskiego rierki oraz obróbka blacharska. Rampa
w Łowiczu.
nie przechodziła praktycznie żadnego
Łowicka Spółdzielnia Mieszkania- remontu od momentu jej pobudowania
wa, która jest właścicielem mieszczą- w roku 1980.
cych się w budynku lokali, prowadzi
Remont generalny jest utrudniony
remont przy wykorzystaniu własnej ze względu na konieczność zabezpiebrygady remontowo - budowlanej. czenia dojścia do sklepów, które mają
Na rampie mają być wzmocnione, a w wejścia z rampy.
części nawet wymienione fundamenUtrudnień można spodziewać się
ty, położona nowa nawierzchnia, na- przez najbliższy miesiąc.
prawione schody i podjazdy dla wóz(mak)

Zwiedzanie przez cały tydzień
W tegorocznym sezonie turystycznym, który rozpocznie się 15 maja
i potrwa do 30 wrześni"a, muzeum
w Nieborowie i Arkadii będzie czynne
we wszystkie dni tygodnia.
Dotychczas dniem zamkniętym d1a
zwiedzających był poniedziałek, który
od 15 maja będzie dniem wolnego wstę
pu do muzeum.

Pałac czynny będzie codziennie
od godziny IO.OO do 16.00, natomiast
parki w Nieborowie i Arkadii od godz.
IO.OO do zmierzchu. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, organizowania konferencji, czy uczestnictwa w lekcjach muzealnych, zainteresowani mogą uzyskać, dzwoniąc pod
numer telefonu: (046)8385-56-35.

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

Będzie

kostka
na Jedwabnei

Łowicki Zakład Usług

Komunalnych
od Zarządu Miasta zlecenie
wykonania nawierzchni z :JZ:arej kostki
betonowej w pasie drogi w ulicy Jedwabnej Łowiczu. Kostka zostanie ułożo
na pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami
Bawełnianą i Wełnianą. Tym samym
powstanie odcinek drogi Q długości 170
metrów i szerokości 5 metrów. Droga
ma być ograniczona z obydwóch stron
betonowymi krawężnikami. Inwestycja
ma zostać zakończona do końca czerwca bieżącego roku. Jej koszt określono
w wysokości 94,5 tys. złotych.
(mak)
otrzymał

w

Gmina Nieborów

Wainy przetarg

Fragmenty muru odkopano zaskakująco płytko. Ile jeszcze niespodzianek może
Stmy Rynek?

Jayć

Co odkryto kopiąc fundamenty
pod papieski pomnik
Wykopy pod wylanie fundamentów
pod pomnik papieski na Starym Rynku
w Łowiczu, rozpoczęły się w poniedziałek, 8 maja - i już tego samego dnia robotnicy z łowickiej firmy „Budowa",
wykonującej prace, odkopali na głębo
kości ponad 1 metra stary, ale bardzo
dobrze zachowany mur.
Dół pod fundamenty ma głębokość
155 cm (45 cm to tzw. ława fundamentu, 11 Ocm to fundament), jest ona uwarunkowana wymogami konstrukcyjnymi, które mają wykluczyć w przyszło
ści ewentualność przechylenia się pomnika. Odsłonięty mur sięga 2 metrów
w głąb ziemi i przyciąga wzrok przechodniów. Sprawą zainteresował się
również konserwator zabytków, An-_
drzej Kosiorek. - Na podstawie odsło
niętego fragmentu można stwierdzić, że
jest to pozostałość po budowli ceglana-

kamiennej, wyraźnie widoczny jest solidny głaz narzutowy, jej powstanie umieściłbym w przedziale XVII-X!X wiek
- powiedział on Nowemu Łowiczanino
wi. Jak zapewnia Andrzej Kosiorek, bardzo prawdopodobne jest, że są to fragmenty istniejącej kiedyś zabudowy przykościelnej - tym bardziej, że przy budowie obecnego ogrodzenia bazyliki natknięto się na podobny mur, który być
może tworzył tę samą budowlę.

Ksiądz Dariusz Krokocki, nadzoruprace z ramienia kurii zapewnia, że:
Nie jest to nic nowego, z dokumentacji
kościelnej wynika, że jest to pozostałość
po starej dzwonnicy.
•
Niestety ks. Majkut przez ostatnich kilka dni nie był obecny w Łowi
czu i nie udało nam się z nim skontak-

jący

tować.

dok. na str. 5

Na 8 czerwca zaplanowano przetarg
na największą z dotychczasowych
w gminie Nieborów inwestycji oświato
wych. Wyłoniony zostanie wykonawca
budowy dla Gimnazjum w Dzłerzgów
ku sali gimnastycznej (wymiary: ! 8x30)
wraz z pełnym zapleczem oraz częścią
dydaktyczną (9 pomieszczeń na sale
lekcyjne).
Dokumentacja została już przygotowana, a informacja o przetargu ogłoszo
na w Biuletynie Zamówień Publicznych.
{aj)

Stein-poi odczytuje
Starosta łowicki Cezary Dzierżek wręcza sztandar dla powiatowego związku
Ochotniczych Straży Pożarnych. O uroczystości czytaj na stronie 23.

Przez cały bieżący tydzień trwało odczytywanie danych
z podzielników kosztów, zainstalowanych na każdym z kaloryferów w wybranych zasobach mieszkaniowych Łowic
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W pierwszej kolejności pracownicy finny Stein-poi sprawdzali stan podzielników kosztów na osiedlach: Bratkowice,
Dąbrowskiego, Marii Konopnickiej oraz Starzyńskiego. Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za ostatnie 12 mie-

sięcy

można spodziewać się na początku
roku. Termin odczytywania zużycia
energii cieplnej w pozostałych budynkach, należących
do spółdzielczxch zasobów, nie został jeszcze ustalony. W
drugim terminie (w następnym tygodniu) pracownicy firmy
Stein-poi będą odwiedzać te mieszkania, w których podczas
pierwszego terminu odczytu nie zastali lokatorów.
(mak)

na tych osiedlach

października bieżącego
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Rodzinny" iui dostępny

Opatrzony nr „O" pierwszy, specjalny
numer biuletynu Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Diecezji Łowickiej „Dom Rodzinny" trafił do rąk czytelników tuż przed
Świętami Wielkanocnymi. Pierwszy numer
był rozprowadzany za darmo, kolejne mają
kosztować 1,50 zł.
Redaktorem naczelnym jest Andrzej Ladyński - prezes SRKDL, a redagują go także
znani w Łowiczu: ks. Mirosław Nowosielski - wykładowca w Wyższym Seminarium
Duchowym, Beata Gładka - radna Rady
Miejskiej, doc. Jan Cimanowski - senator
AWS - mieszkający w Skierniewicach, ks. ·
Grzegorz Gołąb - obecnie wikariusz w Skierniewicach, Grzegorz Okruch -radny w Skierniewicach, Stanisław DZiekoński - wicepre-

Zmienić

,

FINALISTKA BEZ.EGZAMINOW
PÓJDZIE DO LICEUM KLASYCZNEGO
· Najlepszą łowiczankę w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej
- uczennica szkoły pijarskiej. Duży sukces uczennic.z Bolimowa.
74 uczestników odpowiadało
na pytania w finale diecezjalnym Olimpiady Wiedzy Religijnej dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów,
jaki odbył się na terenie Wyższego
Seminarim Duchownego w Łowiczu
w piątek, 5 maja. Zmagania pod basłem ,)ak to było 2000 lat temu ? czyli powrót do początków naszej
wiary" rozpoczęły się o godz.IO.OO
w Kolegium Teologicznym ogólnym
spotkaniem uczestników. Po wspólnej modlitwie uczestnicy przez godzinę odpowiadali na pytania. W czasie,
gdy ks.Tomasz Jackowski i ks. Sławomir Sobierajski sprawdzali prace,
klerycy oprowadzali katechetów
i uczniów przybyłych z terenu całej
diecezji po terenie seminarium, poka-,

Łowicz,

zywali też studio Radia Plus. Ogło
szenie wyników w auli seminarium
poprzedziło przygotowywanie nagród, uczestnicy olimpiady brawami
zareagowali na wnoszone duże torby
podróżne: Klerycy wyjeżdżają na wakacje i - powiedział jeden z księży
... ale młodzież śmiechami przerwała
wypowiedź.

Ks. Tomasz Jackowski

żartował:

To, że trwająjeszce takie
przyg~towania, najlepiej świadczy o
tym, że nie wiedzieliśmy, kto wygra.
Ks. Sobierajski dopowiedział: I nadal
nie wiemy.
Finalistów było 11, na wszystkie
pytania odpowiedziała Ewelina Rochalska - uczennica VIII klasy SP w
Michowicach koło Skierniewic, dostała rower górski. Nagrodą dodatkową

ŁOWICZANIN

zes SRKDL - mieszkaniec Sochaczewa.
Bp. Alojzy Orszulik w swoim liście
opublikowanym w pierwszym numerze
wyraża swoje zadowolenie z inicjatywy,
podkreślając trafność tytułu. Jesteśmy

świadkami

licznie rozpadających się maz których powstają rodziny niszczenia gniazda rodzinnego - zwracał przy
łżeństw,

tym uwagę w swym tekście.
Jak pisze redaktor naczelny, pismo jest
adresowane do rodzin katolickich diecezji
łowickiej, a tematyka poruszana w świą
tecznym numerze, to: informacje o SRKDL, problemy dotyczące rodziny: kryzys
ojcostwa, rodzina wielopokoleniowa, a także porady i itd.

(mwk)

dach w proiekcie gimnozium ?

Projekt budynku Gimnazjum w Domaniewicach przewiduje, że będzie on miał stropodach na wysokości takiej samej jak budynek szkoły podstawowej. Architektonicznie obie szkoły tworzyłyby w ten sposób
jednolitą bryłę. Rozpoczęta w marcu tego
roku inwestycja nasunęła jednak pomysł,
aby zamiast płaskiego stropodachu wykonać dach spadzisty, pod którym szkoła zyskałaby 6 przestronnych pomieszczeń
do zagospodarowania w przyszłości. Koszt
wyko!lania takiego dachu nie byłby znaczny (około 20 % więcej niż stropodach).
Pomysł zmiany projektu gimnazjum
przedstawił na ostatniej sesji Rady Gminy
w dniu 26 kwietnia dyrektor szkoły Andrzej Piasecki, proponując rozważenie takiego rozwiązania, póki inwestycja nie jest
zakończona i jest to jeszcze możliwe. Koncepcja wykonania dwuspadowego dachu,
pod którym byłoby do wykorzystania poddasze użytkowe na całej bryle obu szół (podstawowej i gimnazjum) była rozważana przy
opracowywaniu projektu, również architekt
dopuszczał taką możliwość. Ostatecznie

jednak

względy oszczędnościowe

zawanie zdecydowano się na takie rozwiązanie. Ponieważ jednak konserwacja
stropodachu pokrytego papą jest droga
(smarowanie substancjami typu: lepik, dacholeum), dlatego pomysł zrobienia dwuspadowej konstrukcji powrócił. Koncepcja taka jest droższa w wykonaniu, ale
szkoły zyskałyby dodatkowo powierzchnię aż ponad 150 m 2, a konserwacja nie
byłaby tak kosztowna.
Radny Tadeusz Marszałek wyraził
swoje zdziwienie, że projekt jest nowy
(z ubiegłego roku) i niemożliwe, aby coś
ważnego było wtedy pominięte. Jednocześnie wyraził swoje obawy, o ile faktycznie koszt budowy by się zwiększył.
Zarówno wójt gminy Domaniewice Grzegorz Redzisz jak i dyrektor gimnazjum
uważają, że wykońcr.,enie tych dodatkowych pomieszczeń można byłoby zrobić
za kilka lat, gdy będą one potrzebne.
Pomysł będzie omawiany przez zarząd
gminy i być może wróci na sesję.
żyły, że

jest przyjęcie do założonej i prowadzonej przez diecezję szkoły średniej
bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Ewelina wybiera się
do Liceum Klasycznego w Skierniewicach. II miejsce zajęły Bogumiła Figat z SP w Bolimowie, finalistka ubiegłorocznej edycji oraz Klaudia Wrzosek z SP 2 w Bolimowie. Trzy równorzędne miejsca trzecie zajęli: Agata
(mwk)
Staniszewska - ze szkoły pijarskiej
w Łowiczu, Marcin Adolf z Wiskitek
i Agata Ambroziak z SP w Słubicach.
Finaliści oprócz prezentów otrzymali
Kółko Rolnicze z Mysłakowa przekaza- cel zostanie on wykorzystany. Poszerzadyplomy, katecheci również otrzymali
ło nieodpłatnie gminie 13 arów gruntu na zostanie droga przebiegająca przez poupominki - albumy „Witaj Ziemio Ło
ze swojej działki. Grunt ten przewidziany wstające osiedle domków jednorodzinwicka" - o wizycie papieża w Łowi
jest w projekcie zagospodarowania prze- nych w Mysłakowie.
czu w 1999 roku.
•
strzennego gminy pod drogę i właśnie na ten
(aj)

Drogo wMysłakowie będzie szersza

(mwk)

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

• Gwarancja
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• Eleganckie, niezwykle
•
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• Drzwi
• Okna typowe - od zaraz.
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ul. Kaliska 103
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•RABAT DOTYCZV STOLARKI PCV-AL I OKIEN TYPOWYCH ZAMÓWIONEJ DO 16 MAJA
ZTERMINEM REALIZACJI DO 15 CZERWCA
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Gmina Kocierzew Południowy

Aparat ma

być

Chcemy, żeby ogólnodostępny aparat telefoniczny był w każdej wsi ... - zadeklarował na ostatniej sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy dyrektor łowickiej placówki Telekomunikacji Polskiej S.A. Tadeusz Szarometa. Został zaproszony
na sesję, żeby przedstawić informacje zwią
zane z telefonizacją poszczególnych wsi
oraz terminami zakładania telefonów.
Dyrektor przytoczył także interesują
ce dane dotyczące ilości telefonów w gminie. Jeszcze pięć lat temu na terenie całej
gminy działało około 95 telefonów. Istniały wtedy dwie centrale: w Kocierzewie
i Boczkach Chełmońskich. Mogły pomieścić po 50 numerów telefonicznych.
Teraz na terenie gminy działa około 350
telefonów podłączonych do cyfrowej centrali w Kocierzewie, 250 telefonów podłą
czonych do centrali w Boczkach Chełmoń
skich i około 150 w rejonie Gągolina. Jeszcze w tym roku pocjłączonych zostanie co

Łyszkowice

dok ze str. 3

Zbiornik zewnętrzny sprawdzany jest
musi być również sprawdzona szczelność ścian rozdzielających poszczególne części zbiornika - mówi H. Woźniak.
Gdyby okazało się, że sąjakieś nieszczelności, można je zlikwidować
najlepszą obecnie metodą iniekcji
(wstrzykiwanie poliuretanu i specjalnej żywicy w miejsce, gdzie jest nieszczelność). Robimy raz, a dobrze mówi kierownik budowy - na razie
żadnej nieszczelności nie było. W pią
tek 28 kwietnia rozpoczęły się prace
instalacyjne, które wykonuje ekipa hydraulików.
ćwiartkami, ponieważ

najmniej 52 nowych abonentów do centrali w Boczkach. Wtedy na terenie gminy
będzie przypadało około 13 telefonów
na I OO mieszkańców.
Przez cały maj bieżącego roku będą trwały roboty przy budowie sieci dla abonentów w rejonie Boczek Chełmońskich. Roboty są prowadzone przy współudziale
Społecznego Komitetu Telefonizacji.
Oznacza to, że osoby, które będą chciały
mieć założony telefon w najbliższym czasie (najwcześniej we wrześniu) muszą być
członkami komitetu. Wiąże się to z wyższą opłatą za podłączenie telefonu, którą trzeba wpłacić zanim monterzy pojawią się w naszym mieszkaniu. Przypomnijmy, że urzędowa opłata wynosi teraz 561,20 złotych. Różnica pomiędzy
opłatą urzędową a opłatą wnoszoną
na rzecz komiteu będzie oddawana w darmowych impulsach.
(mak)

Adaptacia warsztatów w ZSZ 1

•

OCZYSZCZALNIA JUZ TESTOWANA
Generalnie wszystko idzie zgodnie
z planem - mówi kierownik budowy
oczyszczalni scieków w Łyszkowi
cach Henryk Woźniak z firmy Fanbud
ze Skierniewic.- Terminy wykonania są
bardzo napięte, ale wszystko wskazuje
na In, że termin zako1iczenia budowy
wyznaczony na 30 czerwca 2000 roku
będzie zachowany. Obecnie trwają próby szczelności poszczególnych zbiorników, które rozpoczęły się 19 kwietnia. Każdy zbiornik musi być obserwowany przez 72 godziny od momentu napełnienia, czas napełniania jednego zbiornika wynosi ponad 24 godziny.

w kaidei wsi

Trwają również prace budowlane
przy wykonywaniu wielofunkcyjnego budynku. Ma on kształt fragmentu
pierścienia, stanowiąc około 1/3 obwodu reaktora oczyszczalni ścieków. Budynek ten, o powierzchni 170 m2, bę
dzie składał się z pomieszczenia socjalnego, agregatorni, wiaty na przyczepy, stacji odwadniającej osad, stacji dmuchaw. Projekt ten jest godny
uwagi, wszystko co potrzebne do obsługi całej oczyszczalni, skoncentrowane jest na niedużym obszarze, przy samym kolektorze - zwraca uwagę Henryk Woźniak.
(mwk)

Siedmiu oferentów zgłosiło się do prze- gu. Zarząd Powiatu zadecydował o wytargu na wykonanie remontu i adaptacji borze na wykonawcę Zakładu Projektopomieszczeń na sale lekcyjne w warszta- wo-Remontowo-Budowlanego w Łowi
tach przy Zespole Szkół Zawodowych nr czu. O wyborze przesądziła cena, która
I w Łowiczu. Pięć spośród siedmiu zgło- w tym wypadku była najniższa z proposzonych ofert spełniało warunki, tak więc nowanych i wynosiła 260.438 zł.
one ostatecznie wzięły udział w przetar(aj)

Co odkryto kopiąc fundamenty
pod papieski pomnik

Andrzej Kosiorek nie wyklucza tej możliwości: Jest to
prawdopodobne, że odkryte mury td mwy budowli z 1607
roku, zapewne wieży, która w tych okolicach się znajdowa/a. Jednak, by stwierdzić z całą pewnością, czy budowla do
której należał odsłonięty mur jest znanym i udokumentowanym obiektem, należy sięgnąć do istniejącej dokumentacji i dokładnie przejrzeć ikonografię - co też w najbliższym
czasie zamierzam uczynić. Ostatecznie zadecydowano, iż

v~x
AUDIO TV VIDEO

wykop zostanie przesunięty o 60 cm w stronę południo
wą, co nie kolidując z dalszymi pracami, związanymi
z powstającym pomnikiem, pozwoli na przysypanie znaIez iska i pozostawienie otwartej furtki dla ewentualnych
przyszłych badań archeologicznych. Prace przy budowie
fundamentu zostaną zakończone jeszcze w tym tygodniu,
po czym rozpoczną się prace przy cokole.
(aj)

A~

Łowicz,

Tak uczcili święto 3 Maja ludzie, którzy w nocy - po raz kolejny z rzędu - podrzucili
do spółdzielczego kontenera przy blokach nr 7 i 8 na os. Starzyńskiego
w Łowiczu. Sądząc po użytych opakowaniach, podrzucający ubogi nie był, mimo to na
wywóz swoich śmieci pieniędzy żałował. Zapłacą za niego mieszkańcy bloków. Zdję
cie wykonał ze swego balkonu jeden z nich, w świąteczne przedpołudnie 3 maja.
śmieci

ul. 3-go Maja SA, tel. (0-46) 837 38 48

A~2

Łowicz,

ul. Nowy Rynek 10, tel. (0-46) 837 88 11

ZAKUPY NA RATY BEZ ODSETEI< I PROWIZJI
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CCD-TR 913

- HiB, cyfrowy ZOOM 360 x
- wbudowana lampa
- stabilizator obrazu, stereo
- night shot, efekty obrazu

Odtwarzacz płyt 3 x CD
3 ustawienia EQ
Super Bass Sound
Magnetofon - 2 kieszenie
Pamięć radia - 30 stacji, ROS

WIOSENNA PROMOCJA
SP!l{,Z'Ę'I!4.g'lJ: P9(,.Af/l(l, LO'iJÓ'W1(I, 1(.'l.lC!/{g{J'E 'W CE/1{!4.CJ{!!i'll!l('IO'WJ'CJ{ Z '1JOS'I!4.'Wyt 'lJO 1(LI'E9{,'I!4.

6

nowy

11 .05.2000 r.

•

porterzy kazali mu wtedy wchodzić pod
biurko - i rzeczywiście stamtąd telefonował... Ktoś inny popłakał się, gdy nie mógł
zrozumieć jakiegoś zagadnienia z geodezji, które tłumaczyła mu naczelniczka odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego, ktoś jeszcze uparcie zwracał się
do szefa per Panie dyrektorze, a najkrótszą była kariera w NŁ pewnego bardzo
zresztą sympatycznego chłopaka, który
tak się „spalił" przy telefonie, że po czterech godzinach pracy wyszedł mówiąc,
iż idzie po śniadanie (mieszkał blisko) by już nie wrócić„.
Redakcja to także wyprawy reporterskie - w tym i ta, gdy dwoje reporterów
NŁ w drodze na jedną z rolniczych blokad przewiozło w przestrzeni towarowej naszego ciężarowego Seicento, ukrytego pod kurtkami, trzeciego reportera.
Policyjna kontrola go nie zauważyła - za
złamanie przepisów niniejszym stróżów
prawa przepraszamy. Albo ta wyprawa,
gdy dwóch reporterów w czasie powodzi w 1997 roku po uda w wodzie starało
się dotrzeć tam, gdzie było najgorzej. Zrobiło się wtedy ciepło, więc było nawet przyjemnie - wspomina dziś jeden z nich. Jedną z ciekawszych wypraw miał któryś
z naszych praktykantów. Otrzymał informację, że pod Chąśnem będą łapać zabłąkanego tam rysia, nie dopytał się jednak od razu, czy chodzi o rysia, czy Rysia. Gdy okazało się,, że istotnie jest obła
wa na zwierzę, ofiarnie uganiał się wespół
z innymi po polach, ale gdy już drapież
nika złapano, w zaaferowaniu nie zrobił
mu zdjęcia z bliska, a na jedynym zdjęciu
jakim dysponował, ryś był wielkości głów
ki od szpilki. Nie przeszkodziło to, by
Robert, bo tak było niedoszłemu reporterowi na imię - do końca swej pracy u nas
pozostał Rysiem.
Redakcja to wreszcie nasze lapsusy.
Te nasi Czytelnicy pamiętają może lepiej od nas, my do dziś wspominamy
numer, w którym dziewczyna, którą zamierzaliśmy zatrudnić w składzie komputerowym, na tyle źle odczytała z rę
kopisu nazwę futbolowej drużyny, że
w druku zamiast Chinatown pojawiła się
Owsianka. A kilka tygodni temu w druku przy imieniu bohaterki artykułu widniała alamrnjąca adnotacja: (nazwisko!)
- i tylko reporter wiedział, że to bohaterka, kilkunastoletnia dziewczyna zbierająca kotki nie chciała się do tego przyznać i wobec tego nazwiska podać,
- i tylko dziewczyny ze składu wiedziały, iż mają tę adnotację wyrzucić, ale zapomniały... Ale błędów nie robi tylko
ten, kto nic nie robi. Czasami i z siebie
warto się pośmiać.
Wojciech Waligórski

NIE ZAWSZE NA POWAZNIE
10 lat „Nowego Łowiczanina" od weselszej strony próbuje odtworzyć Wojciech Waligórski.
Pani przyjęła reporterkę bardzo chęt
nie, ugościła serdecznie w biurze, była
bowiem przekonana, że powstanie kolejna informacja - a może nawet jakiś więk
szy materiał - o prowadzonym przez nią
zespole folklorystycznym. Dopiero gdy
w trakcie rozmowy okazało się, że pytania dotyczą prowadzonego przeciw niej
prze~odu sądowego i zarzutów stawianych przez część byłych członków zespołu - w Panią wstąpiła furia. Przystawiła krzesło do drzwi wejściowych, rozsiadła się na nim, spojrzała na dziennikarkę jadowitym wzrokiem i zażądała, by
się dobrze zastanowiła, czy chce ją dalej
pytać, bo wszyscy inni, którzy jej chcieli
zaszkodzić, to albo już nie żyją, albo ich
jakieś nieszczęście życiowe spotkało ...
Podobnych historii nie spotykaliśmy
w naszej dziesięcioletniej praktyce co tydzień czy nawet co miesiąc, niemniej miały one miejsce, mówiąc wiele o charakterach osób, z którymi czasami z racji pełnionych obowiązków przyszło nam się
spotykać. Już w samych początkach gazety, w jej pierwszym bądź drugim roku,
ówczesny ajent targowiska miejskiego,
któremu nie spodobało się coś, co napisaliśmy o targowisku, tym bardziej, że miało to związek ze zbliżającym się przetargiem na jego prowadzenie, groził nam,
w lekko tylko zawoalowany sposób, że
rozjedzie nas kiedyś samochodem na ulicy. Tak wtedy, jak i we wszystkich póź
niejszych, istotnie poważnych przypadkach interweniowaliśmy od razu na policji i w prokuraturze.
W większości jednak ludzie, którzy
wiele wysiłku wkładali w to, by utrudniać dziennikarzom pracę, budzili wśród
reporterów politowanie, niekiedy zmieszane z irytacją. Bezsprzecznie najbał'
dziej ośmieszał się samorząd miejski poprzedniej kadencji, usiłujący traktować
informacje o swej działalności jak dobro
zastrzeżone . Do legendy przeszła już historia, gdy poprzedni szef Łowickiego
Ośrodka Kultury bał się nam podać, obejmując funkcję, takie „strategiczne" dane
jak to,jaką szkołę skończył i czy ma żonę
i doieci. Po pozwolenie zadzwonił
do „.ówczesnego wiceburmistrza Kolasa. Inny znany miejski urzędnik, szefjednej z dużych instytucji podległych ratuszowi, na żądanie tegoż Kolasa udzielał

informacji wyłącznie na piśmie, przez kaldla pryncypała ..
Niektórzy urzędnicy mają żresztą takie
inklinacje do dziś, sympatyczna skądinąd
pani Agata z jednej z ponadgminnych instytucji, z komórki mającej m.in. za zadanie obsługę prasy, wydzwaniała do swego przełożonego, by się spytać, czy może
nam podać datę najbliższej sesji ...
To są doświadczenia śmieszne, ale
chciałem opowiedzieć nie tyle o śmiesz
nych, co o wesołych, bo to jest sympatyczniejsze. Nie tyle o owej Pani z zespołu folklorystycznego, która gdy artykuł jednak się ukazał, wpadła do redakcji
z awanturą, a wychodząc tak trzasnęła
furtką, że ją uszkodziła - co o ludziach
normalnych, ale potrafiących wprowadzić
do naszej pracy element autentycznej,
zdrowej wesołości. Do dziś wspominają
reporterzy przewodniczącego jednego
z samorządów, który zwykł mawiać: Na kulturże to ja się znam, bo od dziecka
na weselach wiejskich bywałem„. Albo
radnąjednej z rad, która na swej sekretarce automatycznej nagrała nieco zmysło
we w tonie zaproszenie do zostawienia
informacji. Jednemu z naszych praktykantów starsi koledzy zostawili kiedyś
kartkę, by do niej zadzwonił i sobie posłuchał. Nieporadnie się tłumaczył, gdy
się okazało, że radna była w domu i telefon odebrała osobiście... Ciekawie też było
przysłuchiwać się jednemu z zebrań partyjnych, na którym ktoś ze zgromadzonych wyłuszczał, że jest przeciw zakazowi pornografii, bo mamy przecież niż
demograficzny.
Wesoło bywało też na styku z klientami nadającymi ogłoszenia i z czytelnikami zainteresowanymi publikacjąjakiegoś
konkretnego tekstu. Być może pierwsi
nasi klienci pamiętają jeszcze, jak nasz
wówczas dopiero roczny synek przynosił im w ręce buty, gdy ich wizyta sięjego
zdaniem zbytnio przedłużała - a biuro
ogłoszeń było wtedy wszak po prostu
w naszym mieszkaniu. Może też mieszkańcy naszej dawnej klatki schodowej
na Osiedlu Konopnickiej 8 przypomną
sobie kolejkę,jakąkiedyś przed redakcją,
która była już wówczas w piwnicy, utworzyli rolnicy z Kocierzewa. Ustawiła ich
w niej szefowa, żądając, by list, który
chcieli opublikować, a w którym były
kę, zachowując kopię
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Takież dłonie, jak bochny chleba, miał
jeden z kandydatów do pracy w naszej
redakcji - a kandydaci to zupełnie osobny
rozdział tej historii. Przewinęło ich się
przez redakcję z pewnością kilkudziesię
ciu, bo w samym naszym oddziale
w Głownie doliczyłem się kiedyś 21 osób
zwolnionych zanim zespół osiągnął wymagany przez nas poziom. W Łowiczu
niektórzy z praktykantów odchodzili
sarni, bo im się u nas nie podobało , z niektórych trzeba było rezygnować, bo pisali za słabo, ale na pewno kilka osób zostawiło po sobie miłe, wesołe nawet wspomnienia. Najwięcej takich pozostało po
Krzyśku Błaszczyku, któremu na kon-
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• Fiat 126p 65-80 zł
• Fiat 125p, Polonez 110-175 zł
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ZAPRASZA!
ul. Nadbzurzariska 719

wypłacana od ręki 14%

Plac o pow. 2000 m2 z przeznaczeniem
na działalność handlową - sprzedaż tarcicy.
Powyższy plac posiada wieloletnią tradycję
handlu tarcicą.
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ROCZNA LOKATA TERMINOWA
1 7 , 5 % - 18,5°/owskall roku
oprocentowanie zmienne negocjowane
ODDZIAŁ ŁOWICZ

w

tel. 830 20 89

Spółdzielnia „SCh"
ul. Kolejowa 42

Głownie,

zaprasza
do zakupów opalu
wobec zapowiadanych przez kopalnie
znacznych podwyżek cen węgla
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•SYSTEMY NAWADNIAJĄCE
firmy DROPIMEX-MILEX,
•PODŁOżA ORGANICZNE
(włókno kokosowe firmy CERES),
•NAWOZ.V OGRODNICZE
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ROL-PLAST
ul. Mostowa 28
Tel.lfax 837-32-06
Tel. kom. 0602-504-924 "

w Głownie, ul. Kolejowa 42

następuiqce

100 lat tradycji

Łowicz,

te/. (046) 837-37-40

Spółdzielnia

SPÓtDZIElCZA KASA
KREDYTOWA
;m. FRANCISZKA STEFCZVKA

Naiwyższa iakość
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~ Łowicz, ul. Napoleońska 6,

O sKo KOSZCZĘDNOSCIOWO.

Naiwięksi producenci

• Opony zachodnie używane - gwarancja, felgi do aut
zachodnich • Bezpłatny montaż i wyważenie
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Oferujemy szeroki asortyment
wyrobów rybnych.
Tel. 046/837-43-39

potężnyn1i dłońmi.

tynuowanie pracy nie pozwoliły wzglę
dy zdrowotne. On to chcąc się kiedyś
skontaktować w sprawie służbowej z jakąś lekarką, gdy telefon odebrała córka
informując, że matka jest w SzPitalu, zapytał: - Ale leży czy pracuje? On też
wybrał się kiedyś do Domaniewif pisać
materiał o remoncie tamtejszej zabytkowej kaplicy. Był akurat ubrany w garnitur, bo takie czasami miewał humory,
- i został zaproszony na obiad na plebanię. Konsternacja zapanowała dopiero, gdy
ktoś z obecnych ludzi w sutannach zapytał: - A ksiądz, przepraszam, z której
parafii? ...
Bardzo ważną osobą w jednej z gmin
jest dziś młody człowiek, który terminował u nas zaledwie kilka dni, ale którego
zapamiętaliśmy z tego, że gdy ktoś nie
chciał mu udzielić informacji, podnosił głos
tak, że zupełnie zagłuszał innych - a wiedzieć trzeba, że na nadmiar miejsca nie
można w redakcji NŁ się uskarżać. Re-

NAJTAŃSZE OPONY OKNA ZPCV
DREWNO
~6[J
~wuun o ,IOIOCIA OO 10%

! Stary Rynek

• SZEROKI ASORTYMENT
• ATRAKCYJNE CENY

W redakcji bywało wesoło już w widocznych na zdjęciu „piwnicznych" czasach, gdy jedynym piszącym był szef. szefowa sama robiła część ogłoszeń, a po
blatach i komputerach biegały myszy. Tym bardziej wesoło bywa teraz, gdy na 20
zatrudnionych osób, 17 to młode dziewczyny...
zawarte poważne zarzuty wobec rn_iejscowego księdza, podpisywali imiennie i to z okazaniem dowodu osobistego.
Wchodzili do piwnicy kolejno, wyjmowali dowody i podpisywali się w skupieniu - chłopy jak dęby, ze spracowanymi,

ŁOWICZANIN

Oferuje: Sklep ogrodniczy EKO - FOL
R-544
Rząśno 25 tel. (046) 838-74-36

dobrą jakość

oraz niskie ceny
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naprawy bieżące
instalacje elektryczne
automatyka stycznikowa
pomiary instalacji elektrycznych
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PIOTR WÓJCIK
os. Bratkowice 20/15
99·400 Łowicz
_tel. (046) 837-77-05
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TAK NAM MIN~tO
1O lat, jakie upłynęły od dnia wydania pierwszego numeru „Nowego Łowiczanina", to w życiu 860-letniego
miasta tylko pozornie niewiele. Były to bowiem lata szczeólne, pierwsze lata odzyskanej po pół wieku niepodleg_
głości, pietwsze lata funkcjonowania - znowu po komunistycznej, a wcześniej wojennej przerwie - samorządu
lokalnego, lata gwałtownego otwarcia się Polski - i Łowi
cza - na świat. Jak wiele przez te lata się u nas zdarzyło,
możecie sobie Państwo przypomnieć czytając poniższy
wybór informacji, które od 1990 do dziś pojawiły się
na naszych łamach. Wybór to z natury rzeczy niedoskonały, niemniej chyba ciekawy.

WPRL BY NAS NIE BYŁO

To był początek maja. W dużym
pokoju w mieszkania dr Zdzisława
Mazurkiewicza siedzieli on, jego
żona, przewodniczący Komitetu
Obywatelskiego „Solidarność" Wiesław J. Wysocki, a także Albin Szymajda i Marian Sokół. Gdy przynieśliśmy z żoną wyklejoną już, wzorcową gazetę, którą starczyło sfotog raf~wać, by uzyskać matrycę,
oglądali ją wszyscy, niektórzy nie
mogąc ukryć odrobiny zawodu,
że takie to małe ... W końcu to Wiesław Wysocki, przerzuciwszy raz
jeszcze zawartość, skwitował swoim spokojnym, pełnym ufności gło
sem: No, i jest gazeta ...

wtedy nie mogła. Gdy
to on właśnie zaproponował nam zajęcie się wydaniem „Nowego Łowiczanina" - bo taką nazwę
w gronie Komitetu Obywatelskiego ustalono, gdy skontaktował nas z dr Mazurkiewiczem, odpowiedzialnym z ramienia Komitetu za jej tworzenie, nie było
ani z czego, ani na czym jej robić.
U doktora leżały trzy teksty, z których
jeden, z racji jego przydługiej formy
i mało ciekawej dla przeciętnego czytelnika treści od razu odrzuciliśmy (co stało się powodem, dla którego autor, osoba w Łowiczu znacząca, do dziś zdaje
się mieć do NŁ żal), dwa pozostałe też
wymagały dużych przeróbek. Resztę
trzeba było dowiedzieć się i napisać samemu. Mieliśmy już wtedy pewne doświadczenie dziennikarskie i pewne doświadczenie wydawnicze - inaczej dr
Wysocki nie zwróciłby się do nas - jednak ani pisanie w warszawskiej prasie
Większa być

kilka dni

wcześniej

katolickiej, ani wspomnienia ze studenckiego, kon5piracyjnego drukowania wał
kiem przez woskówkę na szyfonie nie
mówiło zbyt wiele o tym, jak winna
wyglądać dobra gazeta lokalna.
Jeśli więc „Nowy Łowiczanin" jest
dziś tym, czym jest, a jest jedną z najlepszych gazet lokalnych w Polsce,
to dlatego, że nawet zaczynając, stawiając po .omacku pierwsze kroki, mieliśmy
przed oczyma jedno: gazeta musi
po pierwsze być uczciwa i bezstronna,
po drugie musi służyć społeczeństwu,
być jakby jego ramieniem, jego przedstawicielem wobec władzy, po trzecie
musi chcieć, by w Polsce zmieniało się
na lepsze. W tym ostatnim względzie
byliśmy trochę w sprzeczności z postulatem bezstronności, bo jednak - i tego
nie ukrywaliśmy nigdy - dla nas wolna,
niepodległa Polska zaczęła się dopiero
w roku I 989. Okres PRL ocenialiśmy
zawsze krytycznie, jako czas nie tylko
narodowej niewoli, panowania kłam
stwa, zbrodni, nieuczciwości, miernoty,
ale i jako czas, w którym Polska coraz
bardziej oddalała się od krajów rozwiniętych, dając się prześcigać w stopniu
rozwoju państwom, które w roku 1939
były za nami, niekiedy daleko. Bezstronność w opisie zjawisk naszego życia jest
nam więc łatwiej zachować dziś, gdy podstawy demokracji i normalnej, rynkowej
gospodarki nie są już przez spadkobierców PZPR kwestionowane i zagrożone obyśmy się w tym sądzie nie mylili.
Pracę przy tworzeniu „Nowego Ło
wiczanina" traktowaliśmy z początku

jako tylko i wyłącznie służbę społecz
ną. To za nasze własne, zaoszczędzone
po jakichś „saksach" pieniądze kupiliśmy dla gazety pierwszą maszynę
do pisania, bo Komitet Obywatelski nią
nie dysponował, to w naszym własnym
mieszkaniu pracowaliśmy nad gazetą
i przyjmowaliśmy interesantów, to naszych znajomych z Warszawy zamęcza
liśmy prośbami o konsultacje przy redagowaniu kolejnych numerów. Nie pobieraliśmy przy tym żadnych wynagrodzeń za pracę - żona przez pierwszych
kilka tygodni, ja do końca 1990 roku.
dok. na str. 9

Nowe rozkłady jazdy, rozlepione
na przystankach przed 1 maja, upewniły pasażerów, że łowickie autobusy miejskie będą na razie jeszcze kursować,
choć rzadziej niż dotąd. Rzeczywiście,
decyzja w tej sprawie zapadła na naradzie w Urzędzie Miejskim w dniu 23
kwietnia. (.„) 15 kwietnia dyrektor MPGKiM, Józef Wiśniowski wystąpił do naczelnika miasta z wnioskiem o zamknię
cie wszystkich linii autobusowych
i wstrzymanie remontów kapitalnych budynków miejskich. ( ... ) Naczelnik,
Krzysztof Górski zaoponował i zwrócił
się do wojewody o niewstrzymywanie
dotacji.
Dnia 20 kwietnia odbyło się w Skierniewicach spotkanie wojewody z naczelnikami tych miast, które znalazły się
w podobnej jak Łowicz sytuacji. Zdecydowano na nim, żeby „czerwonych" autobusów na razie nie likwidować . ( ... )
NŁ 1, 11 V 1990 r.

W nocy z 22 na 23 kwietnia zmarła
Helena Jastrzębska, przez kilkadziesiąt
lat ucząca języka polskiego w łowickim
liceum, jedna z osób tworzących obraz
tej szkoły, szlachetny człowiek. Pochowana została na cmentarzu Emaus 26
kwietnia.
NŁ 1, 11 V1990r.
Zirytowała mnie np. pogłoska, że sam
dyrektor .Syntexu" znalazł się na liście
KO, bo zapłacił nam 3 mln zł. Rzeczywiście, wśród naszych kandydatów jest
działacz o identycznie brzmiącym nazwisku, ale na tym podobieństwo się
kończy. Plotkę można puścić mimo
uszu, gdyby nie ta cena! Tak tanio nas
potraktowano ... - Wiesław J. Wysocki,
przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" w Łowiczu w rozmowie z Ewą Mrzygłód-Waligórską.
NŁ 2, 25V1990 r.

*
26 maja o godz. 12.00 ogłoszono jednocześnie w Rzymie i w Warszawie,
że Papież Jan Paweł li nominował dotychczasowego proboszcza parafii kolegiackiej w Łowiczu ks. Józefa Zawitkowskiego na biskupa pomocniczego
Jego Eminencji księdza Prymasa Józefa
Glempa. Nowy biskup zostanie jednak
w prymasowskim Łowiczu. (... )
NŁ 3, 8 VI 1990 r.

.

W pierwszych po wojnie wolnych wyborach samorządowych w Łowiczu
na 21214 osób uprawnionych, głosowało
7793, czyli tylko 36,74%. Wybrano 28
radnych miejskich, z tego 27 popieranych
przez Komitet Obywatelski .Solidarność".
NŁ 3, 8VI1990 r.
(...) Jak wyobraża sobie Pan nasze
miasto za lat 5?
Chciałbym, by było ono czyste i kolorowe, by jego mieszkańcy nie mieli
tyle problemów co dzisiaj. By w wolną
sobotę nie trzeba było stać w kolejce
po chleb i mleko. Chcę, byśmy jak najprędzej wrócili do normalności. Wią
zać się to będzie i z mieszkaniami
i z tym, by woda zawsze dącierała
na czwarte piętra (. . .) - pierwszy burmistrz Łowicza Łukasz Kazłowski
w rozmowie z Ewą Mrzygłód-Waligórską.
NŁ 4, 6 VII, 1990 r.

Paweł Doliński. Związany na dobre i zie z redakcją już od 8 lat. Przyszedł
do nas sam, bo denerwowało go, że w gazecie nie było wtedy sportu. Dziś mocną,
samodzielną ręką prowadzi duży, interesujący dział sportowy.

. ..

.

Już w najbliższych tygodniach wrócimy w naszym mieście do tradycyjnych
nazw ulic. Na swej V sesji, w począt
kach sierpnia, Rada Miasta Łowicza obradować będzie nad projektem stosownej uchwały. ( ... )
Od dworca głównego do centrum
miasta chodzić będziemy nie jak dotąd
ulicą Świerczewskiego, lecz ulicą 3
MAJA. (... ) Wróci nazwa ulicy 11 LISTOPADA, do dzisiaj Dymitrowa. (... ) Z cen-

8

11.05 .2000 r.

trum w stronę Blichu pójdziemy nie ulicą
W nawiązaniu do notatki umieszczoDzięgielewskiego, lecz jak dawniej- MO'
STOWĄ. (. : .)
nej w kronice „Nowego Łowiczanina"
Przywróci się historyczną nazwę z dnia 21.09.90 (NR 9), Wojewódzki
ulicy KALISKIEJ, nazywanej z obowiąz Konserwator Zabytków popiera propoku w ostatnich dziesięcioleciach Le- zycję przeniesienia pomnika Armii Ranina, podobnie jak BOLIMOWSKI EJ, któ- dzieckiej z Rynku Kościuszki. O dalrej i tak nikt z na niej mieszkających nie szych jego losach winno zadecydować
przywykł nazywać Obrońców Stalin- społeczeństwo miasta .
gradu. (. „ )
NŁ 11, 26X1990r.
NŁ 5, 20 VII 1990 r.
88-71, Poznań 88-61;
88-58, C;;::ęstochowa: 88-331.
To tylko cztery z kilkuset nowych numerów kierunkowych, z których począw
szy od 23 lipca br. możemy korzystać.
NŁ 6, 3 VII/ 1990 r.
Wrocław:

Gdańsk :

1 pażdziernika rozpoqnie w Łowi
czu działalność 3-letni nauczycielski college języków obcych. Będzie to jedna
z trzydziestu tego typu placówek w kraju, powołanych do życia w związku
z rozpoczęciem nauczania języków zachodnich w szkołach podstawowych.
NŁ 6, 3 V/111990 r.

*
Od 1 września religia będzie nauczana w szkole. Także u nas, w Łowiczu.
Niektórzy się cieszą. że księża do szkół
wrócą, inni są oburzeni. Wszyscy
się zastanawiają. jak to będzie wyglą'
dało . („.)
W SP nr 2 nawiązano już kontakty
z parafią św. Ducha, ale nie próbowano
jeszcze wkomponowy.wać lekcji religii
w siatkę godzin, uznając sytuację
za prawie beznadziejną: i tak w budynku trzeba będzie pomieścić 38 klas.
Wprowadzenie katechezy oznacza konieczność znalezienia dodatkowych
wolnych pomieszczeń.
Druga strona - kościelna - wydaje się
być nieco lepiej przygotowana, choć dla
niej decyzja ministerialna stwarza bodaj
jeszcze więcej problemów.( ... ) Wszystkie te kościoły (w mieście - przyp. red.)
dysponują łącznie siedmioma księżmi
i tyloma też siostrami zakonnymi mogą
cymi uczyć religii, do obsadzenia jest
natomiast aż 21 O klas w szkołach podstawowych, 91 klas w szkołach śred
nich i 5 przedszkoli!
NŁ 7, 17 V/111990

czanin". Pismo zrodziła potrzeba aktywizacji ruchu społecznego .Solidarność"
w życiu publicznym, ale dziś w obliczu
rozbicia tego ruchu winno ono dalej zachować niezależność i lokalną uniwersalność. W związku z tym Komitet Obywatelski .Solidarność", który był oficjalnym wydawcą, niniejszym rezygnuje
z patronowania pismu i zrzeka się prawa do tytułu na rzecz redakcji. Po porozumieniu z Prezydium Komitetu Obywatelskiego uznaje się za rozwiązanie
w obecnej sytuacji najkorzystniejsze, by
przejęła je firma wydawnicza, którą powołają do życia członkowie dotychczasowej redakcji. Firma nazywać się będzie Oficyna Wydawnicza „Nowy Łowiczanin"
Członkowie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" pozwalają sobie ży
czyć nowemu wydawcy, by dobrze słu
żył społeczności łowickiej i pozostał
wierny ideałom sierpniowym.
Za byłe Prezydium Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" w Łowiczu Zdzisław Mazurkiewicz.
NŁ 15, 21Xll1990

wych, które już wkrótce, w końcu maja,
może na początku czerwca staną na
targowicy mielskiej w Łowiczu. Będą
one zlokalizowane wzdłuż ulicy Starzyń
skiego. Betonowy parkan zostanie w
tym miejscu rozebrany tak, by można
było do nich wejść prosto z ulicy.
NŁ 5 (20), 8 1111991 r.

Pożar wbuchł około godziny 16-tej.
W trzech rzędach stanęły ciągniki ta- O 16.03 zawiadomiono straż. Palił się
zabytkowy, kryty strzechą dom w Nierariując skrzyżowanie dróg nr 2 i 71
w Łowiczu (obok zajazdu i „Polmozby- borowie, mieszczący w jednejj części
Władze miasta noszą się Ż zamiarem
tu"). Oprócz ciągników jedna przycze- bibliotekę, w drugiej jedną z bez wątpie
przejęcia od początku stycznia 1991 r.
pa, żadnego transparentu, jedna naro- nia przytulniejszych restauracyjek
w swój zarząd łowickich szkół podstadowa flaga. I kilkudziesięciu ·zdetermi- w całej okolicy. Zanim strażacy (2 sekwowych. Do wiosny szkoły te podlenowanych mężczyzn. Blokada w tym cje Zawodowej Straży Pożarnej z Ło
gały Wydziałowi ·Oświaty Urzędu Miamiejscu była jedną z trzech, jakie udało wicza i 7 jednostek OSP, pod dowódzsta, poprzez ten Wydział szły z budżefu
się zorganizować w okolicach Łowicza twem porucznika pożarnictwa Romana
centralnego pieniądze na ich utrzymaodpowiedzi na wezwanie Rady Kra- Rześnego) przybyli na miejsce i ugasili
nie.(„.) Przewiduje się, że najpóźniej
jowej NSZZ Rolników Indywidualnych pożar, spłonąć zdążył cały słomiany
31.12.1993 r. utrzymanie -.iszystkich SP
„Solidarność" W'dniu 22 marca.
dach wraz z konstrukcją, uszkodzeniu
w kraju zostanie przekazane samorzą
'Rolnicy protestowali przeciwko poli- uległ też strop. Ściany ocalały. Dużym
dom jako zadanie zlecone. Zarząd Miatyce rolnej rządu, domagając się speł umiejętnościom strażaków należy zasta Łowicza nie chce czekać tak długo:
nienia trzech postulatów: wprowadze- wdzięczać ocalenie całego księgozbio
uważa się, że lepiej jest przejąć szkoły
nia minimalnych cen gwarantowanych ru biblioteki.
od razu. Oznacza to bowiem, że pienią
w skupie zbóż chlebowych i mleka,
NŁ 11 (26), 14 VI 1991
dze na ich utrzymanie zostaną przekaochrony celnej przed napływem taniej,
zane z Warszawy do t.owicza bezpo*
W pierwszych dniach stycznia Urząd bo subsydiowanej żywności z Zachośrednio, a nie via Kuratorium w SkierW poniedziałek, 1 lipca, w godzinach
niewicach. Można liczyć - myśli się Miasta przekazał na konto Powszechne- du oraz preferencyjnych kredytów ob- przedpołudniowych runął kilkumetrowy
w Zarządzie - że w takiej sytuacji wię go Banku Gospodarczego ostatnią ratę rotowych dla rolnictwa.
odcinek wschodniego skrzydła remonNŁ 6 (21), 291111991 r. towanej kamienicy przy narożniku Ryncej będzie szans na to, że szkoły w Ło spłaty zaciągniętego tam kredytu. Tym
wiczu otrzymają tyle pieniędzy, ile im się samym miasto Łowicz wydobyło się
ku Kilińskiego i Koziej, u wylotu ulicy
należy; że suma wysłana ze stolicy nie z zadłużenia. W momencie obejmowania
Pierwsze prace przy r~zbiórce po- Zduńskiej w Łowiczu (Rynek Kilińskie
zostanie pomniejszona na rzecz jakiś stanowisk przez obecne władze, po ubie- mnika wdzięczności Armii Radzieckiej go 36).Przyczyną zawalenia się było od„ważniejszych potrzeb".
głoro cznyc h wyborach samorządo na Rynku Kościuszki w Łowiczu rozpo- słonięcie fundamentów od strony ulicy
NŁ 13, 22XI 1990r. wych, dług ten wynosił 4,5 miliarda zło częły się we wtorek, 16 kwietnia. („.) Koziej w celu wzmocnienia ich betonotych. Spłata była możliwa dzięki różnym Kulminacyjny moment nastąpił w czwar- wą opaską.( ... ) „Dla mnie jest najważ
Na mistrzostwach Europy juniorów posunięciom oszczędnościowym, nieraz tek, około południa. O godz. 11.17 po- niejsze, że nikt się nie zabił" - powiei juniorek w judo, które odbyły się 17/18 uciążliwym dla miasta. Mimo to ratusz nie tężny dźwig samochodowy po raz dział przedstawiciel inwestora, pan JeXI w Turcji, zawodniczka MKS Zryw Ło- ukr/wa zadowolenia. Był to jeden z na- pierwszy próbował unieść podcięty had Jbeili. „To jest znak od Boga, że tę
część trzeba szybciej rozebrać- dodał.
NŁ 13 (28), 12VII1991

w

Jak się dowiaduje „Nowy Łowicza
nin, już w pażdzierniku można się spodziewać ewakuacv stacjonującej w Ło
wiczu od czasu wojny jednostki wojsk
raadzieckich. Wiadomość ta jest o tyle
zaskakująca, że profil służby tej jednostki (wojska łączności) kazał przewidywać, że żołnierze ci pozostaną w Polsce aż do czasu zakończenia ewakuacji Armii Czerwonej z Niemiec.
NŁ 15(30), 61X1991

*
11 pażdziernika wyjechał ostatni więk
szy pododdział radzieckiej jednostki
z ul. Kiernozkiej w Łowiczu. Ostatni cywile wraz z rodzinami opuścili nasze
miasto w miniony wtorek, 15 paździer
nika. Już jednak 4 października rozpoczęło się przejmowanie koszar i domów
przez przedstawicieli administracji polskiej (rządowej i miejskiej)
NŁ 18 (33), 18X 1991

Do Bamendiou w Kamerunie, przez
temu,
31 sierpnia przybyli pierwsi polscy misjonarze - pijarzy. Dwóch z nich - ks.
Stefan Wojda i ks. Mirosław Wojda - pochodzi z Ziemi Łowickiej.
NŁ 8, 7 IX, 1990 r.

Warszawę, Paryż, Dualę, tydzień

*
Panie komisarzu, w numerze 2 naszego pisma cytowaliśmy fragmenty
policyjnego raportu, z którego wynikało,
że stan bezpieczeństwa w Łowiczu
może się w najbliższych miesiącach
jeszcz·e pogorszyć. Czy tak się stało?
Tak. Lawinowo wzrosła liczba wła
mań i kradzieży do obiektów prywatnych
i państwowych. Wzrasta też brutalność
przestępców, zdarza się, że grożą bronią. W niedzielę 10.09. uzbrojony wła
mywacz wtargnął do mieszkania swojego dłużnika, który nie uregulował mu
w terminie należności za· firanki. Są
nawet napady na gości hotelowych. („.)
- komisarz policji .Mirosław Owczarek
w rozmowie z NŁ.
tył 9, 21 IX 1990 r.
12 wrżeśnia 1990 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" w Łowiczu, w którym uczestniczyło dotychczasowe Prezydium Komitetu oraz Zarząd NSZZ „Solidarność"
Ziemi Łowickiej .
Mimo zarysowujących się wśród
członków Komitetu dwóch opcji politycznych (ROAD i Porozumienia Centrum),
wychodząc z założenia, iż niezależnie
od pewnych różnic oba kierunki wywodzą się z „Solidarności", podjęto decyzję, że przynajmniej na razie w Łowi
czu będzie działał jeden Komitet Obywatelski.
Nt 9, 21 IX 1990 r.
... \

~.,

opozycji" przedstawicieli organizacji politycznych i społecznych, a do kierowania pytań na kartkach zachęca wszystkich niezadowolonych, zatroskanych,
ciekawych. Można pytać się o wszystko, co dotyczy spraw miasta.
NŁ 10 (25), 30V1991 r.

Tomek Bartos. Po raz pierwszy napisał dla nas coś we wrześniu 1995 roku. Na co dzień miłośnik i znawca ptaków.
W ogrodzie przy redakcji odkrył gniazdko makolągwy, na okolicznych drzewach bezbłędnie wysłuchał słowika szarego.
Jeśli nie ma go w redakcji, to najłatwiej go spotkać nad stawami pod Walewicami lub nad Bzurą.
wicz Beata Walczak w wadze powyżej 72 kg zdobyła brązowy medal.
NŁ 13, 22XI 1990r.
W pierwszej turze wyborów prezydenckich wzięło udział w Łowiczu 13596
osób, to jest61,06 % z22266, które były
uprawnione do głosowania. Zwyciężył
zdecydowanie Lech Wałęsa zdobywając 40,8% ogółu głosów ważnych. Przewodniczący „Solidarności" wygrał w 15
z 19 obwodowych komisji wyborczych,
przy czym w dwóch uzyskał ponad 50%
głosów. Bardzo dobrze, dużo lepiej niż
wskazują na to średnio wyniki z całego
kraju, wystartował też Stanisław Tymiń
ski. Zdobył on 30,5% głosów ważnych .
• NŁ 14, 7 Xll 1990 r.
Wobec niemożności kontynuowania
działalności Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność" w Łowiczu w wyniku wewnętrznego zróżnicowania opcji politycznych jego działaczy, konieczne wydaje
się podjęcie decyzji dotyczącej przyszłości ~isma Zi~mi Łovyic_ki~j .l~owx Ł.O'.'."i-.
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od dołu 1,5 - metrowy szczytowy fragment pomnika zwieńczony rzeźbą przedstawiającą dwa orły „zbratane" z sierpem i młotem. Lina ani drgnęła. Drugie podejście nastąpiło 10 minut póżniej- rów. nież bez rezultatu. O 11.43 dźwig podje*
Dużo ważnych uchwał podjęła Rada chał nieco bliżej i spróbował jeszcze raz.
Miasta Łowicza na swej X sesji 14 lute- Wierzchołek się poruszył ... i od razu zago. Przede wszystkim powzięto decy- czą! niebezpiecznie się przechylać. 4 zję o likwidacji w mieście dwóch żłob- tonowy kloc mógł w każdej ćhwili runąć
ków: nr 1 na Rynku Kilińskiego i nr 2 z wysokości 10 metrów na ziemię.
O 11.59 liny naprężyły się ponownie
na osiedlu Dąbrowskiego. Odtąd będzie
funkcjonował w mieście tylko jeden żło- i orły z sierpami, młotami i kawałkami kamienia pod szponami zaczęły z wolna
bek, przy Syntexie. ( ... )
NŁ 4 (19), 22 111'991 r. wznosić się ku niebu, by za chwilę jeszcze wolniej opadać w dół ku brukowi
Otwieram przetarg na pawilon numer rynku. Było południe, na kolegiackich
1. Cena wywoławcza 43 miliony ziotych. wieżach biły dzwony na Anioł Pański.
NŁ 8 (23), 26IV1991 r.
Kto z państwa jest w stanie dać cenę
wywoławczą proszę o podniesienie ręki.
1 czerwca o godzinie 16.bO na RynWięcej niż jeden. Kto większą? Proszę
podać kwotę„. 44, 45, „. 72 miliony po ku Kościuszki cały Zarząd Miasta łączraz pierwszy, 72 miilony po raz drugi, nie z burmistrzem i jego zastępcą będą
72 miliony po raz trzeci. Wygrał pan odpowiadać na pytania mieszkańców
z numerem 12.„ Tak został sprzedany miasta. Podczas tych swoistych „inter.)eden z szesnastu pawilonów hadlo- . p.elacji''., burmistrz zaprasza w „łą.w}f.

Ji1 . . _ ~

szych głównych celów. Odtąd pracujemy na swoim - powiedział :.Nowemu Ło
wiczaninowi" burmistrz Łukasz Kazłow
ski.
NŁ 2 (17), 2511991 r.
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Protest przeciwko handlowi ulicznemu na terenie Łowicza wystosowany
do Zarządu Miasta przez grupę właści
cieli i dzierżawców sklepów oraz
warsztatów nie znalazł zrozumienia
u członków Zarządu. Na posiedzeniu
w dniu 22 pażdziernika Zarząd uznał,
że nie widzi przeszkód do zmiany
uchwały Rady Miasta legalizującej
handel uliczny w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych oraz za
okazaniem zaświadczenia o prowadzeniu takiej działalności. Wśród
członków Zarządu nie było jednak
jednomyślności w tej sprawie. Z. Ję
drzejewski twierdził, że handel miał
rację bytu, gdy nie było jeszcze dostatecznej ilości dobrze zaopatrzonych sklepów, i że osobom prowadzącym sklepy też trzeba stwarzać
warunki bytu .
NŁ 19 (34), 8XI 1991 r.
Henryka Opalińska w nocy z niedzieli
grudnia na poniedziałek nie spała
w ogóle . Zamknęła się w swym kiosku
przy aptece na rynku Kościuszki wraz
z mężem, włączyła „Farelka" i czuwała.
Zofia Balik zabarykadowała dostęp
do kiosku własnym Żukiem, ale też nie
zmrużyła oka. Podobnie czuwali w kioskach sprzedawcy z grupy siedemna~tu, .którzy~ swqim czasie zpecydo1
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wali się wypowiedzieć posłuszeństwo holicy - członkowie klubu, ich rodziny,
dyktatowi sochaczewskiego oddziału przyjaciele, alkoholicy z klubów i grup
terapeutycznych w sąsiednich miaRUCH.( ...)
Obawy nie były płonne. Około godzi- stach. Było się z czego cieszyć: po roku
ny 22 pod oddział kolportażu przy ul. 3 istnienia liczba członków klubu wraz
Maja zajechało kilka samochodów z wi- ze wspomagającymi go przyjaciółmi docedyrektorem Berdychowskim i grupką chodzi do pięćdziecięciu.
Nł 21 (36), 6Xll 1991 r.
nieznanych nikomu mężczyczn . Weszli
do budynku i czekali. Na zewnątrz, również w sile kilku samochodów ale
9 grudnia Rada Miasta Łowicza wyw większej liczbie czekaia część kio- brała w tajnym głosowaniu nowego burskarzy wraz z rodzinami. Próba nerwów mistrza. Został nim Władysław Durka,
trwała do 2 w nocy. Niedługo potem
do września tego roku wiceburmistrz.
RUCH zdecydował się działać. PrzedNł 22 (37), 20XIJ 1991 r.
stawiciele Sochaczewa wsiedli do sa*
mochodów, pojechali pod jeden z kioW niedzielę, 22 grudnia, w Instytucie
sków i zażądali wydania kluczy. Kioskarze, którzy jechali w trop za RUCH-em, Ginekologii i Położnictwa Akademii
otaczając kiosk uniemożliwili dostęp Medycznej w Łodzi urodziły się pierwdo niego. Sytuacja powtórzyła się sze od kilku lat w Polsce i pierwsze
w drugim kiosku, trzecim ... Po kilku nie- w ogóle na Ziemi Łowickiej czworaczki.
udanych próbach ekipa RUCH-u wyje- Mamąjest Bożena Wieczorek, 27 - letnia
pracownica „Syntexu", mieszkanka pochała z Łowicza.
O co poszło? Jak już pisaliśnmy w NŁ łożonej pod Łyszkowicami wsi Wrzeczko.
Nł 1 (38), 1011992 r.
część ajentów kiosków ( ...) zaproponowała Zarządowi Miasta stworzenie
w miejsce sieci kiosków RUCH-u sieci
Po długiej i chaotycznej dyskucji Rada
kiosków prywatnych. Inicjatywa zosta- Miasta Łowicza uchwaliła 17 stycznia
ła podjęta. RUCH-owi wypowiedziano nowe stawki podatków lokalnych
z dniem 30 listopada umowę najmu tere- w maksymalnej dopuszczonej przez MiKorektę tekstów robią u nas najczęściej Renata Brzezińska-Panek (na pierwszym planie) i Ryszard Ogonowski (w głębi).
nów pod kioski (teren jest własnością nisterstwo Finansów wysokości.
miasta). Nowe, obowiązujące od 1 grudNł 2 (39), 2411992 r.
dok. ze str. 7
nia, umowy Wydział Geodezji Urzędu
*
Miasta zawarł indywidualne z dotychZarząd Miasta Łowicz skierował pod
czasowymi sprzedawcami określając
obrady najbliższej, zaplanowanej na 31
jednocześnie jakiego typu kioski mają być
marca, sesji Rady Miasta projekt uchwały
na miejscu starych postawione.
w
sprawie likwidacji targowisk na uliNa co liczyła dyrekcja przesiębior
stwa podejmując nocną akcję? Praw- cach i placach Łowicza. Jeśli radni
Nie przeliczał też swego czasu na zło tować wydawanie NŁ jako zajęcie do- wana nasza własna piwnica, później jed- dopodobnie na to, że żądając prawa przyjmą taką uchwałę, to od 1 kwietnia
nie wolno już będzie handlować na cztetówki dr Zdzisław Mazurkiewicz, któ- datkowe, nie zmuszające do rezygnacji no wydzielone pomieszezenie redakcyj- wejścia do kiosku pod pozorem konieczrech istniejących dotąd w mieście mini ry choć wprost przy redagowaniu gaze- z pracy w Warszawie. Po kilkunastu ne w nowym domu, które trzeba było szyb- ności przygotownia ich do wywózki,
targowiskach: przy ul. 3 Maja, Zduńskiej,
ty udzielał się mało, to jednalc sprawo- miesiącach z tą iluzją trzeba było się ko rozbudowywać. Z początku wystarczał zdoła wymienić w kioskach zamki
Kurkowej, Kilińskiego. Miejscem wyznai
od
rana
następnego
dnia
osadzić
wał nad nią pieczę z ramienia Komitetu pożegnać . Przez kilka następnych lat jeden komputer, dziś potrzeba ponad dwaczonym do handlowania pozostanie
w
nich
nowych
ajentów
(z
którymi
RUCH
Obywatelskiego „Solidarność", będąc wydawało się, że można wszystkie dzieścia, był czas, gdy do rozwożenia gazer
pozawierał już umowy najmu, nie mając wyłącznie targowica miejska.
wówczas jej redaktorem naczelnym, praktycznie teksty do gazety tworzyć starczyła przyczepka rowerowa, teraz
Nł 6 (43), 261111992 r.
prawa do placu ... ).
wykonując przy tym ogromną pracę tylko jednym, moim piórem - ale to uda- w kurs wyrusza kilka samochodów...
Akcja ta, kliniczny przykład hamowaprzy organizacji sprzedaży, rozwoże wało się, z dobrym zresztą chyba skutTak, rozwój gazety nas samych cza- nia oddolnej prywatyzacji, nie udała się
W święto Zwiastowania Najświętszej
niu gazet, a nawet przy tak niewdzięcz kiem, tylko do chwili, gdy w począt sem zaskakiwał i ciekawi jesteśmy, czym
tylko dzięki zdecydowanej na wszyst- Maryi Panny, w środę 25 marca 1992 r.
nych czynnościach jak składanie gazety kacli 1995 roku NŁ stał się tygodnikiem. jeszcze zaskoczy. Ten rozwój nie byłby ko postawie kioskarzy,
poparciu burmi- Papież Jan Paweł li ustanowił nową ordo jednego grzbietu i formatu A-4, · Przez kilka miesięcy jako redakcja star- możliwy bez ciężkiej pracy naszej, strza i przychylności łowickiej policji, któganizację terytorialną Kościoła w Polbo przecież przy druku arkuszowym, czał ten sam pokoj, w którym jedliśmy, ale i naszych pracowników, których po- ra tej nocy dawała szczególne baczesce. Utworzona została m.in. diecezja
a taki dominował u nas przez pierwsze 5 suszyliśmy bieliznę i bawiliśmy kolejne kaźne grono już było lub jest z gazetą nie na kioski. Od rana następnegó dnia,
łowicka. Jej biskupem ordynariuszem palat, było to konieczne, a przy zwiększa dzieci, potem przez kilka lat zaadapto- związanych. Nie mogę w tym miejscu 2 grudnia, dżwig zaczął wywozić pież mianował
bp. Alojzego Orszulika.
jącym się nakładzie - bardzo uciążliwe.
nie wspomnieć naszej pierwszej etato- po kolei RUCH-owskie kioski na teren
Biskup Alojzy Orszulik przyjechał
Ile przy tym wnosił do gazety przez swój
wej pracownicy, Ani Paduszek (dziś Fu- bazy PBRol na ul. Armii Krajowej.
do Łowicza w środę, 25 marca, w póż
Nł 21 (36), 6 XI/ 1991 r. nych godzinach popołudniowych,
spokój, powagę i uśmiech jednocześnie dała), która była z nami przez najtrudtego nie da się przecenić. Za tę przyjemniejsze, początkowe, piwniczne lata
na krótko przed anonsowaną podczas
ność pracowania z Panem, za okazję poW poniedziałek, 25 listopada, bur- rannych mszy św. uroczystą koncelei później, łącznie przez lat siedem, wnoznania Pana, za Pański wkład w tworzesząc do firmy standart wydajności pra- mistrz Łowicza Łukasz Kazłowski zło brą zapowiedzianą na godzinę 18.00.
nie gazety w jej pierwszym, niemowlę
cy obowiązujący do dziś . Dziękujemy żył dymisję na ręce przewodniczącego Jak się miało okazać, było to jego pierwcym okresie, ponownie serdecznie dzię
jej, dziękujemy Renacie Kucharskiej, Rady Miasta, Stanisława Bieguszew- sze spotkanie z katedrą Uaki to tytuł
kujemy.
obecnie pracownicy z najdłuższym u nas skiego. Tydzień póżniej, 2 grudnia Rada otrzymała teraz kolegiata) oraz z Łowi
jego dymisję przyjęła . Oto fragment tek- czem w ogóle. Podczas mszy św. bp
Dziękujemy także innej osobie, która
stażem, dziękujemy wszystkim innym
stu dymisji:
Józef Zawitkowski odczytał najpierw list
nie wahała się rzucić na szalę autorytetu
za ich wysiłek i zaangażowanie.
.Każdy człowiek, który swoją pracę,
Papieża Jana Pawła li kierowany z okaswego nazwiska i powierzała bardzo
Przede wszystkim jednak dziękuje·
a w tym przypadku służbę publiczną zji ustanowienia nowych diecezji do caszybko naszej redakcji swoje teksty my Wam, wszystkim naszym Czytelni· traktuje odpowiedzialnie i poważnie,
łego Kościoła w Polsce, a następnie papóźniejszemu honorowemu obywatelokom, za zaufanie, jakim nas obdarza· może pracować konstruktywnie w atmospieskie dekrety:
wi Łowicza Tadeuszowi Gumińskiemu,
cie, za to, że chcecie nas czytać, ferze życzliwości i zrozumienia więk
- erygujący diecezję łowicką,
znakomitemu miłośnikowi tej ziemi ijej
że do nas zgłaszacie się ze swymi pro· szości radnych. I tylko wtedy, gdy inte- mianujący biskupem ordynariuszem
historykowi. Wcześnie zaczął też u nas
blemami, że nam sygnalizujecie to, resy miasta będą pierwszoplanowe.
Alojzego Orszulika,
publikować inny znawca łowickich dzieco Was denerwuje. Nowy Łowiczanin Od dłuższego czasu tak jednak, o czym
- mianujący biskupem pomocniczym
jów i szperacz w krainie starych drupowstawał jako gazeta dla obywatela wszyscy dobrze wiemy, nie jest. (...)
Józefa
Zawitkowskiego.
ków Marek Wojtylak. Publikował swe
Oddałem miastu półtora roku swoich
i działająca w jego interesie • i takim
Nł 7 (44), 271111992
nostalgiczne teksty Albin Szymajda,
sił, umiejętności i zdrowia. Nie wyrzuchce pozostać.
(dadateki1adzwiczajny)
ozdabiał je rysunkami Marian Sokół,
Wojciech Waligórski cam sobie, że czegoś nie dopilnowa*
łem. W bardzo trudnych warunkach twohumoru dodawał ustami i uśmiechem
23 kwietnia Urząd Miasta zawarł
rzenia nowego systemu, niejasności
swego człowieczka Jacek Rutkowski.
prawnej, braku jednoznaczengo upo- z likwidatorem Centralnego Związku
Później nazwisk ludzi publikujących
rządkowania wielu zagadnień, popełni Gminnych Spółdzielni .samopomoc
na łamach NŁ przybywało, dziś ich liliśmy niewiele błędów. Te półtora roku Chłopska" umowę o użyczeniu na okres
sta szłaby w setki .
przepracowałem uczciwie i rzetel- 15 lat budynku sali gimnastycznej nale„Nowy Łowiczanin" przestał być
nie.(...)
żącej do wznoszonego na ul. Kaliskiej
w~dawany przez Komitet ObywatelCzas mojego urzędowania to było Zespołu Szkół Ekonomicznych (którego
ski po jego rozpadzie, a właściwie zanikolejne doświadczenie życiowe i po- inwestorem był Centralny Związek). Buku w rezultacie „ wojny na górze" jesieznanie rótnych motywacji ludzkiego dynek i przyległy teren użyczono z przenią 1990 roku. Prawo do tytułu przekadziałania. Nie zawsze pro publico znaczeniem pod wybudowanie w nim
zane zostało firmie wydawniczej, którą
bono."
basenu i małej salki gimnastycznej.
utworzyć mieli członkowie dotychczaNł 21 (36), 6XIJ 1991 r.
sowej redakcji . Z tej trójki, dr MazurNł 9 (46), 30IV1992
kiewicz nie chciał Oficyny Wydawni„Tylu trzeźwych osób na raz ta sala
*
. czej Nowy Łowiczanin współtworzyć,
chyba jeszcze nigdy nie widziała " - poW związku z przedłużającą się suzo stali ś my we dwoje. Od tego momenwiedżiał jeden z gości zaproszonych szą i powstałą w wyniku tego alarmują
tu, od grudnia 1990, datuje się rozwój
na uroczystość pierwszej rocznicy ist- cą sytuacją pożarową Nadleśniczy
gazety jako normalnego, mającego na sienienia Rodzinnego Klubu Abstynenckie- Nadleśnictwa Skierniewice wprowadził
bie zarabiać i utrzymać się na rynku, choć
go .Pasiaczek", która odbyła się w sali z dniem 23 maja aż do odwołania zakaz
świadomego swych korzeni, przedsię
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Ko- wstępu na tereny leśne tego leśnictwa .
wzięcia wydawniczego. Z początku
ziej w Łowiczu w sobotę, 23 listopada. Zakaz ma być surowo przestrzegany,
zresztą wydawało nam się, że da się trakNa uroćzysfo~ć"przybyff trzeżwl alko-· 'a łamiący go będą karani mandatami lub
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kierowani na kolegium d.s. wykroczeń.
Warto zaznaczyć, że tereny nadleśnic
twa Skierniewice obejmują wszystkie lasy
mi południowy wschód od Łowicza. W
samym tylko maju (do 26 V) powstały w
naszym województwie 72 pożary w kompleksach leśnych (w ubiegłym roku 29).
Spaliły się blisko 72 hektary lasu.
NŁ 12 (49), 12 VI 1992 r.
Decyzję w sprawie przekazania budynku koszar dawnego 10 Pułku Piechoty przy ul. Kiernozkiej, zajmowanych
do ubiegłej jesieni przez wojska radzieckie na rzecz seminarium duchownego
diecezji łowickiej. Podjęto zdecydowaną większością 17 głosów za przy 5
wstrzymujących się i 1 przeciwnym.
Dyskusja poprzedzająca głosowanie,
podobnie jak na poprzedniej sesji, koncentrowała się wokół zagadnienia: seminarium czy mieszkania komunalne.
Przeważały opinie; że po pierwsze
mieszkania komunalne wydzielane w koszarach byłyby droższe niż 50 mln zł
jedno, jaką to sumę podał burmistrz Durka, po drugie, że część budynku należałoby i tak odstąpić Archiwum Pań
stwowemu, po trzecie że dalekosiężny
interes Łowicza przemawia za ułatwie
niem biskupowi organizacji seminarium.
NŁ 13 (50), 26 VI 1992 r.
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*
Okręgowa Spółdzielnia

Mleczarska
w początkach
ubiegłego tygodnia, jako pierwsza z polskich spółdzielni mleczarskich, produkcję śmietanki sterylizowanej UHT
do kawy w jednorazowych, 10-gramowych opakowaniach.
NŁ 1 (61), 1511993 r.
w

Łowiczu rozpoczęła

Polska prowincja zakonu ojców dominikanów jest jednak zainteresowana
odzyskan.iem swego dawnego klasztoru przy ul. Podrzecznej w Łowiczu.
W budynku kościoła i klasztoru mieści
się Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.
Dotychczasowe konsultacje w tej sprawie zdawały się wskazywać, że dominikanie mocno się wahają, jednakże 13
kwietnia, podczas pierszego posiedzenia mieszanej państwowo-kościelnej
Komisji Majątkowej, wystąpili oni z wnioskiem o odzyskanie w całości klasztoru
i kościoła w celu przywrócenia mu funkcji
sakramentalnej. Zważywszy jednak na
fakt, że szkoła nie ma się na razie gdzie
wynieść, ojcowie w białych habitach
proponują termin 1 O-letni na ponowne
przejęcie przez siebie tych budynków.
NŁ 8 (68), 23IV1993 r.

W dniach 1-3 maja 1993 roku w hali
k 'czyi łowickiego OSiR-u odbył się Turniej Fi. . . .
.
.
. .
W yro k tern urnewmrnaiącym za on
się ptoces o oszczerstwo, jaki byłemu . nało'.":'y. P1łk1 ~~szykowei senio.rów
burmistrzowi Łowicza Łukaszowi Ka- o weisc1e do li ltg1. Koszykarze OS1R-u
złowskiemu wytoczył radny Wiesław nie z~arn~wali wielkiej .szans~. '.~e
Olędzki. Tym, którzy nie pamiętają, przy- gryw~Jąc Jeden ~ecz _1 zwyc~ęzaiąc
pominamy, że 30 września 1991 r. pod- w dwoch zapewnili sobie premiowane
czas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta awansem 11 miejsce.
NŁ 9 (69), 7V1993
Kazłowski zarzucił Olędzkiemu, że jego
działalność w komisjach Rady Miasta
ma na celu wyłącznie zaspokojenie wła
1 lipca rozpoczął działalność pierwsnych korzyści. Olędzki uznał to za o- szy w dziejach diecezjalny, łowicki naszczerstwo i przez swego pełnomoc dajnik radiowy. Umieszczony na razie
ni ka wysunął przeciw burmistrzowi na jednej z wież katedry nadajnik ma
oskarżenie o przestępstwo z art. 178 § niewielką moc 1OO W, co pozwala od2 kodeksu karnego.( ... ) Sąd oddalił ca- bierać nadawane przez niego audycje
łkowicie oskarżenie, uznając na podsta- jedynie w Łowiczu i najbliższej okolicy.
wie zeznań Kilkudziesięciu świadków, Nadajnik retransmituje przekazywany
że wszystkie podniesione przez Kadrogą sateletamą program katolickiego
złowskiego zarzuty były prawdziwe.
radia „Maryja" z Torunia.
NŁ 13 (50), 26 VI 1992
NŁ 12 (72), 9 V/11993

*
I ty możesz mieć telefon ...jeśli do 15

Po południu, 25 sierpnia, rozpoczęło się
grudnia wpłacisz 3 miliony 30 tysięcy
próbne napełnianie wodą budowanego w
złotych na konto Społecznego Komitetu
Łowiczu przy. ul. Kaliskiej basenu. WykoTelefonizacji Miasta Łowicza. Tyle donujący dla Czytelników powyższe zdjęcie
kładnie wynosi pierwsza rata opłaty
„NŁ" zanurzył się w wodzie po
reporter
wraz z wpisowym. Drugą ratę, w wykolana, stając się tym samym pierwszym
sokości 3 milionów złotych trzeba wpła
cić do 10 lutego przyszłego roku. Za to użytkownikiem łowickiej pływalni.
NŁ 16 (76), 3IX1993 r.
już na przyszłe Boże Narodzenie bę
dzie można przez telefon złożyć miesz*
kającym daleko członkom rodziny najWielkim wygranym tych wyborów
lepsze życzenia.
w naszym rolniczym województwie jest
NŁ 22 (59), 4Xll 1992 Polskie Stronnictwo Ludowe.

Z NAMI CO CZWARTEK
35 przypadkowo wybranych mieszkańców Łowicza i oko- Maria Gajda. Czytam głównie sport, ale
licy poprosiliśmy w ubiegłym tygodniu o odpowiedź na kil- też artykuły z pierwszej strony i te, które
ka pytań dotyczących naszej gazety. Chcieliśmy się dowie- są wyłuszczone grubym drukiem, ponieważ skoro są specjalnie wyróżnione, to
dzieć jak nas oceniają w 10 lat po tym, jak po raz pierwszy
są ważne i ciekawe - opowiedział nam
mogli mieć „Nowego Łowiczanina" w ręku.
Zaczęliśmy

od pytania: Czy znasz

12 letni Paweł Karwat. Nasi mieszkań
18 osób spośród 35 ankieterów cy, jak wynika z naszej ankiety, mają
spotyka się z nami co czwartek, jest różne gusta. Najczęściej jednak wszyz nami od początku. Ośmioro naszych scy, niezależnie od płci, wieku czy wyrozmówców sięga po gazetę od czasu kształcenia, czytają artykuły dotyczące
do czasu. Beata Brzózka (lat 18) czyta Łowicza i okolic, interesują ich sprawy
nasz tygodnik około 2 razy miesięcznie. bieżące.
Co Państwu najbardziej podoba
Natomiast emerytka, Stefania Budzałek
sięga po nas rzadko, ponieważ mało wy- się w gazecie?
Z odpowiedzią na to pytanie wielu
chodzi z domu, ale jednak czyta tygoankieterów miało problemy.
naszych
dnik zawsze, gdy ma okazję. Pani Doim wybrać coś najbardziej
było
Trudno
Ło
„Nowego
czyta
emerytka,
mińczak,
wiczanina" przeciętnie co 2 tygodnie, wartościowego, ponieważ, jak zgodnie
twierdziła większość, w gazecie jest wiezależy jak pozwolą jej na to finanse.
ciekawych rzeczy i trudno wybrać jale
Krystyna Seligowska, emerytka, w ogóle
konkretną. Wszystko mi się podoba,
kąś
twierjak
mało czyta gazet, ponieważ,
dzi, to już nie dla niej. Pięcioro naszych wszystko jest dobre - twierdzi Marian
rozmówców sięga po gazetę - jak okre- Bury. Mimo to kil.ka osób zwróciło uwaśla - często. Justyna Szcz.ęsna czyta pra- gę na ciekawe ich zdaniem kwestie. Bowie każdy numer. Kupujemy mało ga- żenie Czubak podobały się wprowadzozet, ale „Nowego Łowiczanina "już obo- ne od jakiegoś czasu kolorowe strony.
wiązkowo kupujemy - stwierdza Kry- Podoba mi się dodatek telewizyjny i kolorowe zdjęcia - stwierdził natomiast Łu
styna Bartosiak.
Antosik. Gazeta ogólnie podoba
kasz
artykuły
rodzaju
jakiego
i
Które
mi się, jest dobrze zrobiona - podkreśli
najczęściej Państwo czytają?
Najczęściej, co czwartek, czytam ogło ła Zofia Bartoch.
Aż

„Nowego Łowiczanina"? Wszyscy
nasi rozmówcy znali , albo przynajmniej
mieli do czynienia z naszą gazetą .Spośród naszych apkieterów tylko cztery
osoby nie czytają „Nowego Łowiczani
na". Spowodowane jest to różnymi przyczynami. Jedna ankieterka tylko wynajmuje w Łowiczu mieszkanie, nie jest stąd
i problemy Łowicza jej nie interesują.
Inny, dwudziestoletni rozmówca, nie
czyta tygodnika, ponieważ przebywa
w Łowiczu rzadko. Inna, młoda osoba,
zarzuciła gazecie, że przekazuje wiele
kłamstw, przekręca wiele spraw. Gdy
zapytaliśmy ją jednak o konkrety, nie
potrafiła nam jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Kłamiecie ogólnie
o życiu - stwierdziła ogólnikowo. Stanisław Kardas czyta tylko nagłówek, nic
więcej. Nie czytam ogólnie gazet, bo kła
mią, wolę telewizję - wyjaśniał w rozmowie z nami. Jak wykazała nasza ankieta, mamy szerokie grono czytelników,
należą do nich zarówno młodzi ludzie,
jak i emeryci i renciści. Każdy znajduje szenia, reportaże,czyli aktualności z miacoś dla siebie. Dobrz,e że jest taka gaze- sta, nie lubię sportu - twierdzi Izabela
ta - stwierdza Melania Miazek. Czyta- Ądamas. Podobnego zdania jest Stanimy tylko „Nowego Łowiczanina ",bo to sława Adamczyk. Głównie czytam artyjest największa nasza regionalna gaze- kuły sportowe - twierdzi natomiast Łu
ta; są też inne, ale ich nie czytamy- doce- kasz Antosik. Ja czytam „Nowego Ło
wiczanima" co tydzień od deski do denia nas Stanisława Adamczyk.
Czy wiedzą Państwo, jak długo ski: informacje o mieście, o wypadistniejemy już na rynku? - pytaliśmy kach, oferty pracy - powiedziała nam
następnie. Aż dziesięciu naszych ankie- Krystyna Bartosiak. Ja głównie Z{Vraterów odpowiedziało, że 1O lat, lub coś cam uwagę na informacje bieżące - pookoło tego. 11 ankieterów przyznało się wiedziała Maria Bocek. Mnie najbardziej
nam, że nawet nie przypuszczali, że interesują wypadki i nietypowe zdarze„Nowy Łowiczanin" działa już tak dłu nia - stwierdziła Stefania Budzałek. Kago. Wiele osób sięga po tygodnik zimiera Stolarczyk czyta wszystkie arpo prostu z przyzwyczajenia, to już co- tykuły, ale najchętniej historyczne.Mnie
tygodniowy nawyk. Pozostali nie wie- interesują sprawy miasta, inwestycje na
dzieli, jak długo działamy, dawali nam jego terenie - stwierdził Andrzej Curzyń
nieco krótszy staż. Czytam Nowego Ło ski. Lubię czytać kronikę policyjną, sport
wiczanina od początku jego istnienia i życzenia - powiedział nam Adam
i nawet nie przypuszczałam, że tojuż tak Drożdżey;ski. Czytam wszystkie niemal
długo - przyznała się Izabela Adamas. artykuły prócz sportu, glównie te o Ło
wiczu, ale również interesują mnie ogło
Takich wypowiedzi było wiele.
Jak często kupują Państwo na- szenia, rubryka „ Kronika wypadków
szą gazetę? - zapytaliśmy swych czy- miłosnych", bo lubię wiedzieć kto się
urodził, kto bierze ślub - stwierdziła
telników.

p

Co chcieliby
z gazety?

wyelimino-

Należałoby mniej pisać o sporcie, zrezygnowatJ.ze wspomnień o zmarłych, bo
są mało ciekawe, gdy nie znamy osób stwierdziła Izabela Adamas. Dla mnie
w gazecie za dużo jest reklam i ogłoszeń
- powiedział Łukasz Antosik. Natomiast
Zofia Bartoch jest innego zdania: Wszystko w gazecie jest potrzebne, reklamyteż
twierdzi. Podobnego zdania jest Beata
Brzózka: Potrzebne są nawet ogłosze
nia i wspomnienia o zmarłych. Nie powinno się pisać plotek, bo to jest groź
ne; należy ukrócić sport - twierdzi Andrzej Curzyński. Czasem zwracacie
uwagę na mało istotne sprawy - dodaje. Nie jest potrzebne podawanie cen
artykułów spożywczych, każdy się

sam orientuje - uznaje Maria Gajda.
Nie zmieniajcie nazwisk, czasem bowiem są poprzestawiane litery - zauważa Halina Woźniak.Nie rezygnujcie z niczego - zwraca się do nas Danuta Dańczak.
dok. na str. 11

TYNKI MINERALNE

lntelligenz am Bau

„

TYNKI
MASZYNOWE
• zwłaszcza

na beton komórkowy

DUOTHERMDOCIEPLENIA
ELEWACJI
•
•
•
•
•

Państwo

wać

ekologiczne
ekonomiczne
uniwersalne
łatwe do mocowania na elewacjach
optymalizują

TYNKI
DEKORACYJNE
• pełna naturalność
• antystatyczność
• odporność na kurz i dym
• możliwość kształtowania
dowolnych struktur
• ochrona przed wpływami
atmosferycznymi
• umożliwienie
oddychania murów
• łatwość wykonania
• brak konieczności malowania

pojemność cieplną ścian

SKŁAD ŁOWICZ

99-400 Łowicz, ul. Warszawska 1
tel./fax (046) 830 OO 75

Wszystko niech

będzie,

takjakjest-

stwierdza pani Domińczak . Takich gło
sów jak te ostatnie w naszej ankiecie
mieliśmy najwiecej.
Czego miałoby być więcej?
O czym chcieliby Państwo czytać, a
czego nie ma?
Może należałoby nieco skrócić sport
na rzecz informacji kulturalnych - zwra-

ca

uwagę

Grzegorz Owczarek.

Może

wprowadzić specjalną stałą rubrykę

większego nakładu.

ponuje Adam Drożdżewski , które'go
popiera Stanisława Adamczyk. Należa

M. Hablewski: Aby pismo się rozbua jego cena została na tym
samym poziomie.
J. Szczęsna: Wytrwałości , cierpliwości na ile się da.
H. Woźniak : Doczekania drugiego

„Listy od czytelników"?-· dodaje. Może
' wprowadzić przepisy kulinarne - pro-

łoby rozszerzyć gazetę o modę, jakieś
projekty, więcej miejsca poświęcić kulturze - zaznacza Maria Gajda. Zbliżone
zdanie ma Beata Brzózka: Piszcie więcej
o koncertach, wprowadźcie recenzjefil.mowe, zajmijcie się szerzej kulturą twierdzi. Należałoby bardziej zwrócić
uwagę na historię miasta i regionu -zauważył Andrzej Curzyński. Zajmijcie
się więcej ludzkimi problemami i bolącz
kami - twierdzi Maria Bocek. Jeśli zaczynacie pisać wjakimś numerze o konkretnej sprawie, to kontynujcie ten wą
tek, nie zostawiajcie go w połowie, podawajcie szczegóły - życzy sobie Marian Bury. Zwracajcie uwagę na różne
inne nowe wydarzenia, np. że ktoś coś
nowego otworzył, zróbcie z nim wywiad
- twierdzi Izabela Adamas. Ja nie mam
żadnych propozycji, niech zostanie tak
jak jest - stwierdza pani Domińczak.
Gazeta jest dobra, niczego nie jest w niej
za dużo, niczego nie jest za mało - stwierdza Ewelina Deluga. Inni bytykują tę
gazetę, ale ja nie wiem dlaczego - dodaje. To, co jest w gazecie odpowiada mi;
ogólnie jest dobra - ocenia nas M.Hablewski.Niech wszystko zostanie takjak
jest, niech gazeta działa jak do tej pory-

Blisko półtora tysięcy studentów,
w tym ogromna większość zaocznych,
rozpoczęło zajęcia w utworzonej w Ło
wiczu w tym roku Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się 2 października
w auli technikum przy ul. Podrzecznej ..
Wzi~ w nim udział m.in. Minister Edukacji Narodowej w funkcjonującym jeszcze rządzie Hanny Suchockiej Zdobysław Flisowski i biskup łowicki Alojzy
Orszulik, którego wkładu w powstanie
tej uczelni nie sposób przecenić . Zgromadził się cały senat uczelni, jej rektorzy, prorektorzy i wykładowcy. Aula nie
była w stanie pomieścić nawet połowy
studentów chcących wziąć w inauguracji udział, samochody parkowały niemal na całej długości ulicy Podrzecznej.
NŁ 19(79),8X1993 r.

*
( ... ) Rok 1994 jest pierwszym rokiem,
w którym nie można już w Łowiczu
po prostu wziąć kartki papieru, napisać
na niej na przykład tekstu ogłoszenia czy
komunikatu i nakleić go na słupie ogło
szeniowym. Uprawniony do rozlepiania
ogłoszeń na słupach jest wyłącznie ło
wicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, samowolne naklejanie grozi karą. że za rozklejanie plakatów OSiR pobiera opłaty, nie
trze.b a chyba dodawać. Przekazanie
OSiR-owi słupów w użytkowanie odbyło się na mocy... notatki służbowej podpisanej przez burmistrza Wiadystawa Durkę.( ... )
NŁ

3 (87), 4./1.1994 r.

dowywało,

dziesięciolecia.

G. Owczarek~ Aby tak dalej!
Z. Radliński, A. Dudek: Dużo sukcesów.
P. Karwat: Jak najdłuższego istnienia,
czytelników, aby działy się różne ciekawe rzeczy, o których można by było
pisać.

B. Czubak: Wielu sukcesów, dużo
czytelników, abyście się dalej rozwijali.
A . Curzyński: Mniej stronniczości,
a więcej obiektywizmu.
M. Dałek: Długiego istnienia.
D. Dańczak: Aby było jak najlepiej.
M. Bocek: Wszystkiego najlepszego,
pięcia się do góry.
M. Bury: Aby gazeta była tańsza.
B. Brzózka: Aby gazeta się rozwijała
i była bardziej kolorowa.
S. Budzałek: Wszystkiego najlepszego, abyście nie doznali niczego złego.
K. Stolarczyk, A. Izabela: Rozwoju
na przyszłość.
Z. Bartoch: Dużo sukcesów i zysków.
Bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe i życzliwe słowa skierowane pod na„zym adresem. Dziękujemy też za słowa
krytyki (choć nie wszyscy ich autorzy
stwierdza Justyna Szczęsna.
chcieli nam się przedstawić, niestety). PonaOcena ogólna - poprosiliśmy
szych czytelników, aby wystawli nam staramy się też wziąć pod uwagę propoocenę (licząc w skali szkolnej: l -6) za zycje naszych czytelników, choć zdajenaszą dotychczasową pracę. Uzyskali- my sobie sprawę z różnorodności guśmy jedną 6, dziesięć 5, pięć 4+, trzyna- stów i życzeń. Nowy Łowiczanin jest
Ok)
przecież Waszą gazetą.
ście 4 i tylko dwie trójki.

Na listę nr 6 oddano 43018 głosów,
czyli 29,6% wszystkich głosów. Drugie
miejsce zajęła lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej: 24841 głosów(17,1%).
NŁ 18 (78), 22IX1993 r.

Tego w sali łowickiego OSiR-u jeszcze nie było. 17 września na widowni
i na parkeicie zgromadziło się ok. 1800
osób by powitać przybyłe na jeden jedyny wieczór „Czerwone Gitary".
Na drzwiach wejścioowych do hali widniał napis „Biletów brak". Starsi panowie dali dwugodzinny koncert, podczas
którego publiczność bawiła się znakomicie, śpiewała, tańczyła, czasem pła
kała. Można by mówić, że to tęsknota
za własną młodością, gdyby nie fakt, że
na widowni roiło się też od nastolatków.
NŁ 19(79),8X1993 r.

Czego Państwo życzą nam
na przyszłość?
Otrzymaliśmy od Państwa mnóstwo
życzeń, za które serdecznie dziękujemy.
A czego nam życzono? Otóż:
E. Deluga: Jak najdłuższego wydawania.
A . Drożdżewski: Pomysłów, połama
nia długopisów, mniej plotek, więcej
konkretów.
M. Gajda: Wszystkiego najlepszego,

Piwnica była malutka - bo to była nasza zwykła, lokatorska piwnica, tyle że
zaadaptowana. Tak wyglądała od strony przepierzenia, za którym były domowe
·
słoiki. I owocowe wino.
w górę, po czym w ordynarnych sło jącego znamiona art. 240 p. 1 Kodeksu
wach kazał się wynosić wszystkim go- Karnego.
NŁ 6 (90), 18.111.1994 r.
ściom obecnym na sali. Gdy ci w panice
uciekali, strzelił ponownie dwa razy,
w stronę właściciela dyskoteki oraz bar(... )od kilkunastu tygodni można się
manki, nie trafiając jednak. Strzelać nie z każdego zakątka Polski dodzwonić
przestał, kolejny pocisk rozbił butelkę do Łowicza wykręcając numer 0-497
w barze. Gdy barmanka próbowała we- i od razu po nim lokalny numer abonenzwać telefonicznie policję, jeden z awan- ta. Wiadomość ta nie była dotąd rozpoturników dostrzegł to, na· jego komendę wszechniana przez miejscowy Rejon
jeszcze inny wyrwał jej z ręki i rostrza- Telekomunikacji TP S.A. ( ... ) 0-497 nie
skał aparat telefoniczny. Chwilę później jest jeszcze docelowym numerem kienapastnicy opuścili budynek, by z ze- runkowym dla Łowicza , ulegnie on zmiawnątrz z podwórza wystrzelić jeszcze nie wraz z podłączeniem wszystkich
trzykrotnie w kierunku okien „Manhatta- miejscowych telefonów do nowej eleknu". Było krótko po godzinie 23 w nie- tronicznej centrali zainstalowanej już
dzielę, 20 lutego.( ...)
w budynku· przy ulicy 3 Maja.
NŁ 5 (89), 4.111.1994 r.
NŁ 8 (92), 22.IV.1994 r.

*
Na parkiecie nie cieszącego się naj„Manhattanu"
przy ul. Mostowej pląsało już tylko kilkanaści~ osób, gdy do sali weszło nagle
pięciu młodych mężczyzn . Dwóch podskoczyło do właściciela lokalu i zaczęło
się z nim szarpać, trzeci niespodziewanie wydobył pistolet i oddał dwa strzały
lepszą sławą łowickiego

(.. .)We wtorek 8 marca został aresztowany kierownik Rejonowego Urzędu
Pracy w Łowiczu Jacek S. Jak się dowiadujemy Prokurator Rejonowy w Ło
wi czy zarzuca mu „przyjęcia korzyści
majątkowej podczas pełnienia funkcji
związanej ze szczególną odpowiedzialnością" tj. dokonanie czynu wyczerpu-

Warszawy przyjechało - powiez obserwatorów uroczystości odsłonięcia pomnika Władysława
Grabskiego na łowickim rynku w poniedziałkowe popołudnie, 2 maja. I miał rację :
jeśli nawet nie przyjechało pół Warszawy,
to pół jej świata politycznego na pewno.
NŁ 9, 6. V.1994 r.
Pół

dział jeden

A tędy schodziło się do redakcji. Te schody sprzątał NŁ - by sąsiedzi z klatki się
nie denerwowali na klientów.
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I I .05.2000 r.

,

MOWIĄ

BARDZO
•
WAZNE OSOBY

(... ) Sukcesem Resursy Obywatelskiej, ugrupowania zamierzającego pro;
wadzić w mieście liberalną politykę gospodarczą. zakończyły się wybory
do Rady Miasta Łowicza . Frekwencja
wyborcza była niska , wyniosła 33 ,6% .
Resursa zdobyła 11 z 28 możliwych
do zdobycia mandatów, podczas gdy
Sojusz !-ewicy Demokratycznej oraz
Komitet Wyborczy „ Rzemieślnik" wywalczyły po 2 mandaty, trzy mandaty zdobyli kandydaci Stowarzyszenia Spółdzielców „T ęcza", także trzy przypadły
kandydującym jako niezależni radnym
dotychczasowej kadencji. Siedem miejsc
w Radzie Miasta zajmują inni kandydaci
niezależni.( ... )
Nł 13 (97) , 21VI1994 r.

Każdy czytenik jest dla nas ważny, dlatego przede wszystkim pytaliśmy o zdanie o „Nowym Łowiczaninie" losowo
wybranyc_h mieszkańców miasta. Bywa jednak, że. odmienną opinię na temat różnych zjawisk życia społecznego w tym i takiego zjawiska, jakim jest gazeta - mają osoby
sprawujące odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie.
Do nich więc, do samorządowców, lekarzy, działaczy gospodarczych zwracaliśmy się z prośbą o odpowiedź na te
same pytania: czy nasz tygodnik znają, czy wiedzą jak długo
( ... ) Wyniki wyborów samorządo
wychodzi, jak go oceniają, itp. Przytaczamy w nieznacznym
wych w Łowiczu z 19 czerwca znalaskrócie lub bez skrótów te wypowiedzi, które otrzymaliśmy. - zły swe odzwierciedlenre podczas wyJAROSŁAW

watnym mieszkaniu państwa Waligórskich, teraz to już zupełnie inna rzeczywistość, stworzone zostało prawdziwe przedsiębiorstwo. Nowemu Łowiczaninowi ży
czyć wypada, by nadal się rozwijał takjak
w tej chwili. Tak trzymać.

STANISŁAW WIELEC, kierownik żes~ołu Blichowiacy, wieloletni
nauczyciel i wicedyrektor szkoły na
Blichu, aktualnie na emeryturze Oczywiście wiem, że mija dziesięć lat istnienia gazety. Obserwuję ją od początku
i kupuję każdy nowy numer. Wnuk nawet wpina je w specjalny skoroszyt i gromadzi. Każdy numer czytam od deski
do deski, oczywiście poszukuję informacji,
które mnie najbardziej interesują, czyli tego
co robią Blichowiacy, co dzieje się w szkole
na Blichu. Dlatego najpierw przglądam ty-

wicza i - podobnie jak herby z okresu
od XV do XIX wieku - przedstawa dwa
pelikany odwrócone do siebie grzbietami.
Nł 23 (107) , 25 X-11994 r.

Po czterech latach działania w blokowej piwn icy „Nowy Łowiczanin " zmienia swą siedzibę . Od poniedziałku 24
października nasza redakcja i główne
biuro ogłoszeń mieścić się będzie w Ło
wiczu przy ulicy GRABOWEJ 2. ( ... )
Nł 21 (105) , 21X1994 r.

· Zorgan izowany w trzech turach ,
w dniach 25 i 28 listopada oraz 1 grudnia nieograniczony przetarg na sprzedaż 28 działek budowlanych na placu
między ulicami Stanisławskiego, Kurkową, Domem Chłopa i Szkolą Podstawową nr 4 zakończył się bezsprzecznym
sukcesem finansowym dotychczasowego właściciela , jakim było miasto.
Wszystkie działki zostały sprzedane i to
jak! Dwie z najbardziej atrakcyjnych, położonych frontem do ulicy Stanisław
skiego, kupiono za cenę przekraczają
cą 1 milion złotycli za 1m2
Nł 24 (108), 9 X/11994 r.

Jednym z najbardziej znanych plakatów Unii Polityki Realnej jest ten, który
pr..zedstawia ozdobioną muszką podobiznę Janusza Korwina-Mikke i napis
„UPR - gramy fair". Gdy w ratuszu
na bynajmniej nie polityczne stanowisko
kierownika jednego z wydziałów powołuje się członka UPR - rodzonego brata
wiceburmistrza (również członka UPR)
- pytanie czy to jest fair samo się narzuca.
Od strony formalnej jes~. Ustawa
o pracownikach samorządowych
z 1990 roku dopuszcza taką możliwość .
Janusz Michalak, od 2 listopada szef
nowo powołanego Wydziału Analiz
w Urzędzie Miejskim w Łowiczu, podlega bowiem służbowo wprost blirf"1'listrzowi Ireneuszowi Jabłońskiemu, a nie
jego zastępcy, a swemu bratu - Grzegorzowi.
Nł 22 (106), 10X 1994 r.

boru władz wykonawczych. Nowi radKWIATKOWSKI, rowerem, jak redakcja mieściła się w pryIrene-

wójt gminy Zduny - Znam gazetę, ale
nie miałem pojęcia, że teraz przypada jubileusz. Podejrzewam, że to już 1O lat,
prawda ? Czytam ją dość często i to wła
ściwie od początku , ale niestety nie co
tydzień , niemniej jednak jeśli już dostanę
ją w rękę, to czytam ją od przysłowiowej
deski do deski . Zaczynam od aktualności
a potem największą uwagę poświęcam
stronom sportowym . Jeśli chodzi o to,
co mnie drażni w czasie czytania gazety
i co z chęcią bym z niej usunął, to moim
zdaniem poszukiwanie sensacji. Uważam
jednak, że w gazecie jest wszystko i niczego w niej nie brakuje, jest i program
TV, są teksty historyczne .. . Oceniając
gazetę postawiłbym jej za całokształt na
pewno 4. Czego życzyć gazecie? Na pewno rzetelnej pracy dziennikarskiej, by sta-

śnia. ( ... ) Okazja ( ... ) była niezwykła:
po stu siedemdziesięciu czterech latach
przerwy w Łowiczu inaugurowano ponownie naukę w seminarium duchownym.
Nł 20 (104) , 7X1994 r.

ni wybrali burmistrzem Łowicza
usza Jabłońskiego, prezesa Resursy
Obywatelskiej, działacza Unii Polityki Realnej.( .. .)
Nł 15 (99) , 15 V/11994 r.

*
Odszedł od nas człowiek-legenda, odszedł

jeden z najznamienitszych obywateli Łowicza, odszedł nestor bojowników o wolność Rzeczypospolitej.
W czwartek 1 września wieczorem
w łowickim szpitalu zmarł dr Stanisław
Rotstad.
( ... ) Trumnę ze zwłokami doktora
wyniesioną z katedry na barkach żo
łnierzy odprowadzali licznie na cmentarz jego znajomi, rodzina, byli pacjenci
oraz ludzie, dla których jego nazwisko
wiele znaczyło.
Nł 18 (102), 9. IX. 1994 r.

Ogromnym nakładem kosztów przeprowadza się remont elewacji zewnętrznej katedry. Brudne do niedawna mury odzyskują swą naturalną, XVllwieczną barwę, detale architektoniczne zaczynająjaśnieć nieoczekiwanym
blaskiem ... ·· Jest to pierwszy remont elewacji
od ponad sześćdziesięciu lat. 'ro okres
dostatecznie długi, by w tynkach powstały uszkodzenia vyymag~jące naprawy, ale to nie uszkodzenia tynków

( .. .)Zwykle używa się tego określe
nia dla zobrazowania ciężkiego stanu
chorobowego danego pacjenta. Tym razem znaczenie zwrotu „przykuty do łóż
ka " było podwójne: od piątku 9 września do czwartku 15 września przebywał w łowickim szpitalu na obserwacji
w związku z niedomaganiem układu krą
żenia Jacek S., aresztowany w marcu
i dotąd przetrzymywany w areszcie,
były kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Łowiczu . S. był przykuty do łóżka
kajdankami , pilnowało go dwóch straż
ników. Surowość , z jaką go traktowano, wzbudziła nawet uwagę personelu
szpitalnego. Jak informowaliśmy w po-

stanowiły główną przyczynę podjęcia

prac. Największe zagrożenie dla katedry stanowił przeciekający dach nad
nawą główną. Pierwotnie zakładano,
że wymiany wymagać będzie około 30%
starej blachy, a 70% uda się odzyskać .
Okazało się , że jest odwrotnie.( ... )
( ...) Naprawa dachu, tak stromego
i tak wysoko położonego jak katedralny,
wymagała założenia rusztowań . Postanowiono wykorzystać tan fakt i przeprowad z i ć przy okazji renowację tynków usuwając za jednym zamachem

(...)W łowickim oddziale banku PKO
B.P. w dniach 31 grudnia i 1 stycznia nie
obsługiwano klientów w kasach, pracownicy nie mieli jednak wolnego. Bankowcy dokonali przeliczeń ksiąg i stanów kont, nastąpiła również zmiana
programów komputerowych. Banki przygotowywały się do dostarczenia swoim klientom wyciągów bankowych
w starej i nowej walucie.
Wszystkie placówki bankowe starały się pomóc korzystającym z ich usług. W PKO BP przy każdym okienku kasowym została umieszczona tabela denominacyjna, której celem jest ułatwie
nie klientowi przeliczania pieniędzy
w trakcie obsługi. Pracownicy banków zwracali również interesantom
uwagę na to, że od 1 stycznia wszelkie wpłaty muszą być dokonywane
przez wpisywanie kwot w nowych zło
tych .
Nł 1 (110), 611995 r.

*
( ... )W drugie święto Bożego Narodzenia zginęła w wypadku samochodowym w Dachowie koło SÓchaczewa
Krystyna Gajewska, do niedawna ordynator oddziału ginekologiczno-położ
niczego szpitala w Łowiczu.
Wracała z Warszawy prowadzonym
przez swego syna volkswagenem ,
do wypadku doszło podczas wyprzedzania . Ich samochód zderzył się z jadącym z naprzeciwka polonezem , potem na oba sczepione wozy wpadło
jeszcze nadjeżdżające audi. Krystyna
Gajewska zg i nęła , pozostali uczestnicy
wypadku byli ranni.( ... )
NŁ 1 (110), 611995 r.

*
( .. .)Ojcowie pijarzy, związani z Ło
wiczem od ponad trzystu lat, rozpoczną wkrótce nabór chęt n ych do prowadzonej przez siebie szkoły, która rozpocznie działalność od września 1995
roku. Szkoła oferować będzie możli
wość nauki od klas najmłodszych aż
do matury. (.. .)
Nł 1 (110), 611995 r.

Anna Korzeniowska - sklad komputerowy. Dziewczyna, która nie potrafi się
nie ufo1iech ać.
wala ona na jak naj wyższy m profesjonalnym poziomie oraz chyba też sprzedaży jak n ajwiększej ilości numerów gazety.

i dopiero potem biorę się do lektury,
w c iągu tygodnia czytam j ą całą. Podoba
mi si ę w gazecie, że zawsze można
przeczytać aktualności, czyli to, co się
dzieje w mieście i powiecie, są informacje
o OSP, o wypadkach, sądzę, że w gazecie
znajduje się wszystko, co jest potrzebne,
nie znajduję niczego, czego bym się z niej
pozbył, co nie jest warte uwagi. Sądzę, że
wspomnienia o ludziach, którzy odeszli
sąjak najbardziej na miejscu i jest to swoisty hołd im złożony. Oceniając gazetę
muszę powiedzieć, że na pewno jest ona
dobra. Życzyć gazecie trzeba, by nie było
w niej pomyłek, czasem coś zostaje przekręcone, są to zazwyczaj drobne rzeczy.
No i nie zapominajcie o folklorze.
tuły

ŁUKASZ KAZŁOWSKI , dyrektor ZSZ nr 2, były burmistrz Łowicza
- Oczywiście że znam Nowego Łowicza
nina, byłem przy jego powstawaniu
od pierwszego numeru i wiem, że teraz
przypada d ziesięciolecie jego istnienia.
Przez te dziesięć lat systematycznie kupuję tę gazetę i chyba nie opuściłem ani
jednego numeru, to chyba jest już u mnie
nawyk, że muszę kupić kolejny numer.
Otwierając gazetę, pierwsze co robię to
czytam aktualności z terenu miasta i poczynań magistratu, to mnie najbardziej interesuje. Myślę , że gazeta aktualności
ADAM RUTA, Komendant Powiatych dostarcza dużo i w sposób wystar- towy Policji Podinspektor : Znam
czający, nie mniej jednak czytając ją mogę Nowego Łowiczanina od dawna, a z racji
powiedzieć, że z chęcią widziałbym sprawowania funkcji komendanta policji
w niej więcej polemiki na temat spraw każde wydanie dokładnie analizuję od limiejskich, oprócz tego dobrze by było, stopada 1998 roku. Policja wykorzystugdyby przy okazji zasięgano zdania je również informacje prasowe do ukiemieszkańców Łowicza. Niemniej jednak runkowywania swoich działań . Niejednoz czystym sumieniem przyznałbym krotnie informacje z Nowego Łowiczani
w ramach szkolnych ocen gazecie 4+. na wykorzystywaliśmy w naszej pracy.
Oczywiście były w niej momenty dobre Podam przykład: w gazecie był artykuł,
i złe, ale myślę, że to jest tak jak w każdej który powstał po rozmowach z uczniami
gazecie. Gazeta się rozwija, widać, że łowickich szkół, którzy dojeżdżają do
została tu wykonana ogromna praca, pa- miasta autobusem.W oparciu o ten artymiętam początki i jak szef jeszcze jeździł kuł prowadzone były działania policyjne

*

Kasia Wróbel - skład kqmputerowy.

Pew_ność,

rutyna i stalowe nerwy.

dwojakie uszkodzenia: tak naturalne,
jak i spowodowane przez przejścia
wojenne. Na podstawie analizy próbek
pobranych z ocalałych gdzieniegdzie,
XVll-wiecznych fragmentów tynku
odtworzono oryginalną barwę, jaką
Gdy biskup łowicki Alojzy Orszulik
wówczas katedra miała, a także oprazakończył swe przemówienie słowami
cowano recepturę zaprawy, jaką stoRok akademicki 199411995 w Wyższym
suje się teraz do wykonania tzw. przeSeminarium Duchownym w łowicz"u
cierki.
uważam za otwarty, na auli zerwała się
Nł 22, 10XI 1994 r.
burza oklasków. Przemówienie kończyło ·
długą uroczystość poświęcania Wy(... ) 15 listopada Rada Miejska ućhwa
ższego Seminarium Duchowengo pod
wezwaniem N.M.P. Niepokalanej liła nowy herb miasta Łowicza. Herb
w Łowiczu i inaugurację roku akade- nawiązuje do najstarszych i najdłużej
mickiego w jej murach w piątek 30 wrze- stosowanych wzorów herbowych Ło-

przednim numerze NŁ proces Jacka
S. został bezterminowo odroczony.
( ...)
Nł 19, 23. IX. 1994 r.

(...)Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wygrała najważniejszy z pewnością proces, jaki dotąd przyszło jej toczyć. 27 grudnia uprawomocnił się ogło
szony 5 grudnia wyrok Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach (Wydział
Spraw Cywilnych) w sprawie, w której
pozwany przez spółdzielnię był Urząd
Wojewódzki w Skierniewicach. Przedmiotem roszczeń spółdzielni była zapłata za infrastrukturę techniczną pod
realizowaną na przełomie lat 80-tych
i 90-tych część osiedla Bratkowice.
Spółdzielnia zaciągnęła na ten cel kredyt w banku PKO B.P., jednakże spła
cać go miał organ arministracji państwo
wej . Przez dłuższy czas ŁSM kierowała roszczenia w stronę władz samorzą
dowych miasta (o czym wielokrotnie
w NŁ pisaliśmy), dopiero orzeczen.ie
Trybunału Konstytucyjnego z jesieni
1993 roku zadecydowało, że adresatem rosZ'Czeń winien być Skarb ' Pań
stwa reprezentowany przez Urząd
Wojewódzki. Wyrok zasądza od strony
pozwanej zwrot należności wynikają
cej z umowy o finansowanie infra-

13

11. 05 .2000 r.

i zatrzymano sprawców wymuszeń pieGRZEGORZ REDZISZ, wójt
przy nich pistolet - gminy Domaniewice: Gazeta jest mi
straszak. Wydaje mi się, że w zdecydo- znana. Jest już długo, ale nie wiedziałem,
wanej większości gazeta spełnia wymogi że 1Olat. Czytam regularnie, szukam arjakie jej stawiają czytelnicy.
.tykułów dotyczących gminy DomanieROMAN RZEŚNY, Komendant wice, ogłoszeń. Interesują mnie też artyPowiatowy Straży Pożarnej: Macie kuły dotyczące sąsiednich gmin - Łowicz,
we mnie człowieka, który na pewno co Bielawy, Głowno. Ogłoszenia i artykutydzień kupuje gazetę. Jest to dla nas ga- ły służą naszym działaniom, nieraz arzeta rodzinna: czyta dziadek, ja czytam. tykuły były chybione i pisane przez
Mnie najbardziej interesują nowinki osoby niedoinformowane. W niektórych
z miasta, a z tego co widzę mojego teścia sprawach potrzebne jest trochę dystansu
Sportu w NŁ jest dużo, ale to dobrze,
najbardziej artykuły o czasach wojennych
- teść ma 85 lat. Gazeta nie jest zła. Ło miło jest czytać o naszych miejscowych
wicz to małe miasto i czasami nowości sportowcach. Mogłoby być więc.ej publinadających się do gazety zbyt wiele nie cystyki i promowania naszego regionu, poma. Dlatego też niektóre numery ~ą bar- mocy w szukaniu drogi do zdobycia pienię
dzo dobre a inne trochę jakby „przetrzy- dzy z zewnątrz. Redakcji życzę dobrych
mane". Brakuje mi trochę dobrych zdjęć. artykułów, zdrowia i pomyślności - tego, co
Wiadomo, na jakim papierze jest druko- życzy się dobrym znajomym.
niędzy. Znaleźliśmy

.wana i nie wszystko można przeskoczyć.

WOJCIECH BRZOZOWSKI ze
KS. JERZY BORS _ proboszcz Sromowa (syn Juliana Brzozow-

Ewa Mrzygłód-Waligórska. Mózg organizacyjny całej firmy.
struktury w pełnej wysokości łącze
nie z odsetkami, co daje kwotę przekraczającą 17 mld starych złotych
(przy czym kwota podstawowa wynosiła 2,2 mld zł). ( ... )
NŁ2(111),

1311995r.

(... ) Zarząd spółki „Syntex" złożył
swoim pracownikom propozycję dobrowolnego odejścia "z pracy w zamian
za 6-miesięczną odprawę; trwają także
przygotowania do czasowego przejścia na czterodniowy tydzień pracy
i do zatrudnienia pracowników biurowych tylko na 3/4 etatu.( ... )
NŁ

8 (117), 24 li 1995 r.

(... )Jużjutro, 11 marcaogodzinie14tej na ściatiie budynku dawnej wartowni strzegącej wejścia do dawnego wię
zienia przy ul. Kurkowej odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca uwolnienie
z tegoż więzienia przez oddział „Szarych Srzeregów'' kilkudziesięciu więź
niów przetrzymywanych przez NKWD
i UB.
NŁ

10 (119), 101111995 r.

( ... )W piątek, 24 marca po południu,
w obecności trzech członków Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, biskup łowicki
Alojzy Orszulik dokonał poświęcenie
pomieszczeń Katolickiego Radia Victoria rozgłośni diecezji łowickiej. Dzień
później radio przeprowadziło swą
pierwszą bezpośrednią transmisję z uroczystości rocznicy powstania diecezji. Studia rozgłośni położonej w poradzieckim budynku przy ul. Seminaryjnej (mieszczącym za czasów pobytu
tutaj Armii Czerwonej pralnię, saunę
i kotłownię), wyposażone kosztem
ogromnego nakładu pracy i pieniędzy
w nowoczesny sprzęt, wyst.arczająco
lub aż zanadto obszerne jak na potrzeby radia, były jednak nieco przyciasne
gdy przyszło pomieścić wszystkich,
których biskup Orszulik na tę uroczystość zaprosił. ( ... )
NŁ

13 (122), 31Ili1995r.

W sobotę 1 kwietnia Rada Nadzorcza PPHU „Syntex" p,.Zyjęła rezygnację
Andrzeja Rybusa z funkcji prezesa zarządu tej spółki. Nowym prezesem został Zbigniew Stefanowicz, dotychczasowy dyrektor ds. marketingu.
NŁ

14(123), 71V1995r.

*
(... ;W sobotę 8 kwietnia o godzinie
19.20, pod wpływem silnego, wiejące
go przez cały dzień wiatru, przewrócił
się wzniesiony zaledwie pół roku wcześniej maszt Katolickiego Radia Diecezjalnego „Victoria" w Łowiczu. Maszt upadł na stronę północno-wschodnią,
zrywając jedno przęsło linii wysokiego
napięcia 15000 V, zrywając trakcję
elekryczną nad torem Poznań-Warszawa

i swą końcówką tarasując ten tor. Kata-

strofa nastąpiła na kilkanaście sekund przed
przejazdem posiągu towarowego załado
wanego elementmi betonowymi, zdążają
cego z Poznania do Warszawy.
Mimo iż zerwanie przewodów odcię
ło dopływ prądu do lokomotywy, maszynista nie zdążył zahamować, leżącą na
torze końcówkę masztu dostrzegł bowiem d,opiero wyjeżdżając zza wiaduktu. Ciężka lokomotywa uderzyła w maszt
i urwała szczytowe jego elementy, wlokła je jeszcze przed sobą przez blisko
200 metrów, aż do momentu zatrzymania.
Katas~ofa nastąpiła dosłownie na kilka
godzin przed uruchomieniem nowego,
silnego, bardzo drogiego nadajnika niemieckiej firmy RODE SCHWARZ. Od niedzieli 9 kwietnia radio „Victoria" miało być
słyszalne w promieniu blisko 1OO km
od Łowicza.
NŁ

15(124), 13.IV.1995r.

( ... )Rada Miejska w Łowiczu wyra27 kwietnia zgodę na przystąpienie
Łowicza do tworzącej się fundacji pod
nazwą„Łowicka Fundacja Edukacyjna
im. Władysława Grabskiego". Celem fundacji ma być prowadzenie w Łowiczu
zapowiadanego przez burmistrza
od jesieni dwuletniego kolegium menedżerskiego. Drugim fundatorem ma być
Politechnika Łódzka.

dzeniu w życie ministerialnego programu dostosowawczego brakuje jeszcze
na 29 dni. Tzw. „rzeczówka" czyli wydatki rzeczowe zaspokojone są tylko
w 26%! Wszyscy obecni na spotkaniu
zgodnie stwierdzili, że nie ma już
na czym oszczędzać, Furman podkreślił,
że wdraża program oszczędnościowy
wyłącznie z nakazu administracyjnego.
NŁ

22 (131), 9 VI 1995 r.

( ... ) 17 lipca ma zostać otwarty
w Łowiczu Posterunek Celny. Siedziba
posterunku to pomieszczenie na parterze w budynku biurowym ZUK przy ul.
Armii Krajowej. Kierownikiem posterunku będzie Wojciech Kawecki, do tej pory
mieszkający w Łodzi. Będzie tam pracowało razem z szefem 8 osób. Sześciu celników pochodzić ma z Łowicza
i okolic, dwóch z Łodzi.
Zadaniem posterunku jest pełna obsługa celna miejscowych podmiotów
gospodarczych.
NŁ27(136),

14Vl/1995r.

ziła

NŁ

17(126),5V1995 r.

( ... )Proboszcz katedry łowickiej ks.
Jerzy Bors rozpoczął oczekiwane
od dawna prace porządkowe na cmentarzu katedralnym. Jako pierwszy zaczęto remontować - już dwa tygodnie
temu - mur otaczający cmentarz, zaczynając od strony ulicy Seminaryjnej.
Mur nie będzie rozbierany ani podwyższany, jedynie wyrównana będzie
je90 szczytowa warstwa i założone
na niej dachówki, uzupełnione też zostanie lico muru. Zostało w nim już wykute dość wąskie przejście, w miejscu
położonym na wprost ostatniej cmentarnej alejki poprowadzonej w osi
wschód-zachód. W otworze tym zostanie założona furtka, skracająca dojście
do cmentarza osobom zdążającym
od strony osiedla Strzelecka. Gdy prace nad renowacją muru dobiegną koń
ca, gdy wyczyszczony zostanie rów
oddzielający mur od chodnika, rozpocznie się remont domku grabarza, położo
nego tuż przy głównym wejściu.
NŁ

21 (130), 2. Vl.1995 r.

( ... )Na 29 dni określi kurator oświaty
Eugeniusz Furman braki w osobowym
funduszu płac oświaty podległej wojewódzkiemu kuratorium.( ... ) Po otrzymaniu budżetu na 1995 rok okazało się,
że w osobowym funduszu płac brakowa/o pieniędzy na 34 dni. Po wprawa-

( ... )Po dwóch latach odwlekania ruszył Program Powszechnej Prywatyzacji. W ubiegłym tygodniu Syntex - jedyne

parafii katedralnej: Gazetę NŁ dostaję
regularnie. Domyślam się, że może już
wychodzić 1Olat, ponieważ jestem w Ło
wiczu od 8 lat, a gazeta wychodziła już
wcześniej. Wyglądała wtedy inaczej i była
wtedy o wiele mniejsza.
Czytam zwłaszcza artykuły o tematyce
religijnej, o wydarzeniach i uroczystościach
kościelnych, ale także o tym, co dzieje się w
Łowiczu, praktycznie całą gazetę czytam.
Podoba mi się, że gazeta pisze o sprawach aktualnych, jest odbiciem tego, czym
ludzie żyją, co mówią i co myślą.
Nic więcej nie może w gazecie być, ponieważ tak wygląda życie. Gdyby życie
wyglądało inaczej, to gazeta wasza wyglą
dałaby inaczej. Gazeta postrzega życie, a
nie kreuje go. Będę banalny, ale jest dobra.
Chciałbym, żeby NŁ był pomocą w
ewangelizacji, aby ukazywały się informacje zwłaszcza o katechezach. Jeżeli
ktoś nie chodzi do-kościoła, może się
dowie o nich z gazety.

NŁ

Interesują

mnie zwłaszcza wiadomości
okolicy i Łowicza
Skoro pytacie, czego nie powinno być,
nasuwa się odpowiedź , że reklam,
ale i one są przydatne, czasami się z nich
korzysta, również z drobnych ogłoszeń.
Chciałbym, aby folkloru było więcej
i artykułów o tradycjach naszego rejonu
np. z okazji niektórych świąt.
Należałoby wam życzyć, żeby gazeta
się utrzymała przez następne przynajmniej l Olat, dała sobie radę z konkurencją
i dobrze się sprzedawała.
dotyczące najbliższej

WŁODZIMIERZ TRAUT, wójt
gminy Łyszkowice: Gazeta jest mi znana, wiedziałem, że istnieje już I Olat Czy-

OFERUJE:
O Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne samochodów
DAEWOO - FSO w zakresie:
• napraw
• blacharstwo - lakiernictwo
O Naprawy powypadkowe - wszystkie samochody
• osobowe
• dostawcze
• ciężarowe
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(...)Kolejną ofiarę pochłonęło w niedzielę 20 sierpnia powyrobiskowe jezioro w Guźni. Tym razem tragedia jest
wyjątkowo przejmująca, bowiem woda
pochłonęła ojca próbującego ratować
własną córkę. Jak wynika z opowiadań
świadków, dziewczyna pływała w odległości około 10-15 metrów od brzegu
i w pewnym momencie widocznie zmę
czona, przewróciła się na plecy. W niektórych osobach będących na brzegu
wzbudziło to niepokój, wydawało się,
że dziewczynka tonie. Zaalarmowany
okrzykami rzucił się jej na pomoc ojciec,
Jan W. Zdołał dopłynąć do córki i popchnąć ją bliżej brzegu, gdzie zaopiekowali się nią inni. Nikt z nich nie zauważył, że pomocy zaczął potrzebować sam
ojciec. Czy był to wynik stresu, szok
termiczny czy zawał serca - nie wiemy.
W każdym razie Jan W. wynurzył się
jeszcze raz, po czym poszedł jak kamień w wodę.( ... )
_
NŁ

łów.

AUTORVZOWANA STACJA OBSŁUGI
DAEWOO • FSO JERZV MIGDA

łowickie przedsiębiorstwo uczestniczą

ce w PPP poznało w czyich rękach bę
dzie się odtąd znajdować. Wiadomo już,
że 33% akcji Syntexu S.A. posiadać
będzie IX Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
27% po trochu każdy z pozostałych
czternastu NFI, 15% pracownicy, 25%
zatrzyma skarb państwa.( ... )

skiego): Gazetę oczywiście znam. Nie
wiedziałem, że ukazuje sięjuż IOlat. Czytam zawsze, co tydzień, czasami zapominamy kupić, ale rzadko.
Czytam to, co mnie interesuje, około połowy zamieszczanych w numerze materia-

O Naprawy mechaniczne - wszystkie typy
• układy jezdne • geometria kół

UWAGA I

ZaPraszamv do nowo otwarteeo komisu
· SkUP

- sprzedaż

- zmiany

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
Ewa i Bartłomiej

Ważyńscy

Oferuje:
•:• krzewy liściaste
i iglaste w pojemnikach
•!• wierzby szczepione
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( .. .)Targowica dla Pelikana. Zarząd
Miasta oddał klubowi sportowemu
w ajencję targowisko miejskie w Łowi
czu. Decyzja zapadła w ostatni piątek

I

fł"'I";'

WAŻYŃSCY

•:•pnącza młody materiał liściasty

do dalszej produkcji
99-321 ŚLESZYN 28 WOJ. ŁÓDZKIE TELJFAX (024) 285-28-11
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tam przeważnie co tydzień, jeżeli nie mam
czasu, to przynajmniej przeglądam. Interesują mriie sprawy gminne, nie tylko z gminy
Łyszkowice, ale również z innych gmin. Nie
powinno w niej być plotek i niesprawdzonych informacji. Jako gazeta regionalna jest
·dość dobra. Redakcji z okazji IO lat życzę
dobrej pracy i widocznych efektów. Więcej
ciekawych artykułów i mniej ogłoszeń oraz
więcej kolorowych stron, bo dzięki nim gazeta jest przyjemniejsza wizualnie.

TADEUSZ GAJDA, poseł PSL:
Zbyt dużej konkurencji na rynku nie macie. N .Ł. pisze mocno i twardo stawia sprawę, niezależnie czy dotyczy to polityków lokalnych, czy tych z wyższej półki. Jako polityk bardzo to cenię. Poprzez
krytykę mojej osoby przez N.Ł. miałem
możliwość zmienić swoje postępowanie.
Tak trzymać! Pisać mocno, niezależnie czy
problem dotyczy sołtysa, wójta, posła, księ
dza czy biskupa. Kolejne numery czytam
od deski do deski(...), lubię artykuły o swoich gminach i swoich wyborcach. Przy pisaniu artykułów prosiłbym tylko, aby nie było
komentarzy redaktora naczelnego W. Waligórskiego (tych na szarym tle), aby samym
czytelnikom zostawić ocenę. Wiedziałem,
że mija I Olat, ponieważ w polityce ziemi
łowickiej działam również od I Olat A polityków trzeba czasami prostować i trzeba
również umieć przyznać si(( do swoich błę
dów. Ja dziękuję, za edukację, którą otrzymałem od N. Ł.
ALOJZV ORSZULIK, biskup ordynariusz diecezji łowickiej: Nie bar-
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negatywnych zjawisk.Życzę, aby pismo
było na poziomie i czytelnicy lubili je
czytać, aby znajdowali w nim to, czego
oczekują. Chciałbym, aby kształtowało
w dobrym sensie opinię publiczną w oparciu o trwałe wartości. Na pewno najtrwalszymi wartościami są wartości religijne.
Stanisław Olęcki, przewodnikomitetu miejsko-gminnego
PSL w Łowiczu: Gazetę N.Ł. oczywiście czytam, od samego początku. Czas
szybko płynie, spodziewałef!] się, że to
może być już I O lat. Kupuję regularnie,
co tydzień, czytam wszystko co dotyczy Łowicza i okolic. Najbardziej podobają mi się krótkie, zwi((złe informacje,
nie jestem natomiast zwolennikiem niektórych działów (S. O łęcki nie chciał powiedzieć jakich), więc ich po prostu nie
czytam. Więcej mogłoby być analiz tych
informacji, które są podawane - z życia
Łowicza i okolic, ciekawe mogłyby być
komentarze, stanowisko redakcji.
Redakcji życzę utrzymania I OO% polskiego kapitału, braku określonych sympatii politycznych, wzrastania nakładu
i nie podnoszenia ceny, co jest na pewno
czący

starego roku, 29 grudnia. Zarząd Miasta
miał do wyboru dwie oferty prowadzenia miejskiego targowiska, jedną przedstawił dotychczasowy ajent, drugą zarząd „Pelikana". Obie były do siebie zbliżone, (.„) mimo to Zarząd podjął decyzję wskazującą na „Pelikana" i to podjął
jąjednogłośnie. Zadecydowało widocznie znaczenie, jakie klub ma dla życia
miasta.( ... )
NŁ 1 (161), 411996 r.
(... )W piątek, 29 grudnia odbyło się
drugie walne zgromadzenie członków
spółdzielni „Sztuka Łowicka", która
z dniem 28 grudnia została postawiona
w stan likwidacji.(„.) Już w piątek wypowiedzenie pracy otrzymał<:> wszystkich czterdziestu jeden pracowników
spółdzielni.

NŁ
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( ... ) Od 1 stycznia Okręgowa SpóMleczarska w Łowiczu wprowadziła regularne, przeprowadzane
dwa razy w miesiącu, kontrole ogólnej
ilości drobnoustrojów w mleku dostarczanym przez każdego z 9 tysięcy swo-

łdzielnia

Sądu

Rejonowego
w Łowiczu wykonał eksmisję samotnej
lokatorki mieszkającej na osiedlu Starzyńskiego w Łowiczu. Kobieta zajmowała dwupokojowe mieszkanie o powierzchni prawie 38 m2 , na parterze( ... )
czynsz nie był płacony przez około trzy
lata.
Wyrok sądowy nakazując tzw. dobrowolne opróżnienie mieszkania kobieta otrzymała dokładnie miesiąc wcześniej, czyli 29 stycznia 1996 roku. Lokatorka nie zastosowała się do wyroku
Sądu Rejonowego. O godzinie 9.00 do
jej drzwi zapukał więc komornik w asyście dwóch policjantów oraz przedstawicieli wierzyciela czyli Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przed blokową klatką stały już dwa samochody
do przewiezienia mebli eksmitowanej.
Kobiety nie wyrzucono jednak na bruk.
Na zasadzie wynajmu otrzymała
od ŁSM możliwość zamieszkania
w dużo mniejszym mieszkaniu (17 m2 )
o niższym standardzie na os. Noakowskiego. (.„)
NŁ 10 (170j, 71111.996 r.
(.„) Komornik

(... )Po latach starań udało się doprodo najważniejszej zmiany
na mapie gospodarczej Łowicza: od
dwóch tygodni ZPOW nie sąjuż zakła
dem państwowym, lecz firmą prywatną.
Starania dyrekcji zakładów i Agrosu,
ich głównego partnera gospodarczego,
o zyskanie zgody na proponowaną
przez nie formę prywatyzacji spotkały
się z oporem części środowiska skierniewickiego PSL, stąd trwały lata całe.
Skoro jednak 16 stycznia zgoda ministra została ostatecznie udzielona,
wszystko potoczyło się już błyskawicz
nie. 15 lutego podpisana została u notariusza umowa powstania spółki, 29 lutego przedsiębiorstwa państwowe
ZPOW zostało uznane przez wojewo-

wadzić

•

do kolizji nie dochodzi/o, zawdzięczać
należy tylko temu, że po Zduńskiej wszyscy przywykli jeżdzić powoli.
Największe zamieszanie panowało
blisko skrzyżowania z Kozią. Kierowcy
jadący Nowym Rynkiem znali trasę
na pamięć i - jadąc na pamięć- nie zauważyli dopiero co postawionych zakazów wjazdu w Zduńską. Skręcali
pewnie w prawo i po kilkunastu lub kilkudziesięciu metrach musieli stawać,
napotkawszy ku swemu zdziwif)niu jadące naprzeciw siebie samochody, poruszające się zgodnie z nowym, teraz
już jedynie dopuszczalnym, kierunkiem
jazdy. Niektórzy stukali się dobitnie
w czoło, inni wysiadali z samochodów
i oglądali dokładnie nowe znaki, najczę
ściej jednak po prostu powoli cały sznurek samochodów wycofywał się - ku
uciesze gapiów - na wstecznym biegu
w stronę Nowego Rynku. (.„)
( ... )Tak przechodnie, jak i właściciele
położonych przy Zduńskiej sklepów
i zakładów rzemieślniczych, którzy aż
wychodzili na chodnik, by zobaczyć, co
się dzieje, przyznawali, że zawiniła kiepska informacja, a właściwie jej brak. Bowiem znaki drogowe znakami, ale przy
tak istotnych zmianach, konieczne było
by umieszczenie przed newralgicznym
skrzyżowaniem wielkiej tablicy z równie wielkim napisem ostrzegającym
przed reorganizacją ruchu. Taka tablica
pojawiła się wprawdzie na Rynku Kiliń
skiego, al~ dopiero w poniedziałek.( ... )
NŁ 16 (176), 18IV1996 r.

(„.) W sobotą 11 maja przyjechała
dzo wiedziałem, kiedy gazeta była zało
do Łowicza na stałe siedmioosobowa
rodzina Kudelskich - Polaków z Kazachżona, ponieważ spotkałem się z nią, kiestanu. Z wioski Szartandy w powiecie
~ objąłem 25 marca I 992 roku urząd biAkmolińskim jechali do Łowicza prawie
skupi. Nazajutrz udzieliłem tej gazecie
cztery doby. Z dworca Warszawa Gdań
pierwszego wywiadu. Od 1968 roku zajska przywiózł ich mercedes Ośrodka
mowałem się sprawami środków przekaSportu i Rekreacji w Łowiczu. Od pozu, kierowałem Biurem Prasowym przy
czątku rodakami z Kazachstanu zajął się
Episkopacie Polski i doceniałem kontakty z prasą. Kiedy znalazłem się w Łowi
czu, chciałem mieć kontakt z prasą lokalną,
rozumiejąc, że jest opiniotwórcza i ma duże
Przez ponad dwa lata drukowalihny „ Nowego Łowiczanina" sami, na tym wieznaczenie dla społeczeństwa lokalnego.
kowym, rozkalibrowanym „Romayorze". Z maszyną walczył Edward Mrzygłód.
Jak pamiętam 8 lat temu objętość gazeich dostawców Dotychczasowe badaty i nakład były mniejsze, gratuluję roz- sprzeczne z mniejszą ilością ogłoszeń.
nie tzw.• metodą reduktazową", krytywoju, ponieważ zarówno objętość jak
ANDRZEJ JAGURA, wójt gminy kowane za jego niedokładność i zależ
i nakład wzrosły, jest dużo informacji.
Bolimów: Gazeta N.Ł. jest mi znana do- ność wyniku od subiektywnej oceny oka
Interesuje mnie, co piszecie o Kościele, o skonale. Mówi pani, że to już I Olat, bardzo
laborantki, zastąpiono miarodajną ocespołeczności lokalnej, działalności instytu- szybko minęło, pamiętam początki, po proną na nowoczesnym urządzeniu Baccji kościelnych, ale również o funkcjonowa- stu nie skojarzyłem, że to już. Gazetę kupu- toScan duńskiej firmy FOSSELECTRIC,
niu urzędów. Gazeta powinna unikać włą ję co tydzień, przede wszystkim interesują zakupionym za 700 tysięcy nowych zło
czania się w tzw. pyskówki, które mają miej- mnie informacje dotyczące gmin, szczegól- tych. Uruchomienie BactoScanu umożli
scena terenie miasta, albo między u!ZC(dami nie r_nojej gminy. Lubię wiedzieć, co dzieje wia spółdzielni wprowadzenie ogóllub między urzędami a społeczeństwem. się u sąsiada i wasza gazeta daje mi tę możli nych, obowiązujących każdego rolnika,
Gazeta powinna dawać rzetelną informację, wość. Jesteście dobrą gazetą. Szczególnie ce- zasad premiowania za dobrą jakość
artykuły powinny być bardziej wyważo nię sobie w waszej gazecie niezależność, sprzedawanego spółdzielni mleka.( ... )
NŁ3(163), 18/1996r.
ne, bez zaangażowania po jednej lub drugiej umiejętność podchodzenia z dystansem do
*
stronie konfliktu. Większy nacisk mogliby- rzeczy, które się wydarzają, nie z emocjami,
Tym Wartburgiem w pewnym okresie dociera/ NŁ do kiosków. Dziś nakład
(„.) Rozpoczęło się bankowe postę
ście kłaść na problematykę kulturową wła · które często wypaczają obiektywny obraz.
rozwożony jest jednocześnie pięcioma, a niekiedy sześcioma samochodami.
zadłuże
spn1wie
w
ugodowe
powanie
ściwą dla miasta i regionu oraz na problema- Lubię czytać o działaniach samorządów, jednia „Syntexu''. Kto z wierzycieli tych
tykę społeczną. Mogłaby poddać kryty- nak nie tylko do nas samorządowców jest
zakładów stracił już wiarę w odzyski- dę skierniewickiego za zlikwidowane, członek Zarządu Miasta Ryszard Pisku n,
ce zjawiska patologiczne istniejące w mie- adresowana gazeta, myślę, że przydałoby
wanie swoich pieniędzy, może liczyć zaś 1 marca V Wydział Sądu Rejono- który część swojego dzieciństwa spę
ście oraz uwrażliwić Judzi na potrzebę się na łamach trochę więcej spraw gospona odzyskanie choćby ich części w spo- wego w Skierniewicach wpisał do reje- dził również na zesłaniu w Kazachstareakcji przy np. zakłócaniu porządku pu- darczych. Życzę wam następnych „-leci", sób ustalony ugodą.
stru handlowego spółkę pod nazwą nie. Kudelscy zamieszkają w dwóch
blicznego na terenie miasta. Ukazywać żebyście nie utracili swojego smaku i próBankowe postępowanie ugodowe „Zakłady Przemysłu Owocowo-Wa- mieszkariiach w nowym bloku na Czajkach
młodym ludziom pozytywne wzory za- bowali się rozszerzyć także w nasz po- wszczął 26 stycznia Powszechny Bank rzywnego „Agros-Łowicz" Spółka z o.o.
NŁ20(180), 16V1996r.
chowań, ponieważ obserwujemy dużo wiat skierniewicki.
Gospodarczy, jako największy banko- i tegoż dnia spółka rozpoczęła sfłoją
*
wy wierzyciel zakładów. Rozpoczęcie c:łziałalność.
( ... )Po raz pierwszy w historii Łowi
Kapitał zakładowy firmy wynosi
postępowania ugodowego oznacza natychmiastowe, z mocy prawa, zabloko- 31.906.000 zł, z czego Agros Holding, cza władzę w mieście na krótko przejwanie wszelkich postępowań sądo wiodący właściciel, ma 55,39% udzia- mą studenci. Dziś zaczynają się Juwewych i egzekucyjnych wobec przed- łów. Skarb państwa reprezentowany nalia - studenckie święto. Potrwają
do soboty."( ... )
siębiorstwa. Jeśli więc Syntex był ko- przez wojewodę skierniewickiego ma
Juwenalia rozpoczną się Wielką Pamukolwiek winien jakiekolwiek pienią na razie 44,36% udziałów, na które skła
radą Radości w czwartek o godzinie
przeddotychczasowego
mienie
się
da
dze, ten ostatni będzie mógł ubiegać się
14.00. Kolorowo przebrani studenci ruo zwrot tylko takiej części swych wie- siębiorstwa państwowego wniesione
szają sprzed „Okrąglaka" alejami Sienspółki.
do
rzytelności, jaka zostanie uzgodniona
Plantatorzy, Okręgowa Spółdzielnia kiewicza, Kurkową, Stanisławskiego,
w umowie ugody. („.)
w Łowiczu i producent jo- Rynkiem Kilińskiego, Kozią, Podrzeczną
Mleczarska
NŁ 7 (167), 15 li 1996 r.
gurtów Bakoma Elżbietów mają łącznie i na Rynek Kościuszki.
NŁ20(180), 16V1996r.
udziałów.( ... )
0,25%
(... )Ks. Grzegorz Białkowski, dyrekNŁ 11(171),14li/1996r.
tor katolickiego radia Victoria, którego
(... )W sobotę 19 maja około południa
studio mieści się na terenie Wyższego.
dyrektora ds. komercji łowic
zastępca
zdeczołowych
dziesiątków
)Do
...
(
Seminarium Duchownego w Łowiczu,
potwierdził w rozmowie z NŁ, uzyska- rzeń mogło dojść na Zduńskiej w sobo- kiego oddziału Powszech.nego Banku
ną przez nas wcześniej nieoficjalną in- tę 13 kwietnia po tym jak w południe pra- Gospodarczego Paweł Nawrocki wraformację, że jeszcze w tym roku posta- cownicy ZUK wkopali w chodniki znaki cał samochodem wraz z żoną i z dzieć
wiony zostanie nowy maszt, na którym zakazujące ruchu na odcin'ku między mi do swego domu za Zatorzu. Jak więk
zainstalowana będzie antena tej rozgło Browarną a Starym Rynkiem, a odwra- szość zmotoryzowanych mieszkańców
Państwo Ula i Józef Klimkiewiczowie w ten sposób składali przed laty naszą
cające kierunek ruchu na odcinku mię tej dzielnicy, nie chcąc ryzykować dłu
śni.( ... )
gazetę w jeden grzbie.t - zani"I zgqę[a pyć di:u~owanf! !JO dlfże) ~aszyni'! rr>lo":eJ.
NŁ 9 (169), 29 li 1996 r. dzy Browarną a Nowym Rynkiem. Że giego oczekiwania na otwarcie przejaz-

-.
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du przy Dworcu Głównym, skierował
swój pojazd od razu ulicą Klickiego przejechał tunelem pod torami przy rzeczce.
Zielkówce.
Po piątkowej ulewie Zielkówka wezbrała tak bardzo, że woda pod mostem
wylewała się na asfalt, a nurt był bardzo wartki. Tym większąjego i jego żony
uwagę zw_róci/a grupka dzieci stojących
na kładce przerzuconej na Zielkówce
jakieś 200 metrów dalej i czemuś się
przyglądających. Jeszcze dalej dostrzegli kilkunastoletnią dziewczynkę biegającą chaotycznie tam i z powrotem
wzdłuż brzegu - a w rzeczce ledwie
wystającą z wody głowę dziecka.
Na ten widok zatrzymał się samochód
jadący przez nimi, zatrzymał się też Nawrocki i wyskoczył z auta. Ujrzał czer-

czarni ruszyć miała, na zupełnie nowej
linii technologicznej, produkcja mleka UHT
w nowym, dużym kartonie o pojemności 2 litrów, z plastikową, dającą się zamykać wylewką. Łowicz jako pierwszy
w kraju zacznie stosować takie kartony
do wyrobów mleczarskich ( ... ).
Druga zmiana i drugi atut to nowa
szata graficzna kartonika. Dotąd mleko
z Łowicza nie miało nazwy, w hurtowniach detaliści pytali albo o „mleko z Ło
wicza", albo o „Łowicz", albo o „niebieskie", albo o mleko .z chłopczykiem".
Odtąd łowickie UHT będzie sprzedawane pod zarejestrowaną, będącą wła
snością łowickiej mleczarni, nazwą.ŁO
WICKIE'.
NŁ50(211), 12Xl/1996r.

.I

wonowłosą dziewczynkę trzymającą
się

kurczowo gałęzi powalonego drzeusiłującą utrzymać głowę nad
wodą, podczas gdy jej nogi i tułów, całkowicie zanurzone, porywał nurt wody.
W pierwszej chwili pomyślałem, że te
dzieci się kąpią - wspomina dyrektor potem szybko uświadomiłem sobie,
że to niemożliwe, zdjąłem marynarkę,
chciałem jeszcze zdjąć krawat, ale się
zorientowałem, że nie zdążę; wskoczyłem do wody i wyciągnąłem ją. Czło
wiek z samochodu przede mną też wyszedł, ale ja byłem szybszy.
NŁ 21 (181), 23V1996 r.
wa,

( ... ) W niedzielę 9 czerwca na Starym Ranku w Łowiczu państwu Annie
i Henrykowi Świątkowskim, autorom
wydanej przed kilkoma tygodniami książ
ki pt. „Łowicka sztuka ludowa" wręczo
no listy gratulacyjne z tej okazji.( ... )
Książka Świątkowskich jest jedyna
w kraju monografią tak niezwykłego rejonu etnograficznego, jakim jest Księ
stwo Łowickie. Napisali ją ludzie najbardziej kompetentni z możliwych, przez
wiele lat kierujący pracą łowickiego muzeum, ludzie dla których tutejszy folklor
był wszystkim, a ćlokumentowanie go
i chronienie - dziełem życia.( .. .)
NŁ 24 (184), 13 VI 1996 r,
( ... ) W poniedziałek 16 września
w rodzinnej kwaterze na cmentarzu
w Wilanowie złożono do grobu ciało
księżnej Izabeli z Radziwiłłów Radziwiłłowej, najstarszej przedstawicielki nieborowskiej linii Radziwiłłów, osoby która zapisała piękną kartę pomocy ludziom
z Łowicza i okolicy w czasie li wojny
światowej. Księżna zmarła 11 września
w wieku 81 lat.( ... )
NŁ 38 (198), 19IX1996 r.

( ... )Uchwalę zmieniającą plan przestrzennego zagospodarowania miasta
w sposób umożliwiający zagospodarowanie na miejsce pochówku części terenów dawnej radzieckiej jednostki
wojskowej (przyległych do cmentarza
katedralnego), przyjęli w czwartek 19
grudnia radni miejscy w Łowiczu. Decyzja ta otwiera drogę nie tylko do
znacznego powiększenia obszaru
cmentarza katedralnego, ale i do ostatecznego związania kwestii roszczeń
kościelnych, co do dawnych nieruchomości Kościoła Katolickiego, zabranych
mu w okresie PRL i wcześniejszym.( ... )
NŁ 52 (212), 27.X//.1996 r.
(... )Na sesji Rady Miejskiej w ostatni
czwartek, 30 stycznia, wiceprzewodniczący rady Andrzej Bargieła, złożył
mandat radnego. Zapytany przez NŁ
o przyczyny rezygnacji powtórzy/ jedynie stwierdzenia, które zawarł
w swoim piśmie do przewodniczącego
rady Waldemara Osicy. Napisał w nim:
Uważam, że w zaistniałej sytuacji, moja
praca społeczna w Radzie nie daje najmniejszych efektów, a może być jedynie odczytana przez wyborców jako
przeszkadzanie w realizacji jedynie
słusznych poglądów i wizji większości
radnych - człpnków i sympatyków Resursy Obywatelskiej.
Jako członek tej Rady i uczestnik
ustanawiania przepisów gminnych
oraz określania polityki gospodarczej
i przestrzennej miasta, nie mogę
wspierać swoim nazwiskiem większo
ści owych stanowisk, prowadzących
moim zdaniem do stagnacji gospodarczej.( ... )
NŁ 6(219),6li1997 r.

W biurze ogłoszeń (księgowościjed11ocześnie) na Podrzecznej 2 pracują Wioletta Siekiera (kierowniczka - z lewej) Aneta
Szewczyk i Joanna Górczy1iska (nie ma jej na zdjęciu).

ANDRZEJ WERLE, wójt gminy
Prezes Resursy Obywatelskiej, znany fotograf i fotografik Jerzy Borecki nie
tylko zrezygnował 18 lutego, podczas
otwartego posiedzenia zarządu Resursy Obywatelskiej, z pełnienia funkcji jej
prezesa, ale także wycofał się z czlonkowstwa w tym stowarzyszeniu. (... )
Borecki oświadczył publicznie, że nie
identyfikuje się już z polityką burmistrza
Jabłońskiego i nie chce dłużej wspierać
jego działań, gdyż stracił do niego zaufanie stwierdziwszy, że ten ostatni
publicznie mówił nieprawdę. Chodzi
o to, że burmistrz kilkakrotnie: na posiedzeniach Rady Miejskiej, na zebraniach
Resursy, w specjalnym oświadczeniu
dla Komisji Rewizyjnej stwierdził, że jego
majowy wyjazd do USA w żaden sposób nie obciążał budżetu Łowicza.
Otóż JP.rzy Borecki twierdzi, że dysponuje wydrukiem komputerowym potwierdzającym fakt pobrania z bankomatów w USA z konta Urzędu Miejskiego, za pomocą karty kredytowej VISA,
z której korzystał tylko burmistrz Jabłoń
ski, łącznie kilkudziesięciu milionów starych złotych - i to w okresie, w którym
burmistrz przebywał właśnie za oceanem. (... ) Być może faktycznie były
potrzebne na przejazdy, przeloty, przy-
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( ... ) Zaledwie w drugim tygodniu
po rozpoczęciu rozruchu nowej miejskiej oczyszczalni ścieków w Łowiczu,
woda ją opuszczająca oczyszczana jest
już w ponad 90%. Gdy rozruch się zakończy około 20 listopada, oczyszczalnia unieszkodliwiać będzie śoieki w 9798%, w ilości nawet do 19 tysięcy metrów sześciennych na dobę. Taka wydajność zabezpieczy potrzeby Łowicza
do 2015 roku.
NŁ 44 (204), 30 X 1996 r.
(... )Tylko jeden dzień cieszył się emeaspirant sztabowy Wiesław
Kwiatkowski, jeszcze przed kilkoma dniami naczelnik Wydziału Kryminalnego w Komendzie Rejonowej Policji
w Łowiczu. Zmarł na zawał serca kilka
godzin po załatwieniu formalności zwią
zanych z emeryturą, w czwartek w ubiegłym tygodniu, w wieku zaledwie 49 lat.
NŁ 45 (205), 7 XI 1996 r.
ryturą

*
(... )Kilkaset osób żegnało we wtorek
12 listopada na cmentarzu katedralnym
w Łowiczu Stanisława Fabijańskiego,
znanego adwokata i działacza ludowego, w czasie wojny delegata rządu R.P.
w Londynie na powiat łowicki, póżniej
jednego z założycieli Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.( ... )
NŁ 46 (205), 14 XI 1996 r.
(... )W chwili gdy ten numer NŁ był
oddawany do druku, w łowickiej mle-

Anka Jatczak. Pierwszy artykuł dla nas
pisze oczywiście nie tylko o tym.

napisała

o zbieraniu grzybów.

Dziś

nież

kupuję systematycznie i czytam od deski
do deski. Słyszałem, że w najbliższym
czasie mija już IO lat istnienia,(... ) Lekturę rozpoczynam od ostatniej strony i kolejno zgłębiam artykuły sportowe, zawsze jest sporo infomiacji o naszych klubach. Następny etap mojej lektury to informacje o działalności samorządów i wieści z naszego powiatu, później inne artykuły. Cenię obiektywizm gazety w poruszanych przez nią sprawach, dużym atutem jest fakt, że informacje zamieszczane
są na gorąco. Dużym atutem jest również
nowa szata graficzna, kolorowe zdjęcia.(... )
Ogólnie uważam, że jest to dobra gazeta,
w dalszej działalności życzyłbym pomyślności, dalszego wzrostu nakładu, dobrej sprzedaży, trafnych artykułów.

szata graficzna. Nie zastanawiałem
krytycznymi pod kątem
„Łowiczanina", uważam, że łatwo jest
krytykować, znacznie trudniej coś zrobić. Myślę, że w skali 1 do I O, oceniłbym
gazetę na I O punktów.
Myślę, że można by było częściej poruszać tematy związane z historią naszego miasta, uważam, że bardzo cenna byłaby wymiana doświadczeń w danych
dziedzinach między samorządowcami,
np. przedstawienie na łamach jak z tym
samym problemem radzi sobie samorząd
w Łowiczu, a jak w Głownie, czy teraz
również w Żychlinie, czy np. poszczególne gminy itp.
Życzyłbym gazecie utrzymania swego charakteru i dalszego zdobywania rynku, a redaktorowi naczelnemu i dziennikarzom satysfakcji z wykonywanej pracy.

EUGENIUSZ FURMAN, wiceburmistrz Łowicza: Znam ten tygodnik

Zakładu

Nieborów: Znam

N.Ł., ponieważ

od momentu ukazania się go na rynku,
obserwuję jak zmienia się na dobre. Nie
pamiętałem, że mija I Olat, ale orientowałem się, że będzie to właśnie taka data.
Czytam każdy numer, w pierwszej kolejności sięgam do artykułów, które dotyczą życia miasta, następnie przeglądam
to co gazeta oferuje( ... ) Kończę lekturę
na wydarzeniach sportowych. Podoba mi
się sposób przedstawiania informacji, rzetelność. Atutem gazety jest szybkość
w przekazywaniu infomlacji oraz przekazywanie jej w sposób zrozumiały dla
szerokiego grona odbiorców.
Stałych mankamentów w gazecie nie
ma. Nie wiem, czy powinny ukazywać
się w gazecie artykuły mające odniesienie
personalne, jednak pozostawiam to etyce dziennikarskiej. Zależałoby mi, aby
gazeta mogła być czynnikiem bardziej integrującym wokół spraw miasta ( ... ).
Z zawodu jestem nauczycielem i oceniłbym gazetę na piątkę z plusem. Na przyszłość życzyłbym gazecie, żeby poszerzał się krąg czytelników, a gazeta i jej
funkcje społeczne były coraz szersze.
Właścicielom i dziennikarzom życzyłbym
jak największej satysfakcji i akceptacji
w tym trudnym zawodzie.

się nad uwagami

zastępca dyr.
Energetycznego, radny:

PIOTR PIKULSKI,

Znam gazetę i wiem, że mija 1Olat istnienia. Kupujęją bardzo rzadko, w tym roku
właściwie nie kupowałem. Okazjonalnie
przeglądam, godzina zegarowa wystarcza
mi na lekturę całości łącznic z ogłoszenia
mi. Poza ogłoszeniami drobnymi, nie ma
w niej nic, co by mogło mnie zainteresować. Uważam, że N.Ł. jest gazetą tendencyjną, nie zamieszcza artykułów i wypowiedzi przedstawiających stanowisko
inne od tego, które popiera redaktor naczelny. Jest to gazeta autorska redaktora
naczelnego, brak w niej różnorodnych
opinii na poruszane tematy, zdarzenia
prezentowane są na ,jedno kopyto" i przekazuJą zafałszowane informacje o naszej
rzeczywistości. Co mi si« podoba w gazecie? - Przy tym zagadnieniu muszę się
porządnie wysilić - Jest to nowa grafika.
Życzę gazecie pomyślności.

ADAM SZAFAROWICZ, właści
ciel hurtowni „Sandy": Doskonale

znam waszą gazetę i wszystkie numery,
które wychodzą, trafiają w moje ręce. Kartkuję strony i wybieram to, co mnie
w danym momencie zainteresuje. Nigdy
nie zastanawiałem się, co w gazecie mi się
nie podoba, myślę, że nie ma takich rzeczy. Sądzę, że więcej miejsca powinno
być poświęcane problemom ogólnokraRYSZARD BUDZAŁEK, burjowym. Sukces na rynku osiągnęliście,
mistrz Łowicza: Znam gazetę i wiem,
teraz wam życzę satysfakcji z pracy i taże mija I Olat od ukazania się pierwszego
kich pozytywnych czytelników jak ja.
numeru, pośrednio my, radni I kadencji,
MAREK NODZAK, lekarz: Kupubyliśmy jej twórcami, doskonale pamię
ję N.Ł. co tydzień . Przeglądam w całości,
tam jej początki ( ... ) Kupuję każdy eginteresują mnie przede wszystkim artyzemplarz i czytam go zarówno pod ką
kuły dotyczące służby zdrowia, w miarę
tem pełnionej funkcji, jak i z perspekty- dokładnie
czytam artykuły dotyczące
wy zwykłego obywatela naszego miasta. planów rozwojowych naszego miasta,
Czytam właściwie wszystkie artykuły śledzę również młodzieżowy sport w
dotyczące życia w mieście oraz poświę Łowiczu. Czytam także ogłoszenia i plocone gminom. Podoba mi się wiele rzeczy ty miejskie, chętnie wyczytuję wiadomow gazecie, uważam, że na szczególną ści kulturalne i tych trochę mi brak, ale
uwagę zasługują nie tylko treści, ale rów- może też dlatego, że w mieście pod tym
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11.05.2000 r.

Podoba mi się
szata graficzna gazety. Dużym plusem
jest coraz bardziej widoczny obiektywizm. Nie podoba mi się gazeta telewizyjna, jest mało czytelna - oraz błędy w
informacjach o urzędach. W „Łowiczani
nie" brakuje mi informacji o Łowiczu i w
ogóle o całym powiecie - w kontekście
województwa. Biorąc pod uwagą szkolną skalę ocen postawiłbym gazecie dobry
z plusem, a może nawet wyżej. Z okazji
1O-lecia życzę następnych dziesięciu rozwojowych lat.
względem mało się dzieje.

z

Mocne siły w oddziale w Głownie. Kierowniczka „
i Strykowa·· Renata Piechu/. ..

Głowna

Wieści

.. .i druga nasza tamtejsza reporterka Lilianna Jóźwiak
Staszewska. Teksty kaźdej z nich ukazywały sięjuź także w NŁ.

i tym podobne wydatki reprezen- biuro przy ulicy Mostowej w Łowiczu,
tacyjne - zastanawia się ustępujący a plac przy ul. Zamkowej.
przezes Resursy - ale nie wolno kła
Nie maleją( ... ) kolejki oczekujących
mać, że tych wydatków nie było.( ... )
na wypłatę pieniędzy za sprzedane poNŁ 9 (222), 27 111997 r. jazdy. Jeden z pechowych klientów próbował w poniedziałek, 16 czerwca, zro(... ) Najważniejszy urzędnik w mie- bić listę osób, które czekają na swoje
ście, stwierdzając na urzędowym piśmie pieniądze. Będąc w siedzibie autokominieprawdę, torował swoim podpisem su na Mostowej zebrał 24 osoby, zapidrogę do atrakcyjnego stażu w USA sał nazwiska, datę sprzedaży samochodu i cenę. Gdy wszystko podsumopartyjnemu koledze.
W piśmie tym burmistrz sygnalizuje wał okazało się, że BASS dłużny ·jest
przesłanie do tej fundacji wniosków tylko swoim klientom kwotę prawie 1 mld
trzech pracowników Urzędu Miejskiego starych słotych. (... )
NŁ 25 (238), 19 VI 1997 r.
ubiegających się o udział w stażu dla
pracowników samorządowych w Milwaukee w USA. Pracowników tych pi(... )Gdy przed ponad rokiem informosmo wymienia trzech: samego burmi- waliśmy w NŁ o planach wybudowania
strza Jabłońskiego, naczelnika Wydzia- przez diecezję łowicką ośrodka duszłu Analiz i Promocji w ratuszu (przed- pasterskiego dla północnej dzielnicy Ło
stawionego zresztąjako Wydział Roz- wicza - Korabki, plany te wydawały się
woju i Promocji) Przemysława Lacha odległe. Teraz okazuje się, że powstaoraz - uwaga: Andrzeja Stańskiego, któ- nia ośrodka można się spodziewać nary przedstawiony został jako „Pełno wet już i za dwa lata. W ubiegłym tygomocnik do spraw Ochrony Środowiska". dniu biskup łowicki Alojzy Orszulik,
Tymczasem, jak to ustaliliśmy wcze- przedstawił „Nowemu Łowiczaninowi"
śniej i jak to zresztą potwierdził zapyta- gotową makietę i plany przedsięwzięcia.
ny przez nas specjalnie w tej sprawie
NŁ 28 (241), 10 V/11997 r.
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego
Paweł Kolas, Andrzej Stański nigdy praWoda w Reczycach, zalewając komcownikiem Urzędu Miejskiego nie był .
pletnie drogę, odcięła od świata trzy goRegulamin organizacyjny nie przwiduje
spodarstwa położone na samym końcu
zresztą w ogóle funkcji „pełnomocnika
wsi uniemożliwiając tam dojazd. Ich
do spraw ochrony środowiska". ( ... )
właściciele musieli pozostawić u znajoNŁ 15 (228) , 10. IV. 1997 r.
mych samochody, którymi dojeżdżają
do pracy i dość do swoich zagród pie(.. .)Raczej gestem moralnego prote- szo, na boso, z podwiniętymi nogawkastu niż rzeczywistą próbą odwołania mi. W samej wsi straż pożarna musiała
burmistrza nazwać można wni9sek wypompować wodę z piwnic i pomieszo odwołanie Ireneusza Jabłońskiego, czeń.( ... )
złożony na sesji Rady Miejskiej w ubieNŁ 29 (242), 17 V/11997 r.
gły czwartek, 24 kwietnia przez radnego Marka Krajewskiego, niegdyś jedne(... )Akcje policyjne, w których bierze
go z założycieli Resursy Obywatelskiej. udział brygada specjalna, zdarzają się
Krajewski poprosił o głos na początku w Łowiczu bardzo rzadko - tylko przy
sesji. Podejmuję inicjatywę postawienia okazji przestępstw dużego kalibru.
wniosku o odwołanie burmistrza - po- Do akcji takiej musiało dojść w środę, 20
wiedział i odczytał wniosek wraz z obsierpnia. Kilka minut po godzinie 6 rano
szernym uzasadnieniem. Stwierdził ubrani na czarno funkcjonariusze policji
w nim m.in. że burmistrz skorumpował z komend wojewódzkich w Skierniewiswoim działaniem na rzecz Stańskiego cach i w Płocku, z twarzami ukrytymi
cały samorząd, a także stawiał zarzuty pod kominiarkami, weszli do trzech róż
odnośnie błędów w zarządzaniu mia- nych mieszkań w Łowiczu. Aresztowastem popełnianych przez Jabłońskiego. ni zostali, notowani już wsześniej na poWniosek podpisał od razu radny Wła licji, trzej mieszkańcy Łowicza - bracia
dysław Durka (Unia Wolności), potem Bogusław G. i Emanuel G. oraz Marcin L.
swoje sygnatury złożyli jeszcze radni
NŁ 36 (249), 4 IX 1997 r.
Robert Iwański (Resursa Obywatelska),
Waldemar Grażka (SLD) i Stanisław
(... )Wybory parlamentarne w ostatMrozowicz (niezrzeszony). Do przyję
nią niedzielę prawie całkowicie zmieniły
cia wniosku zabrakło 2 głosów, poniereprezentację województwa w parlaważ powinien on być złożony przez 11
mencie.
4 składu rady. Tego dnia kilku radnych
Według ciągle nieoficjalnych wyników
nie było na sali.( ... )
wyborów, podanych przez Okręgową
NŁ 18 (231) , 30. IV. 1997 r.
Komisję Wyborczą w Skierniewicach
(wyniki oficjalne miały być znane w śro
( ... ) Coraz więcej osób jest wystra- dę wieczorem, już po zamknięciu tego
szonych sytuacją finansową autokomi- numeru NŁ), najwięcej ludzi głosowało
su BASS Sp. z o.o., mającego swoje w województwie kolejno na listy: Akcji

jęcia

Wyborczej Solidarność - 25,5% oddanych głosów, Sojuszu Lewicy Demokratycznej - 24,5% i Polskiego Stronnictwa
Ludowego -19,6%.
NŁ 39 (252), 25IX1997 r.

„

( ... ) W wieczornym koncercie Elektrycznych Gitar, który miał stanowić dobry, końcowy akord Orkiestry, wzięło
udział ponad 300 osób, co dało 3.000 zł
dochodu z biletów. Kwestujący na
rzecz WOŚP uczestniczyli w koncercie
za darmo.
Niestety, wspaniała atmosfera koncertu została zburzona pod koniec I polowy występu, gdy nieznany sprawca
rzucił kamień w stronę grającego zespołu. Ważący blisko pół kilograma kamień uderzył w głowę gitarzystę zespołu. Jak nam opowiada fotoreporter Michał Sierszak, zajmujący podczas koncertu miejsce tuż pod sceną. w momencie, gdy zgasły światła oświetlające
widownię, a na zespół rzucony został
tylko pojedynczy, żółty snop, na począt
ku piosenki pt. "Głowy Lenina", dostrzegł on, jak jakiś ciemny przedmiot przeleciał z widowni w stronę sceny i uderzył w głowę basistę grupy. Ten chwycił się za głowę, puścił gitarę i zszedł
ze sceny. Sierszak nie widział, czy lecący przedmiot był kamieniem, okazało
się to później, gdy znaleziono go na deskach. Reszta zespołu Elektrycznych
Gitar podążyła w ślad za poszkodowanym muzykiem i opuściła scenę. Koncert został przerwany. ( ... )
NŁ

1 (267), 811998 r.

(... )Na wieży łowickiego ratusza zow ostatnich dniach zaintalowany
stylizowany zegar - elektroniczny, ale
ze wskazówkami. W całości został on
wykonany przez Ośrodek BadawczoRozwojowy Automatyki Precyzyjnej
z Łodzi. Czas będzie odmierzany przy
stał

nauczycielem na dostateczny, no może
... dostateczny plus. Redakcji życzę, aby
gazeta dalej istniała , bo jest potrzebna,
żeby była coraz lepsza.

KRZYSZTOF MICHALAK, le·
karz, właściciel „Ars Mediki" : Tak,
jest mi znana, nie pamiętałem, że istnieje już I O lat. Kupuję od czasu do czasu.
Jeżeli już czytam, to na pewno nie interesują mnie ogłoszenia i nekrologi. W N.Ł.
nie ma skrajności, tzn. tekstów, którymi
byłbym szczególnie zachwycony, lub takich, w których coś szczególnie by mnie
CEZARY DZIERżEK, starosta ło denerwowało. Nie lubię artykułów o
wicki: Znam gazetę i szacując domyśla wypadkach samochodowych i „krymiłem się, że będzie obchodziła dziesi<ltą nałków". Bardziej są dla mnie interesurocznicę istnienia. W każdym tygodniu jące materiały dotyczące miasta, poniemam w ręku dwa egzemplarze danego waż tutaj mieszkam, niż dotyczące
numeru, ponieważ najpierw przeglądam gmin. NŁ brak obecnie krytycznego spojw starostwie, potem kupuję i czytam rzenia na to, co się dzieje. Jeszcze 2-3
w domu. Interesują mnie właściwie lata temu w każdym numerze dużo było
wszystkie artykuły dotyczące życia ostrej publicystyki, od 2 lat redaktor
w powiecie, czytam wiadomości z gmin naczelny zatracił ostrość krytyki i dlai miasta. Mniej absorbuje mnie sport, tego nie zawsze kupuję gazetę. Od 2 lat
czy kronika wypadków. Nie czytam tego mi brakuje w gazecie. Jeśli chodzi o
tzw. sensacji, które dotyczą dramatów ogólną ocenę, gazetę uważam za śred
ludzkich. Bardzo lubię zagłębić sią w lek- nią, w skali od I do IO oceniłbym na 5.
turę wspomnieniową, czyli w artykuły Powinniście ujawniać informacje podpowracające do historii Łowicza i oko- skórne, ukrywane przeŻ władze, bo każ
lic, które ukazują się z okazji różnych da władza coś ukrywa. Życzyłbym
rocznic. Nie lubię, gdy pisze się o po- większej ostrości w spojrzeniu na rzewiecie w sąsiedztwie nekrologów.
czywistość i ujawniania tego, co nie
Tematy poruszane na waszych ła wszyscy ujawnić chcą i wszystkiego
mach są uniwersalne, zajmujecie się wła najlepszego na dalszej drodze życia.
ściwie wszystkim, akceptuję gazetę taką,
JACEK SIKORA, szef Solidarjaka jest i uważam, że na rynku łowic
ności Ziemi Łowickiej, wiceprzeZ
.
1
nr
kim jest to gazeta zdecydowanie
wodniczący RSAWS woj. łódzkiego.
okazji I O-lecia życzę N.Ł. dalszego rozGazeta jest mi doskonale znana i podejwoju, poszerzania odbioru, także poza
rzewam, że właśnie niebawem będzie obnaszym powiatem. Redaktorowi naczelchodziła I O lat swego istnienia. Co tynemu i dziennikarzom wielu sukcesów,
dzień ją kupuję i czytam, od deski do
dobrego odbioru przez społeczeństwo
deski, począwszy od tego, co dzieje się
oraz l OO lat!
w mieście jak i w sporcie, nie pomijam
JAN DĄBROWSKI, prezes także i ogłoszeń. l)ważam, że zawarOkręgowej Spółdzielni Mlhzar- tość gazety jest wytarczająca jeśli choskiej w Łowiczu: Gazetę N.Ł. znam dzi 0 gazetę lokalną, jest tu wszystko,
od początku, kupuję co tydzień. Raczej co może zainteresować potencjalnego
nie zauważa się tego, że minęło już 10 czytelnika, trzeba jednak przyznać, że
lat. Najbardziej interesują mnie lokalne za ostro czasem gracie, jak na przykład
informacje dotyczące miasta i okolicy w sprawie powiatu, gdy ukazał się tytuł
oraz sport. Podoba mi się sukces rynko- „Powiat ludzi niedouczonych" - bo to
wy, który odniósł pan Waligórski Ga- trochę nie tak. Zdarzają się także i niuzeta przybliża wiele spraw ogółowi spo-' anse w informacjach, gdzie coś jest połeczeństwa. Jest miejscem, w którym mylone, jednak to nie jest aż tak widoczmożna zamieszczać ogłoszenia lokalne, ne. Powinno się w gazecie ukazywać
zamieszczone w gazetach łódzkich nie więcej informacji 0 ludziach z terenu pospełniałyby swojego zadania. Niepo- wiatu, ludziach z różnych ugrupowań,
trzebne są spory między N.Ł. a władzą czy też o ludziach, którzy zajmują się
samorządową, można mieć swój pogląd, ciekawymi rzeczami. Niemniej jednak
ale nie trzeba przesadzać, nie powinno gazeta zasługuje moim zdaniem na ocedochodzić do „małej wojny". Redakcji nę oscylującą pomiędzy 4+ a 5, stoi bożyczę dalszego rozwoju i umocnienia się wiem na wysokim poziomie. Życzyć
tylko należy, by nadal się tak rozwijała
dyrektor jak teraz, by pogłębiał się wśród praZSZ nr 1 w Łowiczu : Gazeta jest mi cowników profesjonalizm dziennikarski
znana. Nie wiedziałem, że mija już 10 i by miała wpływ na kulturę życia
lat, od kiedy się ukazuje, ale wiedzia- w Łowiczu i okolicy.
na rynku.

DARIUSZ ŻYWICKI,

łem, że już długo. Kupuję okazjonalnie,

nieregulamie. Podoba mi się różnorodność podejmowanych tematów, a nie
podoba - stronniczość waszych redaktorów. Nie powinno być informacji niesprawdzonych, plotkarskich. Ocenić
mogę w skali szkolnej, ponieważ jestem

STANISŁAW PRZYBYSZ, prezes PSS w Łowiczu - Oczywiście, że
znam N.Ł., co tydzień go czytam, nie
kupuję gazety tylko w wyjątkowych
okolicznościach, gdy na przykład nie ma
mnie w Łowiczu tylko przebywam na
jakimś wyjeżdzie, ale nawet wtedy mam

w domu odłożoną i zaraz po powrocie po nią sięgam. Czytam wszystko, wiadomości z miasta, z powiatu,
przeglądam ogłoszenia, tabele cen żyw
ności, co wiąże się z moją pracą. Nie
czytam jedynie sportu - jakoś mnie to
nie interesuje. Z największą ciekawością
sięgam po artykuły dotyczące biografii
ciekawych ludzi z Łowicza i okolic, także teksty historyczne są bardzo interesujące. W gazecie nie chciałbym w przyszłości widzieć polemik tego typu, jakie
ukazywały się przed dwoma laty, momentami były to teksty odbiegające od
jakiegokolwiek poziomu, który byłby
możliwy do akceptacji. Nie mniej jednak gazetę, można ocenić za całokształt
na 5. Macie dużo reklam - jest to potrzebne. Na przyszłość życzyłbym dalszego rozwoju, wzrastającego nakładu
i profesjonalnej, silnej kadry.
gazetę
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korzystaniu z sygnału radiowego konkurencję dla ogólnopolskich rozz obserwatorium astro- głośni komercyjnych. („.)
nomicznego we Frankfurcie nad Menem.
NŁ 22(288), 4VI1998r.
zegar samoczynnie będzie przestawiał się
z czasu zimowego na letni i odwrotnie. (.„)
(„.) Papież Jan Paweł li odwiedzi Ło
NŁ 6 (272), 12111998 r
wicz w czasie swej przyszłorocznej,
ósmej już pielgrzymki do Polski, w pią
(„.) Wyjątkowo dużo plotek można tek, 11 czerwca po południu - obwieścił
usłyszeć w ostatnich dniach w Łowi
publicznie, poczas obchodów święta
czu na temat rzekomych morderstw Bożego Ciała, Biskup Łowicki Alojzy
ponoć ostatnio popełnionych. Nasi re- Orszulik. Oficjalego komunikatu można
porterzy przez ostatnie dwa tygodnie się spodziewać po wizycie w Polsce
byli wręcz bombardowani niesprawdzo- watykańskich organizatorów pielgrzymnymi „wiadomościami" o tym, jakoby ki, na jesieni tego roku, ale pytanie „czy''?
w lasku miejskim znaleziono trupa mło oraz „kiedy?" w Łowiczu zdaje się być
dego mężczyzny, topielca w rzece Bzu- rozstrzygnięcie.
rze, zgwałconego młodzieńca w okoliNŁ 24 (290), 18 VI 1998 r.
cy muszli koncertowej na Błoniach itp.
Wszystkie te nieszczęścia rzekomo mia(„.) Siedem osób zatrzymanych
ły się zdarzyć w ciągu kilku dni. tymczana noc na policyjnym „dołku", kilkanasem łowicka policja nie znalazła do wtor- ście, którym lekarze musieli udzielić
ku, 3 marca żadnego trupa w lasku miej- pierwszej pomocy, zniszczone ogroskim, żadnego topielca w Bzurze i niko- dzenia i ławki w pobliżu stadionu
go innego w jakikolwiek sposób zamor- i w innych miejscach w Łowiczu, wielu
dowanego.
mieszkańców poważnie przestraszoNŁ 9 (275), 51111998 r.
nych - to plon chuligańskich zamieszek,
wysyłanego

.

(„.) Po koncelebrowanej z Janem Pawłem li mszy św. odprawionej w jego
prywatnej kaplicy w sobotę, 14 lutego,
Prymas Polski Józef Glemp pod koniec
swego przemówienia wyraził przekonanie, że Ojciec Święty zechce przyjąć
zaproszenie do odwiedzenia Ojczyzny
w przyszłym roku. Pragnęlibyśmy wspomina biskup Orszulik -aby Ojciec
Święty zamknął Drugi krajowy Synod
i odwiedził diecezje, które tego oczekują. Wymienił także diecezję łowicką.

Odpowiadając

na prośbę ks. Prymasa,
Ojciec Święty powiedział: Wszystko
zależy od Opatrzności Bożej i Waszej
modlitwy. Uśmiech jego wskazywał,
że zaproszenie przyjmie.
NŁ 9 (275), 51111998 r.

i Ziemi Łowickiej, 2 - Unia Wolności, 1 Przymierze Społeczne.

to bank.zaledwie średniej wielkości, to
jednak w skali kraju powstaje gigant. Już
NŁ·41(307),15X1998r. tylko trzy tygodnie dzielą nas od chwili,
gdy dojdzie do ostatecznego połącze
(„.) Przede wszystkim chciałbym po- nia czterech polskich banków komercyjgratulować panu Budzalkowi zwycięstwa nych: Banku Pekao S.A., Powszechnei życzyć mu, aby pod jego władaniem go Banku Gospodarczego .z centalą
miasto rozwijało się wszechstronnie w Łodzi, Banku Depozytowo - Kredytoi dynamicznie. Wynik glosowania był wego z Lublina i Pomorskiego Banku
konsekwencją układania koalicji powy- Kredytowego ze Szczecina. Połącze
borczych, a z koalicjantami mieliśmy nie to oznacza faktycznie wchłonięcie
bardzo duże trudności. Motna powie- trzech mniejszych przez największy
dzieć, te po upływie 2,5 tygodnia z nich- Pekao S.A. (.„)
Dotąd tak PBG jak i Pekao S.A. miały
od wyborów byliśmy w punkcie wyjścia.
- Eugeniusz Furman (SLD) po wyborze w mieście swoje oddziały. Jak nas zapewnił Lech Leszczyński z działu puRyszarda Budzałka na burmistrza.
NŁ 44 (310), 5. XI. 1998 r. blic relations PBG S .A. w Łodzi, oba te
oddziały będą istnieć nadal. Na razie
(„.) W powiecie zdecydowały wcze- będą to po prostu dwa odrębne oddziały tego samego banku, nie podlegające
śniejsze ustalenia. W ciągu trzech i pół
jeden
drugiemu, przy czym placówka
godziny wybrano Przewodniczącego

wickiej

spółce

nowa struktura orgaJego członkami będą: Niemiec Gerhard Muller oraz dotychczasowy dyrektor Polfy Jan Gniazdek.
Pierwszy z wymienionych członków
zarządu spółki będzie odpowiedzialny za finanse i administrację, zaś drugi
za sprawy techniczne. Marketing bę
dzie prowadziła spółka Byk Roland
Polska.
Inwestycja Byka w Łyszkowicach
ma sięgnąć kwoty 50 milionów marek
niemieckich. Przewidywalńa liczba
zatrudnionych w nowej fabryce, która ma stanąć w pobliżu starego zakładu wyniesie do 350 osób. Wszyscy macie szansę pracować w nowej
fabryce - usłyszeli na zebraniu w zakładzie w dniu 13 stycznia pracownicy Polfy. („.)
NŁ 3 (321), 2111999 r.
nizarząd.

jakie towarzyszyły sobotniemu meczowi piłkarskiemu w ramach rozgrywek li
ligi śląsko-łódzkiej pomiędzy klubami Pelikana Łowicz i Zagłębia Sosnowiec. („.)
NŁ 36 (302), 10IX1998 r.

-

(.„) Ponad trzy i pół miliarda starych
złotych będzie musiał oddać budżet mia-

sta Łowicza budżetowi wojewody
z powodu niezgodnego z prawem wykorzystania przez dotychczasowe wła
dze Łowicza udzielonych mia.stu w roku
1996 i 1997 dotacji państwowych
na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe. Fakt niedotrzymania warunków, pod jakimi dotacja została udzielona, stwierdzfa kontrola łódz
kiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli
przeprowadzona w Urzędzie Miejskim

Chwila odprężenia na Grabowej. Są dni, gdy tych chwil brakuje.

Emilia Pola1iczyk - skład komputerowy

(„.) W najbliższych dniach, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu,
a więc począwszy od dziś lub jutra,
włączając o pełnej godzinie radio na
częstotliwość radia Victoria-103,5 MHz,
J1ie usłyszymy już wiadomości BBC, lecz
serwis informacyjny, przygotowywany
przez spółkę Plus. Plus to spółka utworzona przez kilkanaście diecezjalnych
rozgłośni w Polsce, jednym z jej udziałowców jest łowicka „Victoria". Spół
ka ma produkować programy, które
będą sprzedawane potem udziałowcom.
W ślad za wiadomościami, w ciągu
najbliższych miesięcy, w ramowym programie Victorii zacznie pojawiać się coraz więcej programów Plusa, przede
wszystkim o charakterze publicystycznym. Stopniowo też, zrazu rzadko, potem coraz częściej, obok muzycznego
sygnału Victorii (tzw. „dżingla"), pojawiać się będzie „dżingiel" Plusa. A po
jakimś czasie, który wstępnie ocenia się
na około pół roku, „dżingiel" Victorii zniknie zupełnie, zastąpiony przez reklamówkę Plusa. Łowicka rozgłośnia stanie się de facto lokalną mutacją ogólnopolskiego porozumienia, przedsię
wzięcia, które będzie mogło stanowić

w Łowiczu już na przełomie zimy i wiosny tego roku - jednakże dopiero teraz
wyciągane są konsekwencje dyscyplinarne wobec osób odpowiedzialnych
za to w ratuszu. („.)
NŁ 40(306),8X1998 r.

Rady Powiatu, starostę i cały zarząd.
W większości przypadków jednogło
śnie.Decydujące dla tego z kim PSL którego pozycja była niepodważalna będzie rządził w Radzie Powiatu okazały się ubiegłotygodniowe wybory burmistrza i Zarządu Miasta w łowiczu.
Z chwilą, gdy tam górą okazała się koalicja usadowiona w centrum i na prawicy - PSL okazało się bardziej skłonne
do zawarcia koalicji powiatowej także
z prawą stroną.
W imienu radnych PSL radny Adam
Bieniek zgłosił na stanowisko starosty
kandydaturę Cezarego Dzierżka. („.)
W głosowaniu Cezary Dzierżek otrzymał wszystkie 35 głosów, jakie mógł
zebrać - po czym zbierał gratulacje od
wielu obecnych na sali osób. („.)
NŁ45(311), 12Xl1998r.

przy ul Nowej (do 31 Xll - PBG) będzie
nr I, a placówka przy Długiej
(czyli Pekao S.A.)- oddziałem nr li. (.„)
NŁ 50 (316), 17 X/11998 r.

oddziałem

(„.) redakcja „Nowego Łowiczanina"
po raz pierwszy przyznała tytuł „Łowi
czanina roku". Odtąd co roku będziemy
tak honorować jedną osobę szczególnie zasłużoną dla Łowicza i Ziemi Ło
wickiej. P.ierwszym naszym laureatem,
„Łowiczaninem Roku 1998" został biskup
łowicki Alojzy Orszulik.
Tytuł nadawany przez NŁ jest tytułem
wyłącznie honorowym, nie wiążą się
z nim żadne profity materialne, jeśli nie
liczyć ładnego bukietu kwiatów, jaki wraz z pamiątkową, grawerowaną plakietką, przedstawiciele redakcji NŁ wrę
czyli biskupowi Orszulikowi w wigilię,
24 grudnia rano. Tytuł przyznawaliśmy
bez wahań, bowiem w naszym przekonaniu tytuł ten nie należał się nikomu innemu w takim stopniu, jak właśnie biskupowi. Łowicz zyskał dzięki jego działaniom już dotąd bardzo wiele, a ma
szansę zyskać jeszcze więcej. („.)
NŁ 52 (318), 30Xll 1998 r.

Negocjacje toczyły się od maja, ale
(„.) Niedzielne wybory do Rady Miej- o ich wyniku poinformowano dopiero
skiej w Łowiczu można uznać za wielki w czwartek, 12 listopada: na mocy zasukces lokalnej demokracji - bowiem wartej 23 października, umowy warunwedług naszych wyliczeń, wzięło w nim kowej, 75% akcji PPHU Syntex S.A. zoudział aż 46, 17% uprawnionych do gło stało zakupione przez belgijską firmę
sowania, a więc wielokrotnie więcej niż pończoszniczą !?.A. Bonneterie BOSTEprzed czterema i przed ośmioma laty ELS - DE SMETH N.V. („.) Sprzedający
(w roku 1994 frekwencja wynosiła mi swe udziały byli dwaj główni właści
(.„) Główne w dzisiejszej „szóstce",
33,6%, a w roku 1990- 36,74%). Suk- ciele Syntexu: Fundusz Inwestycyjny pozostałe dwa przy „dwójce" i „trójce",
ces nigdy jednak nie jest pełny: do Rady Powszechnego Banku Gospodarczego, do tego prawdopodobnie gimnazjum pidostało się kilka osób, które ponad (który był w posiadaniu ponad 50% ak- jarskie - takie chyba będzie umiejscowiewszelką wątpliwość znaleźć się tam nie cji objętych w większości w wyniku nie przyszłych gimnazjów w Łowiczu.
powinny, w tym osoby - co najmniej dwie konwersji długów firmy, w myśl ugody
NŁ 3 (321), 2111999 r.
z dwóch różnych komitetów wybor- bankowej zawartej w roku 1996) oraz
czych (w tym jeden kandydat, który pro- IX Narodowy Fundusz Inwestycyjny im.
(„.) Od początku lutego bieżącego roku
wadził bardzo intensywną kampanię E. Kwiatkowskiego. Ani sprzedający, ani wszyscy pracownicy Łowickich zakła
wyborczą) - na których ciążą oskarże nowy właściciel nie chcieli na konferencji dów Farmaceutycznych Polfa w Łysz
nia o kupowanie głosów wśród łowic prasowej 12 listopada podać wysoko- kowicach staną się automatycznie prakiego marginesu za butelkę wódki. („.) ści transakcji, w rozmowach zapowie- cownikami spO/ki Byk Mazovia Sp. z o.o.,
W 28-osobowej radzie aż 11 manda- dzieli jednak, że jest ona korzystna dla w której 51 % udziałów ma niemiecki kontów będzie miał Sojusz Lewicy Demo- obu stron.
cern farmaceutyczno - chemiczny Byk
NŁ 46 (312), 19 XI 1998 r.
kratycznej, 6 - Akcja Wyborcza SolidarGulden Lomberg Vhemishe Fabrik GimbH.
ność, 4 - Stowarzyszenie Miłośników
Już od początku lutego bieżącego
(„.) Choć w skali światowej będzie roku wprowadzona będzie w łyszkoZiemi Łowickiej, 4 - Koalicja dla Łowicza

(„.) 1 lutego doszło do łowickiej blokady na skrzyżowaniu tras dojazdowych do Warszawy, Poznania i Łodzi.
Osiem ciągników, Star i około sześćset
osób sparaliżowało ruch drogowy, przepuszczane były jedynie pojazdy uprzywilejowane, straż, karteki pogotowia itp.
Rolnicy z Komitetu Protestacyjnego
blokujący skrzyżowanie ul Poznańskiej
z obwodnicą na Łódż, którzy w poniedziałek wznowili blokadę mimo zawartego w piątek, 29 stycznia porozumienia z wojewodą łódzkim twierdzili:
Rząd nie zna polityki rolnej kraju, nie
ma pojęcia o pracy na wsi. Tu stoją
najlepsi rolnicy, mają oni dute gospodarśtwa.
NŁ

-

-

5 (323), 4111999 r.

(„.) Przyjaciele, rodzina oraz przedstawiciele miasta i powiatu łowickiego
żegnali w sobotę, 13 marca zmarłego 4
dni wcześniej znanego w Łowiczu i nie
tylko etnografa, badacza kultury i obyczajów Regionu Łowickiego, Henryka
Świątkowskiego. Szkoda, że podczas
mszy świętej nie można było dopatrzeć
się nikogo w łowickich strojach, które
zmarły tak kochał i tak dużo o nich wiedział.

NŁ

11(329),181111999 r.

*
(„.) Już od piątku, 26 marca ulica Pod rzeczna na odcinku od Browarnej
do katedry jest zamknięta dla ruchu kołowego. Powodem jest rozpoczęcie
pierwszego etapu planowanych
od dawna prac polegających na przeło
żeniu na niej kostki brukowej. Wykonująca te roboty firma PPH-U Mirbud Jerzego Mirgosza ze Skierniewic przez
kilka dni zdążyła zdjąć już część zabytkowej nawierzchni i usunąć stare krawężniki, na ich miejsce układając nowe.
Prace przy remoncie posuwają się

....
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w bardzo szybkim tempie („.) Planowany ich koniec, zgodny z ustaleniami przetargowymi, wyznaczono na 1 czerwca.
NŁ 13 (331) 1IV1999 r.

(„.) Już dawno łowickie kino nie przeżywało takiego oblężenia jak od

-

26 marca, kiedy na ekran weszło .Ogniem i mieczem". Zainteresowanie wszystkich ło
wiczan rodzimą superprodukcją było
ogromne. Świadczy o tym ilość sprzedawanych biletów: na bardzo wielu seansach wszystkie 349 miejsc jakimi dysponuje sala było zajętych, tylko na niektórych seansach, w mniej atrakcyjnych
godzinach, zostawały wolne miejsca, jedynie w sobotę rano sala była pusta.

(„.)
NŁ

13(331), 1 IV1999r.

*

-

-

-

-

Powiodła się podjęta

przez radnych SLD próba obalenia dotychczadowego Zarządu Miasta. Na nadzwyczajnej, VII sesji Rady Miejskiej, zwołanej
na środę 7 kwietnia na złożonym jeszcze 17 marca wnioskiem o odwołanie
Zarządu z wyjątkiem burmistrza głoso
wało aż 17 radnych, 2 wstrzymało się
od głosu, przeciwnych odwołaniu było
9 radnych.
Dyskusję na sesji SLD chciał utajcić,
żądanie utajnienia sesji zawarte było
we wniosku o jej zwołanie. („.)
NŁ 14 (332), B IV 1999 r.

(„.)

ne są indywidualne przytycia ludzi, osobiste rozmowy i pragnienia kierowane ku
Temu, którego z taką prostotą, a jednocześnie z taką mocą Jan Paweł li głosi. {„)
Dlatego warto chłonąć każde jego
słowo dla swojego własnego pożytku.
Dlatego warto spotkać się z nim, tym
bardziej, że do nas przyjeżdża. Skorzystajmy z tego i przyjdźmy na Bratkowice.
*
- pisaliśmy w artykule wstępnym
(„.) Czas spędzony z papieżem, to
czas niezwykły. W ciągu kilku dni przed w wydaniu specjalnym przed wizytą
ekranami telewizorów, w ciągu kilku Jana Pawła li w Łowiczu.
NŁ24(341), 10Vl1999r.
godzin na osobistym spotkaniu można
niemal dotykalnie przeżywań rzeczywi(„.) Jan Paweł li miał mówić u nas
stość nadprzyrodzoną, być prawie
- i mówił. Ale osędził
wychowaniu
o
w "przedsionku nieba". Niezwykłe jest
główne nauczanie w kontekście nagromadzą
ludzkiej
wspólnoty
poczucie
cej się przed polowymi ołtarzami, uczania o wartości życia i o godności
wprost namacalne jest doświadczenie ludzkiego powołania. Oto główne wątki
tego, czym jest Kościół- wspólnotą wie- tego, co nam przekazał:
Życie ludzkie jest święte, dar życia
rzących. Ale jednocześnie bardzo sil-

skiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju również o statusie szkoły publicznej. (.„)
W ostatecznym głosowaniu rada zezwoliła Collegium Zakonu OO. Pijarów
w Łowiczu na założenie dwóch szkół
publicznych.
NŁ 21(339),27V1999 r.

(„.) Stalowych nerwów wymagały
od negocjatorów obu stron ciągnące się
przez półtora tygodnia rozmowy w sprawie wyłonienia większościowej koalicji
w radzie Miejskiej Łowicza i ustalenia
nowego składu Zarządu Miasta. Rozmowy te zakończyły się w ubiegły
czwartek wczesnym przedpołudniem
na zaledwie kilkadziesiąt minut przed
rozpoczęciem sesji Rady Miejskiej,
na której Zarząd miano powołać. W wyniku ustaleń powstała licząca 23 radnych koalicja, która najpierw udzieliła absolutorium burmistrzowi Ryszardowi
Budzałkowi (AWS), potem zaś powoła
ła nowy Zarząd Miasta z tym samym
burmistrzem Budzałkiem, wiceburmistrzem Eugeniuszem Furmanem (SLD)
i członkami: Stanisławem Śliwińskim
(SLD), Mirosławem Koczywąsem (SLD),
Maciejem Mońką (AWS), Kazimierzem
Sobieszkiem (PSL} i Tadeuszem Żacz
kiem (Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej). (.„)
NŁ 17 (335), 29 IV 1999 r.

Najnowsza część załogi: reporterzy „ Tygodnika Żychlińskiego" - żychliń
skiej mutacji „Nowego Łowiczanina". Od góry od lewej Jolanta Kwiatkowska
i Ewa Ambroziak, u dołu od lewej Ewa Chodorowska i Artur Wasilewski,
w środku odpowiedzialny za strony sportowe - Jan Pawłowski
jest największą łaską Boga dla rodziny,
ale także dla narodu i Kościoła. Każdy
człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia.
Miejscem, gdzie zaczyna się wychowanie, jest rodzina. To w rodzime dziecko uczy się przyjmować miłość i miło
ścią obdarowywać.

*
Długą dyskusją wśród

radnych
poprzedzone było podjęcie uchwały
odnośnie wydania zezwolenia na zało
żenie publicznego Pijarskiego Gimnazjum
Królowej Pokoju w Łowiczu oraz Pijar-

(„.)

Pisane zawsze ze swadą recenzje muzyczne i filmowe Bogusia Bończaka
w „ Kąciku Muzycznym" - to też taki fragmencik „ Nowego Łowiczanina",
od którego niektórzy zaczynają lekturę gazety.

Czy to.grzech się pochwaljć?
Myślę, że nadmierna pewność siebie na pewno szkodzi, ale ufam, że w takim dniu, jak 1O
rocznica istnienia gazety, nie będzie nam za py-·
chę poczytana chęć przypomnienia, że w ciągu
tych lat „Nowy Łowiczanin" zasłużył też - i to kilkakrotnie - na uznanie w oczach gremiów w ża
den sposób z Łowiczem niezwiązanych:Nagro
dy, jakie zdobywaliśmy w krajowych i regionalnych konkursach, przyznawane były przez najróżniejsze jury. Ta zgodność ocen utwierdza nas
w przekonaniu, że tworzymy gazetę dobrą, jedną z lepszych, może najlepszych gazet lokalnych w kraju.
Przypomnijmy więc:
* W maju 1994 roku zajęliśmy 11 miejsce wśród
dwutygodników Oakim wtedy byliśmy) w dwóch
kategoriach ogólnopolskiego, organizowanego
m.in. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i Krajowy Sejmik Samorządu Terytorialnego konkursu „Prasa lokalna - Demokracja Lokalna - Samorząd".
* W czerwcu tegoż 1994 roku zajęliśmy jedno
z sześciu równorz~dnych, pierwszyctą miejsc

•

w renomowanym, ogólnopolskim konkursie dla niezależnej prasy lokalnej zorganizowanym przez Instytut
na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE).
* W czerwcu 1996 roku otrzymaliśmy nagrodę
wojewody warszawskiego dla najlepszej gazety lokalnej ha Mazowszu. Ex-aequo z nami sklasyfikowano tylko tygodnik "Pasmo" wychodzący na warszawskim Ursynowie.
*Wreszcie rok 1998: we wrześniu, w sponsorowanym m.in. przez Fundację im. Stefana Batorego
konkursie towarzyszącym V Płońskim Spotkaniom
Mediów Lokalnych wywalczyliśmy nagrodę główną
dla najlepszej prywatnej gazety lokalnej na Mazowszu, Mazurach, Kurpiach i Podlasiu.
Wszystkie te nagrody dały nam wiele satysfakcji,
nieźle chyba przysłużyły się - pośrednio oczywiście
- Łowiczowi, jednak żadna z nich nie jest w stani~ dać
takiego zadowolenia, jakie redaktor i wydawca odczuwa widząc w czwartek ludzi wertujących strony „No-.
wego Łowiczanina" na ulicy pod kioskiem, na ławkach
czy w samochodach. Ten konkurs trwa co tydzień- ·
i w tym konkursie zawsze chcemy wygrywać.

Wojeiech Waligórski ·

Rodzina potrzebuje ze strony pań
stwa pomocy - nie wyręczenia.
Polska szkoła potrzebuje klimatu przyjaznego dialogu, ma wychowywać ludzi otwartych na świat, ale kochających
swój rodzinny kraj.
Szukając odważnie prawdy o sobie
i o otaczającym świecie, szukając swego powołania, poszukując wzorca, mło
dzież może zawsze liczyć na Chrystusa, który jest i wzorem i najlepszym
przyjacielem.
- Tak streszczaliśmy naszą relację
z papieskiej wizyty zamieszczoną
w drugim wydaniu specjalnym - już po
wizycie.
NŁ 24 (342), 17VI1999 r.

(„.) W gołych jeszcze murach nowego Centrum Duszpasterskiego przy ulicy Grunwaldzkiej odprawiono w minioną niedzielę pierwszą mszę świętą.

Gdy ksiądz Wiesław Frelek zajechał
tutaj we wtorek, 22 czerwca, czekał nań
duży, przestronny budynek, ale nie czekało jeszcze mieszkanie. Łóżko rozstawił na gołym, pylącym betonie, obok
zrzucił swe torby, pierwszej nocy nie
miał ani wody, ani prądu, a pierwsze
meble dojechały prawie tydzień później,
już po tym jak w niedzielę, 27 czerwca,
odprawił tu pierwszą mszę świętą.
NŁ 26 (344), 1 V/11999 r.

*
(„.) Już od października łowicki punkt
konsultacyjny SGGW na Blichu będzie
filia tej
uczelni. Decyzja taka została potwierdzona deklaracjami, jakie złożyli naspotkaniu odbywającym się w miniony pią
tek w starostwie powiątowym, wicewojewoda łódzki Wojciech Gulian oraz
wiceprzewodniczący zarządu Województwa Łódzkiego Marian Łabędzki.
NŁ 29 (347), 22 VII 1999 r.

funkcjonował jako pełnoprawna

Niezwykłe było

nie tylko miejsce, ale
i czas poświęcony przez Ojca św. ło
wiczanom. Gdy - wyczytani jako drudzy z polskich delegacji - podeszli, uklęk
hęli.~gd~ burmis1rt Ryszard Budzałel<

spokojnie wygłosił formułę nadania
(przyznanego sierpniową uchwałą
Rady Miejskiej) tytułu Honorowego Obywatela Łowicza, w uznaniu wybitnych
zasług dla Łowicza i Ziemii Łowickiej
papież podziękował i zaczął chwilę rozmawiać: No, co wy tam w Łowiczu robicie? Podatki pewnie ściągacie? - żar
tował. Potem obecny wraz z delegacją
biskup Orszulik sam jeszcze dziękował
Ojcu św. za przesłanie do świata o
wychowaniu młodego pokolenia wygło
szone w Łowiczu i za wyniesienie katedry do rangi bazyliki, co papież odwzajemniał osobistym, ojcowskim uści
skiem („.)
NŁ 41 (359), 14X 1999 r.

*
(.„) zaczynamy nowy etap w rozwoju Nowego Łowiczanina. Od tego
czwartku każdy kolejny numer naszej
gazety będzie się ukazywał w części
w kolorze
NŁ 46 (364), 1B XI 1999 r.
*
Czy można nagradzać honorowym
tytułem .Łowiczanina Roku" dyrektora
szkoły, skoro laury dla niej zdobywali
uczniowie, kierowani przez zaangażo
wanych nauczycieli - a nie dyrektora?
Takie pytania stawialiśmy sobie w tym
roku, typując dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu Wacława Witwickiego jako głównego kandydata do naszego redakcyjnego wyróżnienia. Od-.
powiedzi udzieliliśmy sobie twierdzą
cej. To bowiem dyrektor może nauczycieli i uczniów motywować bądź działać na nich deprymująco, może zachę
cać, ale i zniechęcać, może tworzyć
w szkolę atmosferę znakomitą - ale
i taką, w której myśli się o szukaniu innej pracy. Dlatego też w miniony poniedziałek, 27 grudnia wręczając dyrektorowi Witwickiemu okolicznościową. grawerowaną plakietkę, wiedzieliśmy, że
trafiła

ona w godne ręce.(„.)

-pisaliśmy rozpoczynając długi

artyw którym przyznaliśmy tytuł .Łowi
czanina roku1999" dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 3 w Łowiczu Wacła
wowi Witwickiemu.
NŁ 52 (369), 30 XI 1999 r.
kuł,

I tyle tego. Co nam przyniesie
1O lat, jeśli Bóg da je
przeżyć? Czytajcie co tydzień.

następne

r : • .• •

Wybór przygotował
Wojciech Waligórski

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

KUCHNIE na T~oją a1iart

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-kondygn~cyjny
•Mieszkania jedno- i dwupoziomowe o pow.: 35 m 2 , 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 PKO SA Łowicz)

--

• Termin oddania - czerwiec 2001 rok
TO JEST DLA PAŃSTWA SPOSÓB
NA SPEŁNIENIE MARZEŃ

lnformacie i Preżentacie
na terenie Łowicza:
Przedstawiciel firmy
p. Andrzej Pomarański
tel. (0-46) 837-62-28

. •!• Wykonujemy
•!• Projektujemy
-•!• Montujemy
•!• Zapewniamy sprzęt do zahudOWJ wraz zmontażem

OSIEDLE
POD KURANTEM
Głowno,

MIESZKANIA NA WŁASNOŚĆ

tel. 042 719-27-84, 719-39-39

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

...... u..;;,...__o...-~·

"'t-" ......

o ParaPetY o OKNA
o SIDING
o Kleje.

o

-

DRZWI

__,,,.
fu2i. listwy M.\""'~

:~"'.~

PROMOCJA NA:
o

o Panele

1 - 24 lokale
2 - 12 lokali
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.
~

O GLAZURY
O Terakoty
o Kasetony

•

ścienne

•

Elektronarzędzia

Podłoeowe

Bosch

...-.::>

~~~~~- .:_.~_:.>-.::..:~~

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

- 1O MINUT DO LASU

- DOSKONAŁE POWIETRZE

- 20 MINUT DO ŁODZI (BUS-EXPRES)
GR-63A

,

NAJTANSZf KREDYTY
• samochodowe
• mieszkaniowe

OSK„D~A"
Łowicz,

Nowo otwarty
SKLEP HYDRAULICZNY

12

N-4JT.A..ŃSZE

~~c..

~o

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

- kursy kat. „B"
- jazdy dodatkowe
Początek kursu 9 i 16 maj; godz. 16.00

• BEZPŁATNA WYMIANA OLEJÓW
• SMAROWANIE PODWOZI ·
• DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO

PRZV.JMI;
ZIEMIĘ

P.H.u. i>a~rno s.c.

J"'

I

>

•

•

(0-46) 837-61„09

„i ~ 5-TALATO R"
w

R-608

Łowiczu,

ul. 3-go Maja 9

(dawna centrala

Opow.35 m 2
W CENTRUM
ŁOWICZA
ul. Zduńska 35

węglowa)

OFERU IE SZEROKI ASORTYMENT
~ materiałów
~

Z1NYKOPÓ1N

,.._
L

Ogińskiego

tel. 837-12-88

~~c..'~v

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

ul.

oraz

hydraulicznych
sanitarnych

urządzeń

Zapraszamy w godz. od 700 - 1800
Tel.(046) 830-33-66
Filia Zduny 9; tel.(046) 838-75-53

R-604

L

R-603

,,

Tel.(046) 837-45-92 po godz.17° 0

-
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SAMOCHODOWE
Fiat I 26p, 1985 rok, po kapitalnym remoncie, kolor granatowy, alternator, nowa deska rozdzielcza pilnie sprzedam. Tel. 046/838-83-70.
skuter 50, w dobrym stanie - sprzedam.
Tel. 046/837-02-79.

VW Golf 2, 1,6 benzyna, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/832-32--03.

Sprzedam dom w centrum Łowicza.
Tel. 0221758-04-04.

Ford Fiesta, 1993 rok, poj. I, I - pilnie i tanio sprzedam.
Tel. 046/838-20-51

126p, 1988 rok, nadwozie po remoncie, malowany sprzedam. Tel. 0604-147-886.

Sprzedam M-5, Bratkowice (raty). Tel. 046/837-77-60
wieczorem.

Ford Fiesta, 1996 rok, trzydrzwiowy - sprzedam.
Tel. 046/837-32-81.

Opel Vectra CDX 2 Litry, 1994 rok, cena 28.500
- sprzedam. Tel. 0602-158-263, 0461837-43-14.

Sprzedam M-4 (44 m2), os. Tkaczew 2.
Tel. 0461837-63-38, 046/837-70-30.

Fiat Punto SSSX, 1996 rok, 5-<lrzwiowy, zielony metalik, elektryczne szyby, centralny zamek, serwisowany,
przebieg 100 tys. km. Tel. 0461837-56-14,
0605-233-833.

126p, 1984 rok - tanio sprzedam. Tel. 046/837-15-43.

Sprzedam ziemię w Świeryżu Il 3,20 ha.
Wiadomość - z.duny Nowe 59a.

Jawkę,

Daewoo Nexia GLX, 1997 rok, bogate wyposażenie,
stan idealny, serwisowany, I właściciel - sprzedam.
Tel. 0605-072-903, 046/837-44-11.

-

Polonez, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0603-204-159.

Ford Escort Cabńolet 1,6, 1988 rok, benzyna.
Tel. 046/855-66-30.

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

VW Passat, 1992 rok, 1,8, klimatyzacja - sprzedam.
Tel. 046/861-40-05.

Jawa 3SO sport (czerwona), 1988 rok - sprzedam.
Tel. 0602-733-809 po 16.00.

Ford Mondeo 1,8, 16V, 1993 rok, bialy,
- sprzedam. Tel. 0604-260--012.

Fiat Brava 1,6, 1997 rok, I wlaściciel, czan1y metalik sprzedani. Tel. 0604-493-172.

Toyota Corolla, 1993 rok, 2 diesel, biała, 5-drzwiowa,
19.900 zl - sprzedam. Tel. 0602-192-463.

Tavria, po wypadku, w calości lub na ~i - sprzedam.
Tel. 0602-592-794.

Cinquecento 700, 1997 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-53-18, 0604-632-391.

Toyota Hiace, 1990 rok, ładowność 800 kg + 6 osób,
podwyższony, przebieg 290 tys. km, 2,4 D.
Tel. 0604-349-401, 046/837-71-85.

Ford Transit 2,5 diesel, 1995/96 rok, 7-0sobowy,
70 tys. km, niebieski, ABS, serwo, bezwypadkowy,
stan idealny - sprzedam. Tel. 0602-219-877.

Uno, 1992 rok, grafit metalik - sprzedam.
Tel. 046/837-00-99.

Romet Ogar-205, motorower, rok produkcji 1987
z 5-letnim silnikiem, stan dobry - sprzedam.
Tel. 046/837-89-47.

wersja

Wartburg 1,3 - sprzedam.

ŻUk skrzyniowy, 1983 rok, benzyna + gaz, stan idealny

Simson -

- sprzedani. Tel. 046/837-64-73.

VW Golf I, 1500 diesel, 5-drzwiowy, 1981 rok
- sprzedam. Tel. 0461837--08-12.

Fiat 126p, 1986 rok, w calości lub na części, rejestrowany - sprzedam. z.duny. Tel. 046/839-11-57.

kupię. Teł.

Teł.

0461837-60-94.

046/838-06-54, 0604-218-148.

Flat Cinquecento 700, 1997 rok, metalik - sprzedam.
Tel. 0461837-37-45 po 16.00.
126 el, listopad 1995 rok, czerwony - sprzedam.
Tel. 0461838-57-41 po 17.00.

Wartburg, rejestrowany, w całości lub na
chodzie + Golf 1, dokumenty - sprzedam.
Tel. 0605-061-365.
Fiat 126p, 1990 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-50-86.

cz.ę.ści,

Mysłaków

na

119.
.

Sprzedam działki budowlane w z.dunach.
Tel. 046/838-75-53.

Sprzedam kiosk na targowicy. Tel. 0461837-63-79.
48 m' (3-pokoje), parter, centrum zamienię na maly
domek. Tel. 0461837-67-50.
Sprzedam gospodarstwo 13,40 ha z budynkami.
Bobrowniki 30.

Tico, 1997/98 rok, przód do malowania - sprzedam.
Tel. 046/838-06-24.
Sprzedam kawalerkę (3 7m2) w Łowiczu na
. . .
Polonez Caro Plus 1,6 GLI, październik 1997 rok, stan i dzialkę uprawną (4,5ha) w Urzeczu.
• Tel.0501-535-008.
idealny - sprzeda. Tel. 0461837-64-73.

oś.

Kostka

Hyunday Lantra combi 1,8, 1996 rok, klimatyzacja,
elektryczne szyby, centralny zamek, I właściciel - tanio
sprzedam. Tel. 0461837-61-79.

lub sprzedam mieszkanie Łowicz na Łódź.
Tel.(042) 654-72-57 IO.OO - 17.00; tel. po 17.00
651-30-94.

126p, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0461837-63--00.

Sprzedam pawilon handlowy wolnostojący w centrum
Łowicza 324 m2• Tel.0606-387-354; 837-39-18.

Zamienię

Fiat 126p, 1994 rok - sprzedam. Wygoda 58a.

Sprzedam mieszkanie 2 -pokojowe 48 m2, Bratkowice,
1 - piętro, z telefonem. Tel.(046) 837-74-52 po 18.00;
0606-102-857.

Tico, rok produkcji 1997, czerwony metalik
- sprzedam. Tel. 046/837-67-37.

Sprzedam dom na wsi. Tel. 0602-814-477.

Mazda 626, 1986 rok - sprzedam. Tel. 046/837-34-83,
0603-179-67 ł.

Pilnie sprzedam działkę w Zgierzu, róg Letniej
i Młodzieżowej. Tel. 0461839-13-23 wieczorem.

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

Mieszkanie 50 m2, tanio sprzedam. Tel. 046/837--08-56.

I26p bis, 1989 rok - pilnie i tanio sprzedam.
Kolonia Łyszkowice 8. Tel. 046/838-88-62.

Poznań

Sprzedam dom jednorodzinny, działka 1.400 m'
w z.dunach. Tel. 046/837-96-13.

Sprzedam M-4, 60 m'. os. Dąbrowskiego.
Tel.(046) 837-50-39 po 16.00; 837-22-02

Jawa 350 TS, rasowana, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-67-97.

Sprzedam 7 ha ziemi przy trasie Warszawa między z.dunami a Łowiczem. Wiadomość:
Maurzyce 36 w kierunku Strugienic.

Sprzedam M-4, 60 m2, ill
Tel. 046/837-78-86.

piętro

na os. Bratkowice.

Sprzedam dom do remontu wraz z działką 1.200 m2•
Tel. 0604-620-356.
Sprzedam gospodarstwo rolne 7,5 ha z budynkiem
gospodarczo-mieszkalnym. Osmulsk, gm. Sanniki.
Tel. 0241277-65-15, 0602-454-664 po 18.00.
Sprzedam lub wydzierżawię kiosk handlowy przy
dworcu PKP. Tel. 0603-224-845.
Sprzedam dom w Głownie w stanie surowym (przywoda, energia elektryczna, dach - dachówka
bitumiczna), dzialka 1275 m2 • Informacja telefon:
0421719-19-60.
łączy:

M-4 w Glownie ul. Sikorskiego - sprzedam.
Tel. 0421719-22-92.
Sprzedam mieszkanie M-4, 60 m' na osiedlu Kopernika w Głownie. Tel. 042/719-30-49.
4 ha ziemi pod las - sprzedam w Zgodzie.
Tel. 046/838-27-52.
Sprzedam działkę rekreacyjną we wsi.
Tel. 046/838-27-52.
Sprzedam 1,60 ha pod lasem. Tel. 042/719-65-95.
Sprzedam działkę budowlaną 1.500 m w Głownie.
Tel. 0421719-41-58.
Sprzedam M-4 (68 m2) Głowno os. Huta Józefów.
Tel. kom. 0603-652-733.

Sprzedam M-4 lub zamienię na mniejsze.
Tel. 046/837-72-34.

NIERUCHOMOŚCI

Niedźwiadzie.

Sprzedam działkę rekreacyjną w
Tel. 046/837-77-65.

126p, 1992 rok, czerwony, fotele lotnicze - sprzedam.
Kalenice 183. Tel. 0461838-88-52.

Okazyjnie sprzedam 3-pokojowe 60 m'
w Skierniewicach, cena 78 tys. zl. Tel. 0601-699-344.

Kupię

Polonez 1500, 1981 rok, stan dobry, cena do uzgodnienia - sprzedam. Patoki 22.

Sprzedam M-5, 58 m lub zamienię na domek.
Tel. 046/837-33-20.

Kupię mieszkanie do 40 m' na os. Starzyiiskiego,
I lub Il piętro. Tel. 0461837-81-77 wieczorem.

Seat Ibiza, 1998 rok - sprzedam. Tel. 0606-473--014.

ŻUk, 1990 rok, izotemia, instalacja gazowa - sprzedam.
Tel. 046/861-13-81.

Sprzedani 2 hektry łąk.i; Urzecze gmina z.duny.
Tel. 042/643-87-10.

Kupię maly domek, kawalerkę do 30 tys. zł.
Tel. 04217! 0-88-09, kom. 0604-188-422.

Tarpan skrzyniowy w całości lub na ~i - sprzedam.
Tel.(046) 838-27-70-.

Ford Escort Cabńolet, 1988 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-68-45.

Tarpan 2120, I'189r - sprzedam. Tel. 046/838--06-05.

Pilnie sprzedam mieszkanie 50 m w cegle po
okazyjnej cenie. Tel. 0461832-56-55, 0605-100-61 O.

Ford Escort, 1991 rok, bogate wyposarzenie, stan bardzo dobry - sprzedam. Tel.(046) 837-03-70;
0501-442-493.

Fiat 125p, 1988 rok, instalacja gazowa
- tanio sprzedam. Tel. 046/837-27-51.

Fiat 12Sp rok 1986, stan dobry , 1750 zl - sprzedam.
Tel.(046) 837-47-28.

126p, październik 1996 rok, błotnik i drzwi
do lakierowania - tanio sprzedam. Tel. 046/837-93-99.
MZETZ ISO, 1988 rok - sprzedam. Tel. 0602-125-802.

Renualt Megane RT, 1996 rok - sprzedam.
Tel. 0608-386-633; (046) 838-66-33 po 18.00

Polonez, 1987 rok- tanio sprzedam.
Tel. 046/839-65-87 .

Polonez Caro, 1992/93 - sprzedam.
Tel.(046) 839-62-51 po 16.00.

Mazda 328, 1981 rok, stan dobry; butlę C02; głowicę
i hak do Escorta 1,3 - sprzedam. Tel. 046/839-66-75.
126p, 1988 rok - sprzedam. Tel. 0461838-20-27.

126p, 1998 rok, 1 właściciel - sprzedam. Łowicz,
ul. Rzemieślnicza 21 (os. Górki). Tel. 0461837-13-45.

Fiat 126p, elgant, uszkodzony, r. 1996 - sprzedam.
Tel.(046) 838-46-39.

Renault Trafie 2,10, 1988 rok, stan dobry - pilnie
sprzedam. Tel. 0461838-21-73, 0605--095-948.

Fiat 126p, 1992 rok - sprzedam. Tel.(046) 838-91-83.
Wygoda 67.

Lada Samara 1,3, Sd, 1988 rok, stan dobry
- tanio sprzedam. Tel. 046/837-58-83.

Tel. 0501-851-747.

M-4 spółdzielcze na M-3.
Tel. 046/837-55-17.

Kamaz 5511 wywrotka - sprzedam.
Tel.(046) 838-90-05; 0604-425-281.

Audi 80 2,0E, typ 84, 1992 rok, bogate wyposażenie
- sprzedam. Tel. 046/837-01-80, 0602-133-182.

Fiat 125p, 1988, silnik po remoncie, 1900 zl. - sprzedam. Tel. 042/632-15-18, po 17.00, 042/672-88-62.

Sprzedam

Lada 2105 - tanio sprzedam. Tel.(046) 837-01-22.

Peugeot Bokser 2,5 TD maxi, lipiec 1997 rok
- sprzedam. Tel. 046/837--01-80, 0602-133-182.

Fiat I 25p, 1986 rok, silnik po remoncie - sprzedam
tanio. Tel. 0421719-56-05 po 19.00.

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

Fiat 126p, 1993 rok - sprzedam pilnie i tanio.
Tel. 042nI0-84-67.

Sprzedam łąkę w Złakowie,
Niespusza 16.

Suzuki - Maruti, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 0421710-84-67, 0604-933-235.
Audi 80, 1980 rok. Tel. 0461838-27,52.

Sprzedam 39 m' na os. Starzyńskiego.
Tel. 046/837-92-58 po 17.00.

Simson SSI enduro, 1990 rok, atrakcyjny wygląd, czerwony, cena 1.500 zl - sprzedani. Tel. 0461838-46-48.

Fiat Ducato 2,5 TOI maxi, 1994 rok - sprzedam.
Tel. 046/837--01-80, 0602-133-182.
126p, 1995 rok - sprzedam.

Wieś

126p, 1989 rok - sprzedam.

Łowicz,

Cinquecento, 1994 rok. Zielkowice 211.

Wygoda 52.
ul. Katarzynów 8.

Trabant, 1987 rok, stan dobry, wraz z ~iami
- sprzedam. Witusia 16, gm. Kiernozia.
ETZ ISO - sprzedam. Tel. 0421719-48-03.
ŻUk A13, 1972 rok, po remoncie - sprzedam.

Skoda Favońt, 1991 rok, biała - sprzedam.
Tel. 0461838-45-36 po 16.00.

Ford Escort 1,3, 1982 rok, stan techniczny b. dobry, 5drzwiowy, alwniniowe felgi - sprzedam.
Tel. 042nI0-71-63.

Skoda Favońt 135 LS, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 024/277-90-52, 0604-415-290.

Polone:z Caro, 1993194 rok - sprzedam.
Tel. 0421719-12-62.

Trabant, 1989 rok, bez silnika, wszystkie podzespoly.
Tel. 0603-753-973.

MTZETZ 251, 1990 rok - sprzedam. Nieborów 218.

Citroen AX, poj. 1000 cm', 1993 rok - sprzedam.
Tel. 046/830-21--07 po 17.00.

Polone:z Caro 1,6, wrzesieii 1998 rok, wiśnia metalik,
I właściciel, stan bardzo dobry - srzedam.
Tel. 0604-631-727.

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

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

Żuk - tanio sprzedam. Tel. 046/837-82-26.

Motocykl MZ250TS, rok produkcji 1979 - sprzedam.
Tel. 046/837-71-57 po 18.00.

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

Fiat 12Sp - sprzedani. Tel. 0606-306-651.

Seicento 900, 28 kwiecie1i 1999 rok, czerwony,
licznik 3000 km - sprzedam. Tel. 0602-523-811.

Renault 19, 1993 rok, stan idealny - sprzedam tanio.
Seligów 7.
VW Passat 1,8 CL, rok produkcji 1990, zadbany
- sprzedam. Tel. 046/838-45-65, 0602-255-831.

CC 704, rok produkcji 1998 - pilnie sprzedam.
Tel. 046/833-38-63, 0601-803-167.

Kupię

Fiat 126p, 1992 rok, cena 3.300 zl - sprzedam.
Wygoda 45a.

Skoda Favorit, październik 1994 rok, alann, odtwarzacz, radio, biała - sprzedam. Tel. 046/833-68-30
wieczorem.

126ELX, 1997 rok, stan bardzo dobry - sprzedam.
Tel. 046/838-13-47 po 16.00.

Fiat 126p, 1983 rok - sprzedam. Tel. 046/837-77-50.

Ford Fiesta 1,8 diesel, 1997 rok,
- sprzedam. Tel. 0241277-65-59.

Seat Cordoba, 1997 rok- sprzedam.
Tel. 046/838-64-36.

pełna

dokumantacja

Fiat 126p, 1987 rok - sprzedam. Tel. 0461837-77-65.

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

Dacia 1300, 1991 rok - sprzedam. Tel. 0461837-55-83.

Polonez Caro 1,6 GLE, 94/60 tys., bordo metalik, alufelgi, Il właściciel - pilnie. Tel. 046/838-85-57.

Ford Sierra - tanio sprzedam. Tel. 046/855-71--0 I
wieczorem.

Dacia 1310 - sprzedani. Jackowice 42.
Tel. 024/355-10-74.

Fiat Uno 1,4, 1994 rok - sprzedam. Stare Grodze 51.

126p, I989r - sprzedam. Tel. 046/832-33-42 po 17.00.

llyunday Lantara 1,6; 16V, 1993 rok, wspomaganie
kierownicy, elektryczne szyby, szyberdach, bialy
- sprzedam. Tel. 046/838-02-29.
Wartburg, stan idealny - sprzedam niedrogo;
camping. Tel. 0604-674-942.

kupię

ETZ-250, grudzień 1988 rok, kolor niebieski, stan
dobry, cena 1000 zł - sprzedam. Tel. 0606-307-406.
Avia, izoterma i przyczepa D-60 - sprzedam.
Tel. 046/830-21-11, 0604-531-614.
żuk, 1979 tok - sprzedam. Reczyce 71.

Skoda Favońt, 1991 rok - sprzedam.
Tel. 046/837-51-65.
Fiat Punto, 1999 rok, kupowany w salonie, I właści
ciel, trzydrzwiowy, zgnila zieleń, przebieg 28.800 sprzedam. Tel. 0601-379-465.
Mercedes 608, 1982 rok - pilnie sprzedam.
Tel. 054/413-97-26.
Cinquecento 700, 1996 rok - pilnie sprzedam.
· Tel. 046/837-47-97 po 16.00.
VW Transporter 1,6 benzyna, ł 984 rok - sprzedam.
Teł. 046/837-55-31.

Sprzedam przyczepę
Tel. 046/837-55-90.

campingową

Niewiadów.

powypadkowe, szybka realizacja zgło
najkorzystniejsze ceny. Tel. 0461837-46-96,
0606-854-452.
Kupię każde
szeń,

Sprzedam przyczepkę
Seligów 18.

samochodową, nową.

Kupię przyczepę cempingową.

Tel. 0461830-21-50.

Sprzedam przyczepkę samohodową i ładowycz zawieszany (tyl) do ciągnika. Tel. 046/837-18-76 po 16.00.

GARAŻE
Sprzedam lub wynajmę garaż, os. Bratkowice.
Tel. 0461830-20-41 po 18.00.
Sprzedam garaż, os. Bratowice - dobry lokalizacja.
Tel. 046/837-77-92.
Sprzedam garaż na os. Bratkowice. Tel. 0461837-29-68
po 18.00.
Do wynajęcia garaż na osiedlu Kopernika w Glownie.
Tel. 0601-946-311.

NIERUCHOMOŚCI
-SPRZEDAż
Sprzedam dzialkę Annii Krajowej I03, 0,31 ha, zmeliorowane, woda, prąd, telefon na miejscu.
Tel. 046/837-90-51.
Sprzedam notarialnie działki budowlane ok. 1200 m'
w Nieborowie nr 169, po godz. 15.00.
Tel. 0602-598-906.
Sprzedam M-4, 60,5 m'. parter, os. Konopnickiej bi. 2.
Tel. 0461837-46-91 po 16.00.

- KUPNO

Sprzedam dzial.ki budowlane przy trasie Warszawa,
Poznań i Łódź w Łowiczu. Tel. 0461837-48-06.
Sprzedam dwupokojowe 48 m' na Bratkowicach.
Tel. 046/837-74-27.
Zamienię

działkę

2.660 m2• Tel. 0606-557-457.
Dąbrowskiego.

NIERUCHOMOŚCI

słomę żytnią.

Sprzedam dzialkę pracowniczą 300 m' z altaną przy
ul. PoZRańskiej. Tel. 0461837-89-47.
Sprzedam dom, ul. Łódzka, działka I ha.
Tel. 0602-354-612, 046/837-26-58 wieczorem.
Sprzedam dwie działki rekreacyjne w Łowiczu o pow.
1.900 m2 i 3.000 m2, woda, światło, kanalizacja, dostęp
do rzeki. Tel. 046/837-84-94 po 17.00.
Sprzedam działkę rekreacyjną, las, woda, powyżej I ha
z możliwością pod zabudowę mieszkalną i gospodarczą. Tel. 0602-613-560.
działkę

o pow. I ha przy ul. Warszawskiej.
wieś Malszyce 14.
Poznańskiej.

Sprzedam 1,20 ha łąki koło Łowicza przy trasie PoTel. 0461837-11-74 wieczorem.

znańskiej.

Sprzedam działkę z zabudowaniami, koniec
ul. Armii Krajowej. Tel. 0461837-95-3,3.
wydzierżawię

Sprzedam dzialkę budowlaną o pow. 1.500 m'.
Tel. 046/837-46-63 po 16.00.
Sprzedam

kawalerkę

26 m2• Tel. 0461837--04-45.

M-3 lokatorskie, II piętro os. M. Konopnickiej na kawalerkę; dzwonić po 20.00.
Tel. 046/837-30-32.
Zamienię

Sprzedam dom piętrowy na działce 240 m' w centrum
Strykowa. Tel. 0421719-92-51.
Pilnie sprzedam dzialkę koło Łowicza.
Tel. 0461837--06-43 po 21.00.

- - - - - - - -- - - . -

Do wynajęcia lokal 42 m2 w centrum
Tel.(046) 830-31-41 po 20.00.
Szukam kawalerki do

wynajęcia.

Do

Łowicza.

Tel. 0461837-73-75.

Łowicza

na biuro.

dom w centrum Łowicza. Tel. 0601-209--010.

wynajmę

wynajęcia

mieszkanie. Tel. 0501-869-597.

pokój. Tel. 046/837-15--09.

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

Wynajmę

Trzy studentki poszukują mieszkanie do
Tel. 0606-990-724.

wynajęcia.

Do wynajęcia M-4, 60 m2• Tel. 046/837-63-60,
0601-306-566.
Lokal sklepowy w centrum miasta do
Tel. 0461837-46-49 wieczorem.
Część sklepu, centrum
Tel. 042/684-41-59.

Głowna

do

wynajęcia.

wynajęcia.

Do wynajęcia sala na wesela, OSP Czatolin.
Tel. 046/838-84-41 po 18.00.
POdstąpię bar w Bratoszewicach.
Tel. 0421719-89-77.

KUPNO - RÓŻNE
Skup metali kolorowych.
Tel. 046/837-61-09.
Kupię Olchę Tartarczną

m' na Tkaczewie na 50-52 m2 również na
Tkaczewie. Tel. 0461837-39-72 po 20.00.
Zamienię 38,5

M-5, Konopnickiej, pilnie sprzedam lub
na 2 lata. Tel. 0604-457-636.

Do wynajęcia piętro w domku jednorodzinnym.
Tel. 046/837-15-09.

Wynajmę

Pilnie sprzedam dzialkę w Żychlinie z ogrodem, powierzchnia 1.900 m' w tym 2 mieszkania w budynku
murowanym, powierzchnia 150 m'.
Tel. 0221638-92-78.

Wiadomość:

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

Pilnie

Sprzedam dom w centrum Łowicza. Tel. 0601-209-010.

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

-WYNAJEM

Pokój z telefonem w centrum
Tel. 0602-192-463.

Sprzedam mieszkanie 24,5 m' na os. Kostka.
Tel. 046/837-51-56.

Sprzedani

gospodarstwo rolne. Tel. 0604-229-485.

Kupię kawalerkę w Głownie. Tel. 0421658-43-70
wieczoren;i.

Sprzedam M-4 na os. Konopnickiej bl.5.
Tel. 046/837-30-93, 837--08-73, 0602-627-705.

Fiat 126p, rok 1986 - sprzedam. Tel.(046) 837-12-59.

Fiat 126p, 1987 rok - sprzedam. tel.(046) 837-10-71

-

VW Passat combi, 1992 rok, SZMY metalik, stan bardzo
dobry. Tel. 046/837--06-56.

łub

zamienię

126p, 1985 rok - sprzedam. Czatolin 154.

Audi 80, 1979 rok - sprzedam. Tel. 0603-754-602.

....

pełna

Star 200, wywrotka, niedrogo - sprzedam.
Tel. 046/837-76-79.

ŻUk skrzyniowy, 1985 rok - sprzedam.
Tel. 046/838-75-17.

Sprzedam dom w stanie surowym, dzialka 1,20 ha
na bloki. Tel. 046/837-28-65.

Opel Astra 1,8, XI. ł 992 rok, pelne wyposażenie i
MZ ETZ 251, 1990 rok - sprzedam. Tel. 0461837-45-20.

Łowicz,

Klickiego 66.

na pniu. Tel. 0501-394-955,

090-277-229.

SPRZEDAż - RÓŻNE
Łyszkowice,

ul. Targowa I - prowadzi sprzewieprzowych - w cenach hurtowych i detalicznych. Atrakcyjne ceny!!! Tel. 0601-345-710.

Ubojnia

daż półtusz

Prowadzimy sprzedaż krokwi dachowych, desek,
stempli na zamówienie. Partyzantów 9.
Tel. 046/837-17-07, 046/837-96-69.

łat,

Sprzedam komputer (bez monitora): procesor Celeron
400, plyta MS-6163, 64 RAM, dysk 6,4 GB, Riva TNT2
(32 RAM), Sound Blaster Live!, CD-ROMx45. Wszystko na gwarancji (cena 2.800 zł). Wiadomość:
tel. 046/837-34-59.
Kotly mialowe z Pleszewa, węglowe z Olsztyna, wysoka wydajność, niska cena. PHU Domitech,
ul. Klickiego 66. Tel. 0461837-61--09.
Sprzedam magnetowid Sony SLV - X50ME, stan bardzo dobry (dokumentacja) - 450 zl.
Tel. 0461837-63-96, wieczorem.
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z powodu

.JL

Rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii
pogrzebowej naszej ukochanej żony i mamy

MARCINOWI KUCHARSKIEMU
nagłej śmierci

ś.P.

OJCA

DANUTY GERING
serdeczne Bóg

zapłać

składa mąż

R-625

wyrazy współczucia składają wydawcy i pracownicy

ir

ODESZLI OD NAS
(28.04. -4.05.2000)

i synowie

Nowego Łowiczanina
Pragnę gorąco podziękować

w imieniu własnym
i moich dzieci za wszelką okazaną mi pomoc
w ostatnich chwilach życia mojego męża

Serdeczne podziękowania

HENRYKA WAWRZYNA

Pani DANUCIE TRYNGIEL
okazaną

za

pomoc w-czasie choroby
naszej ukochanej żony i mamy
składa mąż

a w szczęgólności:
- dyr. Janinie Kłos - Kaźmierczak
- ordynatorowi Witoldowi Morawskiemu
- oraz całemu personelowi Oddziału Wewnętrznego

i synowie

Okazyjnie sprzedam 3 stębnówki Texitma.
Tel. 046/837-63-%, wieczorem.

Sprzedam telewizor Sharp 28", telegazeta, stereo.
Tel. 0604-188-957.

Sprzedam łanio pólkolapel.an w bardzo dobrym stanie
- 250 zł. Tel. 0461837-63-96, wieczorem.

Sprzedam pustak. Tel. 0461837-15-51.
Sprzedam stroje

Sprzedam kanapę mlodziei.ow4 - 150 zł.
Tel. 0461837-63-93, wieczorem.

·

Sprzedam akwarium 125 lzcałymwyposażeniem(m.in.
tennoregulator noc-dzień, oświetlenie, filtr pILelewowy, tylna ściana malowana) - 200 zł.
Teł. 0461837-63-96, wieczorem.
Automat do bramy, nowy, włoski - tanio sprzedam.
Teł. 0461837-41-09, 0603-765-109.

transfonnatorową,

Wierzba płacząca do sadzenia, ziemia do podwyższa
nia, czarna do ogródków. Tel. 046/837-13-64 po 21 .00.
Sprzedam łódź woiosłowo-motorową z silnikiem.
Tel. 046/837-ód-67.

Sprzedam

leżaczek

bujany.

Spizedam zamrażarkę Mors TZ - 22 I (pojemność 206
dm3), stan bardzo dobry, 500 zł. Tel.(046) 837-81-04.
Teł .(046)

i kos iarkę

betoniarkę.

Tel. 0461837-82-26.

Sprzedam akordeon Weltrnaester 120 b oraz rower.
046/837-61-44.

Sprzedam zestaw glośnikowy, estradowy
stan bardzo dobry. Tel.(046) 837-84-63.

Ełtron

IOO,

Sprzedani mini wież<; Technics SACH 50.
Tel. 0461837-78-27.
kurcząt, pizenośny.

Przyjmę opiekę

nad dzieckiem lub
Tel. 0461839-65-02 po 18.00.

Gennina. Tel. 0461837-64-76.

Atrakcyjną suknię ślubną

rozmiar 38 - spizedam.

Tel. 046/837-69-33.

Sprzedam Playstation. Tel.(046) 837-73-01.

Sp=c!an1 pustaki „12". Tel. 0461837-73-08 po 18.00.

szł ifiarkę

do lastryka typ SL 27 I + maszynę
837-84-46 po 19.00.

Me!alowe meble ogrodowe. Łowicz, Pl.
Wózek

Sprzedam rower Wigry 3, nie
Tel.(046) 837-43-67.

używany

230

Sprzedam Jodówkę Mińsk i samochodową I2V.
0461837-11-59.

Sprzedam czerwone kanarki, skóry na futro z rudych
lisów, malo używaną mikrofałówk~ kuchnię gazową
4-palnikową; piecyk gazowy i agregat chłidniczy Saf
do komory 5-tonowej; butla gazowy do piwa.
Tel. 0461837-62-40.
kuchnię wę

młode

SpIZedam silos na cement 25 ton. Sierzchów 29, gm.
Bolimów.
Sprzedam

dębinę.

Sprzedam suporek
po 19.00.

Tel. 0461837-32-81.
cały

i połówki.

Teł.

0603-308-609

Sprzedam piasek na budowę i do tynków; kupię
Tel. 046/838-74-91.

żyto.

Olej opalowy produkcji Koncernu Płock w pojemnikach 30 i 50 I do nabycia na stacji paliw spółdzielni
Ogrodniczo-Pszczelarskiej „Pszczółka" w Łowiczu,
uł. Małszyce 9 (600 m od trasy Łowicz-Płock).
Teł. 046/837-61-09.
Dwie beczki metalowe na wodę po 2000 I - sprzedam.
Zabostów Mały 17. Teł. 046/838-63-49.

Sprzedam tanio połówki suporeksu.
Tel. 046/839-11-50.

w

sprzątanie.

Głownie,

20-27 lat,

Koński

Targ I.

Tel. 0421684-41-59.
Przyjmę

szycie na verlock i stębnówkę. Kalenice I83.
Tel. 046/838-88-52.
PFirma „Gor - Mex" Głowno , ul. Kilińs kiego 4,
zalrudni wykwalifikowane szwaczki - gorseciarki.
Tel. 042/719-40-66.
Dodatkowa praca w brytyjskiej finnie ubezpieczeniowej. Tel. 046/874-83-53 .

bliźniaczy

USŁUGI

gwintownicę elek1rYczną

Teł.

Sprzedam maszyny do skarpet - Ange 2U, 3B,
roczniki - tanio. Tel. 0604-376-195.

Samodzielną spizedawczynię

dwufunkcyjny - sprzedam. oraz
typ GW-4.
Tel. 046/838-75-53.

zł.

Sprzedam rower Sallo 50 zł. Tel.(046) 837-43-67.

Sprzedam pompę Apollo + silnik 4kW;
glową. Tel. 0606-252-272.

tynkarzy solidnych. Tel. 046/838-90-60,
0603-324-884.
Piekarnia w Kiernozi zatrudni fachowego ciastowego
na dobrych warunkach. Tel. 024/277-90-36.

Sprzedam zamrażarkę. Tel.(046) 838-2(}.38.

Boszoską. Teł .(046)

Firma handlowa zatrudni osobę na stanowisko sprzedawca. Wymagania: znajomość branży AGD-RlV; znajomość obsługi kasy i komputera; prawo jazdy kal B.
Teł. 0603-753-987.

średnie, profesjonalną, dyspozycyjną, niepalącą.

wędkę

Wideofilmowanie,
Sprzedam kosiarkę rotacyjną polską, 1.300
Tel. 024/285-39-73.

Torf, ziemia z dowozem. Tel. 042/719-29-70,
0605-140-822.

f~tografowanie.

Deszczownicę

- sprzedam. Teł. 046/874-71-85.

Rzeźbę wędksrza do ogrodu - sprzedam.
Tel. 0421719-60-38 wieczorem.
•

Sprzedam schładzarkę
Tel. 0421719-6(}.78.

5-konwiową,

Sprzedam tełewizorTełefunken 29, telegazeta.
Tel. 04217 I{}-82-26, 0604-993-640.

Tel. 046/837-94-85.

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

0602-71 ł-851.

Elektroinstalacje, przyłącza, pomiary, domofony.
Cieślak Edwanl, Łowicz, os. Kostka 21/28. VAT.
Teł. 0601-303-858, 0461837-50-84.
Gładź, płyta

gipsowa, sufity podwieszane, ścianki dziamalowanie, boazeria, panele, glazura, terakota,
podłogi , parkiety, cyklinowanie, siding, podbitki.
Tel. 0461838-98-40 po 20.00.
łowe,

Kompleksowe remonty
Tel. 046/837-53-74.

mieszkań,

budynków.

Montaż

boazerii, panele ścienne, podłogowe, panele
pawlacze, zabudowa wnęlr7, schody, tralki,
poręcze. Łuki, sufity podwieszane, -ścianki działowe z
płyty GK, wymiana okien i drzwi. Tel. 046/837-73-99,
0605-562-65 I.
PCV.

S~fy.

Tynki szlachetne. Tel. 0602-711-851.

Więźby

Hydrauliczne.
Płyty

Teł.

0602-711-851.

GK, zabudowa poddaszy. Tel. 0602-7 I 1-851.

Usługi

remontowo-budowlane i wykoiiczeniowe pezakres ( płoty i ogrodzenia ) Fval Janusz Koprowski ul.Ułańska 213. Tel. 046183(}.2{}-19 , 0606-88(}.378
łny

Murowanie, tynkowanie, docieplanie budynków.
Teł. 0603-244-493.
Docieplanie budynków systemem Atlas Stopter.
0606-4 I2-760.

Teł.

Szyldy, reklamy - profesjonalne wykonanie i montaż
u klienta. Łowicz, ul. Żwirki i Wigury 41.
Tel. 046/837-61-61 , 0604-758-246.
Montaż paneli ściennych, podłogowych.
Tel. 0461837-01-85 wieczorem, 0602-513-558.

dachowe. Tel. 0603-879-721.

Panele ścienne, podłogowe, glazura, terakota, malowanie , zabudowa z płyt G-K, sufity podwieszane, wymiana drzwi i okien, docieplanie strychów i poddaszy. FVAT.
Tel.(046) 837-02-59; 0602-584-061.
Remonty, wymillna otworów, płytki, gipsy, siding ilp.
Tel. 046/837-44-35, 0602-582-061.
Budowa kominków. Tel. 0461837-84-92,
0604-609-066.
Żaluzje, poziome, pionowe, rolety materiałowe i antywłamaniowe; montaż,

naprawa, cena producenta.

Tel. 0603-753-973.
Uslugi budowlane, murowanie, tynki,
Tel. 046/837-11-44.

płoty.

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

Usługi remontowe:
Tel. 0606-226-121.

mieszczeń,

Usługi

gładź,

panele, malowanie.

hydrauliczne. Tel. 0461838-67-41.

Tenniny.

Glazura - 20 zł; panele - I8 zł; malowanie - 3 zl; Hydraulika, wszelkie prace dodatkowe. Tel. 0606-343-848.

Premixy Roche, Sano. Upusty cenowe dla większych
odbiorców. IOO kg transport gratis; Kocierzew.
Tel. 046/838-48-94.

hydrauliczne, wodo-kanalizacyjne, kotłownie
olejowe, miedź, plastik. Teł. 046/838-74-83 po 20.00,
0602-442-524.

-

Gładź gipsowa, malowanie - solidnie.
Tel. 0605-520-033.

Wideofilmowanie - Krzysztof Bielecki.
0421672-23-20; 0603-287-456.

Montaż pokryć dachowych, obróbki blacharskie, sidingi, tynki akrylowe. Tel. 0604-645-98 ł,
0502-228-972.

Teł.

046/837-56-74,

Instalacje elek1rYczne, przyłącza napowietrzne i kubło
we, og=wanie podłogowe - elektryczne.
Teł. 0461837-46-02, 0461838-57-55, 0604-104-67 ł.

USŁUGI

INSTAL.-BUD.-REM.

Praca chałupnicza, akordowa z powierzonego materiału, zarobek I2.000 zł. Dostawa materiału i odbiór gotowego produktu. GwarantuJemy zatrudnienie w
IOO"Io.Materiał po otrzymaniu znaczka za 6,50 zł. LeoTechnopoł, Skrytka 19/E2, 66-520 Dobiegniew.

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

28 lat, dyspozycyjna, podejmie każ.dą pracę, może być
w gospodarstwie rolnym. Tel. 046/83{}-31-35.

Usługi

hydrauliczne. Teł.
0606-838-972.

Poszukujemy finn dekanikich. Tel.(046) 837-14-70.

Siding, podbitki. Tel. 0604-645-98 I, 0502-228-972.

z płyt

Układanie kostki brukowej. Teł. 0461838-36-10
wieczorem, 0606- ł I3-228.

1-75,

Układanie glazury, terakoty, remonty łazienek, panele,
boazeria, panele podłogowe, malowanie, wymiana
otworów ilp. Tanio- ~lidnie. Teł. 0604-580-213.
Bałusrtady,

Kompleksowe wykańczanie wnętrz.
Tel. 0461837-56-74, 0601-385-530.

Wideofilmowanie - obróbka komputerowa.
Tel. 0606-662-878.

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

Łowicz,

Wideofilmowanie, obróbka komputerowa.
Tel. 0461837-48-80, 0603-934-699.
Teł.

Układanie parkietu, panele, schody.
Tel. 046/837-42-55, 0606-968-225.

Usługi

remontowo-budowlane, pokrycia dachowe,
paneli ściennych i podłogowych, nacią
ganie gładzi, malowanie. Tel. 024/285-16-50,
0601-703-244.

Pokrycia dachowe, obróbki, siding. Tel. 0606-533-749.
PHU Tl)'ton montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralne ogrzewanie; domy jednorodzinne, pełne
· wykon?Jlie usług. Tełlfax 0461861-13-99,
0602-633-496.

....

Docieplanie budynków, kompleksowe remonty popelny zakres usług. Tel. 0602-587-936.

montaż płyt,

Docieplanie budynków.
0601-385-530.

046/837-ł

•

Dachy, konstrukcje, naprawa i konserwacja.
Tel. 046/839-18-37.

Nagrywanie cyfrowe VHS. Tel. 0461837-52-23.

ścianki

4 maja: Krystyna Klimkiewicz, I. 67, Łowicz;

Polikretan - natrysk. Tel. 0602-711-851.

Szamba polietylenowe - szczelne od 2.000 do IO.OOO I
oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Tel. 046/838-74-83, 0602-442-524.

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

Sprzedam kompletne koła z osią. Tel. 0461838-34-24

PRACA

Budowy - Ytong. Tel. 0602-711-851.

Usługi

-Wideofilmowanie „Kasia" - profesjonalnie, solidnie,
Sprzedam francuską suknię ślubną z długim trenem, tanio. Tel. 0461837-87-68.
bogato zdobioną gipiurą i haftem richerieu.
Wideofilmowanie. Bejda Andrzej. Tel. 046/837-4(}. JI.
Tel. 0421710-82-86, 0603-198-690.
Sprzedam blachę 7 mm, zaginarlcę, walce ręczne, nofyce
elektryczne ręczne. Tel. 0421719-17-31.

okien,

Domofony, systemy alannowe, autoałanny - montaż,
naprawa. Tel. 0461837-72-12, 0603-245-524.

Teł.

2 maja: Edward Kołucki, I. 64,
Klewków; Kazimierz Kolos,
I. 52, Goleńsko;

Hydrauliczne. Tel. 0606-838-972.

WIDEO

zł.

SSprzedam piec olejowy niemiecki używany 30 kW.
Teł. 0601-169-689.

montaż

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

Ocieplania - wszystkie.

Zatrudnię

Sprzedam rusztowania warsi.aWskie.
Tel. 0461837-18-76 po 18.00.

Sprzedam

od 30% do 51%. Tel. 0601-237-567.

Sp=dam eternit drbnofalisty 150 szt. Zabostów
Mały 28.

Sprzedam

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

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

29 kwietnia: Henryk
Kucharski, I. 71, Łowicz;
30 kwietnia: Jan Tybuś, I. 47,
Świeryż; Tadeusz Felczyński,
I. 83, Kalenice

Remontowo-budowlane, elektryczne, hydrauliczne,
glazura, terakota, gładź, panele, płyty GIK, VAT.
Teł. 0601-303-858, 0461837-50-84.

Usługi hydrauliczne, c.o., woda, kanalizacja, kotłow
sredme wykształceme, dobra prezentacja, praca row- · nie olejowe, gazowe, plastik, miedź. Teł. 0601-22(}.958.
nież w niepełnym wymiarze godzin. Kontakt: P. Anna
tel. kom. 0602-177-059.
Dachy - wszystko. Teł. 0602-711-851.

Zatrudnię kierowcę i piecowego do pracy w pizzerii.
Tel. 0602-797-972 w godz. 9.00 - 18.00.

Sprzedam rożen elektryczny na I2
Tel. 0241285-19-6 I.

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

?= pracą - osoby w wieku powyżej 30 lat, minim.urn

Teł.

Super wózek głęboki ze spacerówką - sprzedam, 200 zł.
Tel. 046/837-48-76.

Sprzedam regal 3 segmentowy I90x80x45, szafkę RlV
70x60x45, pólko1apczan z dwoma biurkami, wersalkę.
Tel.(046) 837-64-08.

Zatrudnimy młode energiczne osoby do pracy w nowej
restauracji w Łowiczu: kasjerka, piekarz, kirowca z
własnym samochodem. Wiek do 35 lat, pełna dyspozy·
cyjność. Bliższe infonnacje przyuł. 3-go Maja 8 Pizza
House w czwartek i piątek między 15.00 a 21.00.

do zbioru truskawek. Tel. 0461838-48-45
po godz. I9.00.

rotacyjną.

838-46-39.

Posiadam prawo jazdy kat. A, B, C, E, T - nie koniecznie
kierowca. Tel. 0602-32-70-68.

Przyjmę

Nowy piec c.o., węgiel 2,0 m tanio. Teł. 0604-631-727.

Sprzedam wózek dziecięcy, nowy. Tel.(046) 838-77-04.

dwukolówkę

0461838-15-79.

Spizedam konsolę Playstation + gry.
Teł. 0461838-15-79.

Sprzedam slomę jęczmienną i pilę spalinową Husqvarna 262XP, stan bardzo dobry, tanio.
Tel.(024) 277-93-73

Spizedam

Jodówkę przeszkloną. Teł .

łub zaopiekuję

Praca dodatkowa, nienonnowany czas pracy, rabat

nośność

Sprzedam obudowy Nokia 321 O i melodyjki.
Tel.0606-22-77-24.

Sprzedam wózek wielofunkcyjny i
Tel.(046) 837-1 {}-82.

używaną lodówkę.

Sprzedam pilarkę tarczową na gwarancji.
Tel. 046/838-15-79.
Sprzedam

Wózek widiowy elek1rYczny, typ WW - 12,
1200 kg, wysokość podnoszenia 3m.
Tel. (046) 837-14-70

się

szycie
dzieckiem. Tel.(046) 837-80-42.

z dziećmi.

Teł.

Teł.

Zduny

Przyjmę chałupnictwo, chętnie

Posiadam prawo jazdy kal A, B, C, E, T - nie kirrowca

Tel. 0461839-65-87.

SpIZedam hydrofor z pompą 200 I, krąg betonowy 100.
Tel. 0605-292-612.

Sprzedam bardzo tanio
046/838-67-95.

Sprzedam konsolę playstation na gwarancji.
Tel. 046/83{}-30-81.
Sprzedam spawarkę
Nowe 59a.

łowickie.

żona

R-622

R- 626

28 kwietnia: Stanisław
Grudzie!, I. 80, Łowicz;
Zdzisław Popowski, I. 77,
Chąśno; Danuta Gerling, I. 68,
Arkadia; Genowefa Czapnik,
I. 59, Łowicz.

Pl.

ogrodzenia, bramy, proste, kłute, gięte.
Koński Targ I. Tel. 046/837-95-44.

Usługi hydrauliczne,
Tel. 046/838-75-53.
Usługi

pełen

zakres, nowy technologia.

remontow<>:-budowlane.

Ocieplanie

zewnętrzne

Teł.

0461838-06-05.

domków. Teł. 0604-J6a-575.

Docieplanie budynków. Tel. 042/719-35-82,
0604-826-447.

INNE

-

USŁUGI

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

-

Zespól muzyczny. Tel. 0461837-42-08.
Zespół muzyczny - zabawy, bale, wesela.
Tel. 046/837-05-22.

Zespól - wesela. Tel. 0461 837-65-42, 046/837-%-03
Naprawa komputerów.

Teł.

046/837-73-28.

Projektowanie budynków mieszkalnych, gospodarczych - wycena, kosztorysy, nadzór.
Teł. 046/837-78-38.

Projektowanie stron www, nauka
Teł. 046/837-73-28.

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

uł. Składowa

Wypożyczalnia

obsługi

internetu.

sukien ślubnych w Skierniewicach,
11. Teł. 046/832-14-17.

-

-
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Producent oferuje parapety z marmuru
Tel. 046/833-04-95.

żywiczego.

Pracowałeś legalnie - Niemcy, Europa Zachodnia
- odzyskujemy podatel.
Tel. 071/385-20-18.

Zespół

- wesela, dobrze i tanio.
Tel. 046/837-91-83.
Baginet lekarski. Lekarz medycyny Aleksander Janowicz, Małszyce nr I6, 99-400 Łowicz.
Tel. 046/838-99-70. Przyjmuje 8.00 - IO.OO,
18 OO - 19.00; dojazd Linia nr 3.

-

Vertal: żaluzje - wewnętrzne, nawierzchniowe, verticale - materiałowe, antystatyczne oraz pracowni komputerowych (atesty), rolety - tekstylne, zaciemniające (antywłamaniowe, 50 wzorów). Produkcja, montaż,
naprawa - rachwiki VAT. Tel. 0602-736-092,
0602-297-257.
ALEXANDER - MED Gabinet odnowy biologicznej
czynny od poniedziałku do soboty, teł. 0-601-22-6862, nastawianie k~osłupa, zwalczanie bólów pleców,
głowy, stawów, rwy kułszowe,j,..cwy barkowej, zwalczanie skoliozy u dziec~ uzdrowienia organizmu przy
innych chorobach. Stosujemy specjalistyczny masaż,
refleksoterapii;. Głowno, Wojska Polskiego IO, godz.
16.00 - 18.00; tel.(042) 719-19-56. Koluszki, I I Listopada 41, godz. IO.OO -20.00 i 18.30 - 20.00;
teł.(044) 714-36-27.
Podciśnieniowe

pranie dywanów, tapicerek samochodowych, środek piorący Szwajcarskiej firmy „Taski"
Szczepaniak, Bratkowice 19/9.
Tel.(046) 837-73-07.
Unieważniamy

zagubione zaświadczenie na działal
ność gospodarczą nr 4436 o nazwie Usługi Remontowo Budowlane „Nowy Styl" s.c. Jan Pods<;dek
i Dariusz Kołasiewicz. Łowicz.
Usługi kopaczko-ładowaczką.

Tel. 0601-303-279,

046/837-08-76.
Biuro Rachunkowe - solidnie z
dojazd. Teł. 0602-529-914,
046186 I -25-36.

-

licencją

U.S, ZUS,

DełfTravel - Biuro Podróży, Głowno, Strażacka 9.
Tel. 0421719- I4-12. Delffraveł - Wakacje w Polsce
i za granicą: 2000 ofert. Delffravel w maju: Kreta
850 zł, Tunezja 199 USD, Turcja I 69 USD, Majorka pobyt gratis. Dełffraveł latem: Łeba 13 dni 430
zł, Chorwacja 349 DEM, Włochy hotel••• 490 zł.
Dełffraveł: obozy młodzieżowe, kolonie, kursy
językowe. Dełffraveł: przejazdy autokarowe po
Europie. Dełffraveł: wynajem autokarów. DelfTraveł: bilety lotnicze, wizy.

KOMPUTER O
- PISANIE
Komputerowe przepisywanie prac, rysunki, wykresy,
skanowanie. Tanio, solidnie, krótkie terminy.
Wydruki laserowe. Tel. 046/837-83-88,
0501-952-246.
Komputerowe przepisywanie tekstów, skanowanie:
język polski, angielski - szybk9, solidnie.
Tel. 046/837-46-85.

Montaż

zestawów Wizja TV; Polsat cyfrowy; zestawy
analogowe. Teł. 0601-306-566.
,,Mode Film" organizuje kasting dzieci 1 młodzieży na
modeli, fotomodeli i statystów. ŁoWicz, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Stanisławskiego 3 I. I5.05.200 rok
od I5.00 do 20.00. Przynieść zdjęcia łub zrobimy na
miejscu.

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

Sprzedam ciągnik Ursus 914, stan bardzo dobry.
Tel. 046/861-25-51.

Przyczepa dl. 6 m, szer. I m, jednoosiowa do 750 kg
- sprzedam. Tel. 0461837-41--09,
0603-765-109.

Sprzedam kombajn ziemniaczany i sadzarkę; kombajn
zbożowy Z--058 Rekord; prasę Z-224; Star 200;
ciągnik Ursus 1224. Tel. 046/861-17-13,
0602-758-934 wieczorem.

Sprzedam ciągnik C-330, C-360; Tura do C-330; kabinę do C-330; przyczepę zbierającą; pług 3-skibowy.
Tel. 046/838-90-06, 0601-346-552.
Sprzedam

słomę.

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

Sprzedam

Komputeropisanie: podania, CV, listy motywacyjne,
prace dyplomowe - szybko.
Tel. 046/837-45-08.

Teł.

046/837-85-96.

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

...

używaną.

przyczepkę samochodową, dwukołówkę

Sprzedam ,,Anna" Z-064 I989r, prasę Z -224 I 984r,
rozsiewacz ,,Piast" 3 tony, przyczepa 4 tony i 6 ton,
schładzalnik do mleka 900 I.
Tel.(046) 838-79-27.
Sprzedam przyczepę samozbierającą T - OIO.
Tel.(046) 838-77-36.
Sprzedam kombajn 056 rok I989 i
Teł.(046) 838-90-05.

-

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PALIO 1,2 HL
MAREA WEEKEND
PALIO 1,6 HL
FIAT BRAVA
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
FIAT 126 P
SKODA FAWORIT
FIAT 126 P
FIAT 126 P
POLONEZ 1,6

kurczęta,

niskopodwoziową,

Sprzedam

Kolonia
8. Tel. 046/838-88-62.

dojarkę

i słomę.

Sypień

74.

Sprzedam hanomak F75, Kod 3,2 tony,
silnik Leyłand; snopowiązałka i młocarnia
szreokomłotna i śrutownik.
Tel. 046/838-44-52 po 20.00.
Wistuła.

napędzaną ciągnikiem.

słomy.

udźwig

Tel. 0461838-44-30

Kombajn ziemniaczany Anna,

kopaczkę

elewatorową, talerzówkę ciągnikową,

S?czepione, odchodowane, ogól52.

noużytkowe. Leśniczówka

Tel. 046/838-28-07.

Sprzedam wielorak do uprawy międzyrzędowej.
Strugienice IO. Teł. 0461838-77-05.
przestrzl\Saczo-zgrabiarkę, czterogwiazdową

Sprzedam młocarnię do
Tel. 0605-520-033.

słomy

na

pług

rrzyskibowy. Tel. 042/719-70-24.

Sprzedam rozrzutnik I-osiowy.
Tel. 0421719-71-35.

ZWIERZĘTA
Sprzedam szczenięta boksery.
Tel.(046) 838-25-02.
Rotwailery - szczeniaki, 5 tygodni.
Tel. 0601-30-32-79.
Yorkshire terier - szczenięta do sprzedania,
cena 900 zl. Tel.(046) 837-43-32.

Sprzedam kozy. Tel. 0461830-31-96 po 15.00.

przyczepę samozbierającą,

dwukółkę ciągnikową.

Sprzedam bizon 056, I984 rok z kabiną 20.000 zl.
0421719-55-0 I.

I980 rok.

Sprzedam
Retki 40.

Sprzedam

Sprzedam

Łyszkowice

Teł.

Sprzedam przyczepę
Tel. 046/838-45-32.

Sprzedam śrutownik bijakowy, workowy i ssąco
tłoczący, I I kW oraz silnik 80 ze skrznią Stara 29.
Boczki 83, Wojda.
Sprzedam słomę prasowaną Skowroda 26.
Tel. 046/838-14-94.

Sprzedam Bizona Z-56, 1980 rok, stan techniczny
bardzo dobr. Tel. 0461838-85-75.

Sprzedam IO ton
wieczorem.

Sprzedam ciągnik MTZ-82, I984 rok.
Tel. 046/838-45-32.

przekład

Sprzedam prasę Z-224. Jamno IOO.
Tel. 046/838-90-80.

Sprzedam wózek widłowy, elektryczny,
2 tony. Tel. 046/839-13-32.

Sprzedam przyczepę Niewiadów, <lwuosiow.ą.
Tel. 046/837-34-95, 0604-636-437.

prostą słomę.

Pawie - hodowlane sprzeam.
Tel. 046/861-25-36.

Sprzedam Bizon Z0-56, I984 rok z kabiną
i sieczkarnią 27.500 zł. Tel. 046/838-66-70.

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

Zetor 721 I; Tur do C-360; opryskiwacz śłęża połowy;
rozsiewacz wapna RCW 3; przyczepę D-50 6 ton- sprzedam. Tel. 046/83&-90-56 wieczorem.

Sprzedam kombajn ziemniaczany Anna.
Wrzeczko 68. Teł. 0461838-85-64.

Owczarki niemieckie (szczenięta) - sprzedam.
Piaski 52. Tel. 046/838-56-32.

Korepetycje z matematyki dla 8 klasy.
Tel. 046/837-15-09.

Sprzedam Orkan 2 i przetnąsaczo-zgrabiarkę 7;
sadzarka do ziemniaków. Teł. 0<i02-709-962.

Siewnik ·26 rurek, trajzegę z siłniiem. przyczepkę
ciągnikową - sprzedam. Teł. 0605--061-365.

Teł.

Korepetycje z chemii. Tel. 0461837-11-98 po 16.00.

ROK PROD.
1999
1999
1999
1996
1998
1994
1996
199
1996
1983
1991
1995
1995
1991

Sprzedam chłodziarkę do mleka WM-100.
Wicie 58.

Sprzedam
I990 rok.

Sprzedam kombajn zbożowy zawieszany
do ciągnika. Teł. 046/838-49-03.

Sprzedam dmuchwę do siana
Tel. 024/277-92-3 I.

Sprzedam ciągnik „SAM" duży z podnośnikiem hydraulicznym oraz przyczepkę, plóg, brony, kultywator,
obsypnik, oszczędność, kopaczka.
Tel.(046) 837-95-53. Surma Czesław,
Bąków Górny I 07 (za torami).

• BIURO SKLEP, ŁOWICZ,

KOLOR
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Odstąpię w dobre n;ce
Tel. 046/838-67-95.

kotkę

z kociakiem.

Szczenięta

OWCZ2rka kaukazkiego - sprzedam.
0461838-13-22 wieczorem.

Największy

wybór sprzętu AGD i RTV !
Najlepsza fachowa obsługa i transport gratis !
Najlepsze w okolicy ceny ! Sprawdź !
Najlepsze RATY 0°/o U! z PKO BP !

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

1.
2.
3,
4.

prasę

6-tonową.

Sprzedam kombajn ziemniaczany
Tel. 0606-4 I6-455.

Sprzedam opryskiwacz 400 I, zawieszany
i rozsiewacz nawozu KOS, stan dobry.
Tel. 046/838-72-2 I.

Sprzedam spryskiwacz DT-75, 1987 rok.
Tel. 046/837-60-07.

Il 26.

ul. Podgrodzie 11,
tel./fax (046) 837-14-70, tel. 837-15-71
•HURTOWNIA: Łowicz, ul. Seminaryjna 6,
tel./fax (046) 837-60-14
* SKLEP Nr 1, Sk-ce, ul. Kopernika 5,
_
tel. (046) 832-52-07
Barbara i Włodzimierz Łuczakowie •ZAKŁAD PROPUKCYJNY: Ostrów 6
tel. (046) 838-98-41

Lp. MARKA

15.

Sprzedam silnik ciągnika Ursus C-330, uszkodzony.
Tel. 046/831-13-87.

[M ag d a n n a ]
_

Południowy

Sprzedam przyczepę
Tel. 0601-297-797.

jugosłowiańską, stan bardzo dobry. Świeryż Il I 7.

Centrum Targowo-Budowlane

_

Autosan, niskie i wysokie wy-

wrotki (od 4 i 4,5 tony).

Kocierzew

Tel. 046/838-75-17.

cięgnikową. Rogóźno

przyczepę

Sprzedam

Sprzedam jałówkę na wycieleniu.
Płaskocin 4 I.

Sprzedam wyciągarkę kompletną oraz dwie
nie: dużą i małą. Tel. 0608-143Ą36.

Sprzedam ciągnik T-25, 1981 rok, stan dobry.
Tel. 046/839-14-42.

Premixy Roche, sano, upusty cenowe dla większych
odbiorców IOO kg, transport gratis. Kocierzew.
Tel.(046) 838-48-94

Komputerowe przepisywanie prac dyplomowych
(polski, matematyka). Tel. 046/837-60-38 od 14.00
do I7.00, 046/837-72-56 po I7.00.

chłodzony

Sprzedam przyczepę samozbierającą T--0 IO.
Urzecze 48. Teł. 046/838-77-14.

Komputerowe p-rzepisywanie prac.
Tel. 046/837-40-37.

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

•Obrazy, gobeliny, rzeźby, glinki.
Tel. (!461863-08-45

Sprzedam ciągnik Sam łub silnik S-301
powietrzem. Bobrowniki 25.
Tel. 046/838-51-65.

nieużywany.

Spri.edam kosiarki; rotacyjną, mało
Kompina 25. Tel. 0461838-64-1 O.

Matematyka

Galeria „Piwnica Sztuki".
Tel. 046/863-08-45

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

Komputeropisanie - tanio.
Tel. 046/837-70-03.

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

Ramy do obryzów - oprawa, lustra.
Tel. 046/863--08-45.

Sprzedam śrutownik walcowy (wyd. I .200 kg/h).
Tel. 046/838-98-40.

Sprzedam kombajn Biz.on 50.
Tel. 024/282-22-81.

NAUKA

Zespół muzyczny DEMD< - bale, wesela.
Tel. 046/837-96-72.

Sprzedam ziemniaki jadalne i sadzeniaki astra, ruta,
bryza oraz warzywa: marchew, pietruszka, burak.
Tel. 0461838-35-23.

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

Komputerowe przepisywanie prac, skanowanie,
wykresy, tabele. Szybko, tanio, solidnie.
Tel. 046/837-79-23.

Cięcie ścian betonowych.
Tel. 046/838-68-45.

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

~@1@JQ)

ZAPRASZA

To ·

PLN
30.000
46.000
32.000
25.000
9.500
5.100
7.500
7.500
7.100
300
10.000
6.200
6.500
4.800

PRZEBIEG
18.000 km
20.000 km
19.000 km
100.000 km
23.000 km
73.500 km
37.318 km
37.709 km
41.520 km
43.005 km
78.425 km
30.931 km
43.806 km
55.000 km

INNE

'
•

1®100 -Łowicz, u~. Zgoda 16

RATY 0% 3x0 RATY 0%
R-584

Pf) łłi~l)Y

USŁUGI

KOPARKO
-ŁADOWARKA
Tel.

0601-30-32~79;837-08-76

wieczorem

t>lli~\\TNE

m.in. prawo pracy, pisanie umów cywilnoprawnych dla osób fizycznych i prawnych,
pisanie podań i odwołań od decyzji administracyjnych (np: podatkowych)
Łowicz, tel.(046) 837-19-73 godz. 16°0 -20°0
R-58.9

INNES - faktury VAT
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POWIATOWA, STRAZ OTRZYMAtA
SWOJ SZTANDAR
-

3 l pocztów sztandaro':"ych, około 20
wozów strażackich w tle, blisko dwustu strażaków w nienagannych galowych strojach,
władze starostwa powiatu łowickiego, miasta Łowicza oraz wójtowie wszystkich ło"
wickich gmin - tak wyglądała jedna z najważniejszych w historii pożarnictwa na ziemi łowickiej uroczystość: przekazanie sztandaru Zarządowi Powiatowemu OSP RP
w Łowiczu. Uroczystość ta zbiegła się
z obchodami Dnia Strażaka, który przypadał na czwartek, 4 maja.
Uroczystość odbyła się na płycie boiska
piłkarskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Poprzedził ją przemarsz strażaków ulicami
miasta z Błoni.
Kolumnę zamykały wozy bojowe, jadą
ce na sygnale, przyjechały one do Łowicza
z jednostek OSP ze wszystkich łowickich
gmin. Cała kolumna wzbudziła na trasie przejazdu ogromne zainteresowanie przechodniów, wielu z nich podążyło więc za straża
kami na OSiR.
Kilka minut po godzinie 12.00 rozpoczę
ła się uroczystość. Na ustawionej pośrodku
scenie miejsce zajęła jedyna działająca
na terenie powiatu łowickiego strażacka orkiestra dęta - z jednostki w Bełchowie. Po
przywitaniu gości przez prezesa powiatowego zarządu OSP, Stanisława Bednarka,
honorowy prezes OSP, Władysław Gala,
w kilkuminutowym przemówieniu przybliżył ponad dwustu osobom, zebranym
na trybunach, historię OSP na terenie powiatu. W swym wystąpienil.ł podkreślił, iż
OSP na Ziemi Łowickiej swymi początka
mi sięga 120 lat wstecz, jej historia jest bogata, przez lata zaborów właśnie straże
ochotnicze były ośrodkami, gdzie kultywowano polskość. W czasie II wojny świato
wej,jako jedyna działająca organizacja społeczna, posiadająca zaplecze w postaci remiz, straż często dawała miejsce, gdzie rozwijała się konspiracja i tajne nauczanie.
W okresie międzywojennym sieć jednostek powiatu łowickiego była siecią najbardziej rozbudowaną w województwie warszawskim, jednostek tych wówczas było
107 - dla porównania powiat warszawski

Kaidy moie zaprezentować
swoie zbiory
Kilkanaście figurek klaunów
i pierrotów prezentowanych jest
na wystawie, jaka została zorganizowana w Gminnym Ośrodku
Kultury w Zdunach. Jest to dalsza
część serii wystaw z cyklu „Moja
kolekcja" - jaki zaproponowała kilka miesięcy temu dyrekcja ośrod
ka kultury. W ramach tej serii wystaw można było już obejrzeć rzeź
bione ptaszki oraz kolekcję figurek i pocztówek z uwiecznionymi
na nich kotami. Aktualnie prezentowane klowny i pierroty pochodzą ze zbiorów dwóch sióstr nastolatek z Łowicza - Asi i Karoli-

łowickiego widać było

dysponował 89 jednostkami. Władysław
Gala p_odkreślił na zakończenie swego wystąpienia, że mimo 120-letniej historii OSP,
po raz pierwszy zarząd powiatowy tej organizacji otrzyma sztandar.
Sztandar, wykonany w ciągu kilkunastu
tygodni przez łowicką hafciarkę, Annę Staniszewską, przekazał przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, starosta łowicki, Cezary Dzierżek, na ręce
Mariana Łabędzkiego, wiceprezesa zarządu
wojewódzkiego OSP, który z kolei sztandar
przekazał prezesowi Zarządu Powiatowego OSP, Stanisławowi Bednarkowi. Ten zaprezentował sztandar z jednej, jak i z drugiej strony zebranym, po czym przekazał
go pocztowi sztandarowemu OSP.
Po przekazaniu sztandaru sponsorzy,
którzy wnieśli swój wkład w jego.powstanie, zostali zaproszeni do wbicia pamiątko
wych gwoździ w okolicznościową tablicę,

ten sztandar z jednej, czarnej strony. Tutaj

w specjalnej gablocie i będzie wisiała wsiedzibie Zarządu Powiatowego OSP. W czasie wbijania gwoździ marsze grała orkiestra
dęta.

ny Kłosińskich. Wystawę, znajduw bibliotece, można oglą
dać do 20 maja, potem zastąpi ją
kolejna. Jaka? - dyrekcja nie chciała nam jeszcze wyjawić.
Przy okazji dyrektor Halina
Anyszka w rozmowie z nami zaapelowała, by do GOK-u zgłasza
li się wszyscy mieszkańcy gminy
Zduny, którzy są pasjonatami kolekcjonowania, posiadająjakieś ciekawe zbiory i chcieliby się nimi
pochwalić. W każdej chwili istnieje możliwość zaprezentowania ich
w GOK - zapewniła.
(tb)
jącą się

podbił-warszawę

Bolimowskie stoiska cieszyły się
powodzeniem wśród
prezentujących się na warszawskich Polach Mokotowskich podczas odbywających się tam 30
kwietnia prezentacji z okazji „świę
ta Ziemi - Mazowsze 2000" - mówi
iri:;truktor GOKSiR w Bolimowie,
Teresa Mechocka, która wraz
ze swoimi uczennicami brała udział
w prezentacjach. Pani Teresa oraz
Małgosia Wójcicka i Ola Lepieszka zainteresowały tłumy zwiedzających swoimi kwiatami z bibuły.
Nie brakło tych, którzy pozazdrościli im umiejętności tworzenia
i skorzystali z proponowanych
największym

Ponadto w czasie uroczystości wręczo
no 19 odznak brązowych, 29 srebrnych i 23
złote. Złoty medal Związku OSP otrzymał
wieloletni działacz OSP w Kiernozi, Jan
Gzula.
Ostatnim punktem strażackich uroczystości była Msza święta, odprawiona przez
bp. Józefa Zawitkowskiego, w czasie której poświęcił on przekazany sztandar. Przed
nią zostało jeszcze wręczonych 27 legityJuż od poniedziatku, 8 maja, do
macji dla członki>w wspierających straż.
Biskup otrzymał jako pierwszy taką legi- 19 maja w łowickim Ośrodku Kultury przy Pijarskiej funkcjonuje
tymację - i to z numerem 1.
dokumentalna „Johann
wystawa
Po zakończeniu oficjalnych uroczystoStrauss". Do naszego miasta trafiprzybyli
goście,
i
ści strażacy, ich rodziny
ła ona bezpośrednio z Łódzkiego
na uroczystość, mieli możliwość obejrzenia
Domu Kultury, gdzie była przez
występów łódzkiego zespołu ludowego
kilka tygodni prezentowana. Dyilustrującąpowiatłowicki. Wśród gwoździ Telimena oraz posilić się wojskową gro- rekcja LOK przez kilka tygodni
znalazł się między innymi gwóźdź prezy- chówką. Nad tą częścią spotkania czuwały zabiegała, by została ona przesła
denta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego. panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bąko na na kilka dni do Łowicza, zanim
opuści Polskę. Wystawa składa się
W sumie gwoździ t,ych wbito ponad 80, ta- wa w gminie Zduny.
(tb) z 26 tablic, na których znajdują się
blica z gwoździami zostanie umieszczona

FIAT

FIAT

Gminny Ośrodek Kultury w Zdunach

Jak Bolimów

Na str. 3 wydania
strona druga.

warsztatów, jeszcze więcej było
tych, którzy zdecydowali się
na zakup gotowych wyrobów.
Podziwiających ceramikę warsztatu Konopczyńskich również
nie brakowało, tym bardziej, że
Jan Konopczyński i jego córka
Dorota, oferowali szeroki asortyment swoich wyrobów.
Niemal nikt ze zwiedzających
nie potrafił się oprzeć degustacji,
oferowanej na stoisku promującym
gospodarstwo agroturystyczne
Beaty i Jarosława Lińskich. Moż
na było m.in. skosztować pieczonego dzika oraz chleba i ciasta wła
(qj}
snego wyrobu.

Fotografie Straussów
do obeirzenia na Piiarskiei

FIAT FIAT

fotokopie oryginalnych zdjęć rodziny Straussów, dokumentów,
oraz oryginalnych rękopisów utorów, napisanych przez wielkiego
kompozytora. Wystawa po wizycie w Łowiczu pojedzie do Warszawy do Austriackiego Instytutu Kultury, skąd zostanie przesła
na do Wiednia.
Wystawa została umieszczona
w Małej Galerii LOK i można ją
odwiedzać w godzinach pracy
(tb)
ośrodka. Wstęp wolny.

FIAT

FIAT

WIELKA PROMOCJA
dobrze
•
ze
jesteś

'fł~RAZ
•!•

ilość

NOWA • SPECJALNA

„

sprzedały

samochodów FIATA
płatność jedynie 80°/o ceny samochodu w maju
płatność pozostałych 20o/o po roku bez odsetek

Kwota do zapłaty w maju równa 80% może zostać
zapłacona gotówką lub można na nią wziąć kredyt.

samochodów ograniczona

Połmobłich, Łowicz,

-= ,:. ......

Maluch
.!!. Seicento
D
Uno
E
Punto
Cl
V
Siena ... Palio
J Brava - Bravo
o Marea
"D
Multipla
~1:

forma

· 2500zł TANIEJ
ul. Blich 34, Tel. 837-37-1 O

'

Polmoblich, Łowicz, ul. Blich 34! Teł. 837 -37-

-.
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KUTNO

Agromalł

SZANOWNI ROLNICY

DNIA 23.0S.2000. r. O GODZ. 10°0 nRGROMA" KUTNO
ORGANIZUJE POKAZ PRACY MASZYN ROLNICZYCH
Prezentowane będą:
-technologia sianokiszonek (maszyny produkcji SIPMA Lublin)
- ciągniki NEW HOLLAND
- kombajn zbożowy TC 66 NEW HOLLAND BIZON
- sieczkarnie polowe do kukurydzy (produkcji SIPMA Lublin,
PRO -AGRO Kunów, NEW HOLLAND Płock)

Dyrekcja AGROMY KUTNO serdecznie zaprasza
do gospodarstwa Pana Waldemara Gajewskiego
w Jasionnej k/Łowicza (dawny PGR}

Zapraszamy
AlTE LEIPZIGE!l

HESTIA.
Jest częścią międzynarodowego koncernu finansowego Alte Leipzig er Holding AG. Alte Leipziger - nasz
główny partner i udziałowiec - jest jedną znajwiększych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Niemczech.
·
Od chwili jej powstańia upłynęło prawie 180 lat.

cenisz dobre Towarzystwo ...

.Jeśli

zgłoś się

do nas na stanowisko:

AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO
MENAGERA
osoba energiczna, zmotywowana do pracy, taktowna i przekonująca,
pragnąca wykorzystać swoje róznorodne kontakty i doświadczenia

sala barokowa w łowickim muzeum w czasie specjalnej sesji Rady Miasta i Rady
Powiatu z okazji obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przybyli na nią zarówno zwykli
obywatele, jak i radni obu samorządów. Po części oficjalnej aktorzy: Danuta Nagóma, Małgorzata ·
Kaczmarska, Andrzej Ferenc, przy fortepianowym akompaniamencie Roberta Skiery, oraz fletowym
Katarzyny Dudek - Kostrzewy. zaprezentowali fragmenty poematu Juliusza Słowackiego »Beniowski".
Pełna była

Oferujemy konkurencyjne zarobki (z gwarantowanym wynagrodzeniąm w okresie
próbnym), doskonały system szkoleń, możliwość awansowania wraz z rozwojem
firmy oraz pracę z wykorzystaniem całkowicie nowoczesnego i profesjonalnego
systemu sprzedaży ubezpieczeń na życie.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny w ciągu 14 dni od daty
ukazania sią ogłoszenia z Przedstawicielem w Łowiczu. Spotkanie organizacyjne.
R-616
19.05.2000 r. Hotel Zacisze. Tel. 837-76-29; 0603-677-859

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA
lekarz laryngolog i homeopata JAROSŁAW CZAPLA
Łowicz,

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

DOMITECH - Firma Projektowo Wykonawcza

Umcma z Łódzką Regionalną Kasą Chorych. KAŻDY pacjent mający SKIEROWANIE przyjmcmany jest BEZPŁATNIE.

Rok

• Zapraszam w Łowiczu do moich dwóch gabinetów:
1. przy ul. Ułańskiej 2/118 codziennie od 811!! do 1411!!
2. przy ul. Starzyńskiego 3/3 w pon. i czwartki od 1611!! do 1811!!

<( 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

R-609

Lek. med. Joanna Walczak

Hurt - Detal

W sklepie firmowym oferujemy tanie:
kotły olejowe, gazowe, nadmuchowe; węglowe, miałowe, rury miedziane, rury wielewarstwowe KISAN (Kitec), grzejniki, pompy wodne, zbiorniki na olej opałowy, wkłady
kominowe itp.

GINEKOLOG

•ŁOŻYSKA

-POŁOŻNIK

•PASY KLINOWE I ZĘBATE
• USZCZELNIENIA
• TARCZE ŚCIERNE
• SILICONY
•SMARY

1992

wykonuje INSTALACJE C.O.

TEL.(046) 837-60-90

• Na życzenie wizyty domowe. Badania audiometryczne
(Gabinet Lekarski nr 2 na os. Starzyńskiego 3/3)
• Orzeczenia ORL dla kierowców na kat.C,D,E.

założenia

17.00 - 19.00
ul Pijarska 1A (koło kina)
R-617
Tel. 0-604-466-537

ZAPRASZAMY: PHU Domitech,

WTORKI I CZWARTKI,

Łowicz,

Łowicz,

;o

~

ul. Klickiego 66, tel. 837-61-09

Lokal handlowy 300 m 2
w ·centrum Łowicza

Łowicz,

ul. 1 Maja 18
tel.lfax (046) 830-33-63
Czynne: pn - pt IJ0°-1f;o0
sobota 9"0 -1J0°
R-613

DO WYNAJĘCIA
Tel. 837.;.68-02; 837-94-46
R-610

NOWY PUNKT HANDLOWY

®@®@©

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

ZATRUDNIĘ
TECHNIKA
FARMACJI

ŁOWICZ, UL. POWSTAŃCÓW 2A

~

- 33,90 zł/rolka
~

POLECA:
- farby, emulsje, lakiery,
impregnaty do drewna;
narzędzia malarskie
inne ...
- art. chemii domowej
proszki, płyny itp.
Szeroki wybór !

NAJNIŻSZE CENY!

Dnia 28.IV.2000 r. w siedzibie
Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Głownie, ul. Dworska 3

(50 mod HALI OSIR)

R-628

byłej kotłowni węglowej przy ul. Sikorskiego 1OB.

~~

'l(;iuiaciarnia

Gr-70

i~~g~f!;':l!4 ~

BIURO OBSWGI KREDYTOWEJ ,,JOLANDAH

"' najnowocześniejsze wzory wiązanek ślubnych
i stołów
i;all weselnej
" d~oi:acJe pojazdów,
...
...
...
..,
.

,,DNI DRZWI OTWARTYCH"
DAEWOO - TURBO - CAR J. MIGDA; Poznańska 26130

-

~

Łowicz,

tel. 0461837-88-62

ZAPRASZA! Prezentacja samochodowego
aKREDYTU 2000n bez poręczycieli (od 6,2%)

-

.

a:

LEASING

,

•Wykaz dotyczy powierzchni magazynowej

~

Stryków, ul. Rolnicza 6A tel. 719-93-63164

ZOSTAt WYWIESZONY NA OKRES 21
DNI WYKAZ POMIESZCZEŃ
PRZEZNACZONYCH DO WYNAJ~CIA

KONKURENCYJNE CENY!

Nawozy ~Węgiel ~Koks
Mat. Budowlane

~Miał ~

Apteka - os. Kostka 1, tel. 0461837-51-32

-•:• maszyn i urządzeń
•:• wyposarzenia biur, samochodów
•:• nieruchomości
ATRAKCYJNE OFERTY
DORADZTWO FINANSOWE
MS CONSULTING -0-605-925-753;

800-20 00 R.

614

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

FHU,
R-619

Łowicz,

ul. Klickiego 22A, tel.0461837-47-42
•

FHU, Łowicz, ul. Klickiego 22A,
Tel.046/ 837-47-42

Lokal na biuro
gabinet lekarski

DO

WYNAJĘCIA
Tel.(046) 837-45-41

R-621

·.
11.05.2000 r.

REKLAMA

a7t:7:

·NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA OGÓLNA
ŁOW/CZ

ZAWODOWEGO WŁOWICZU

,,.....

Nie pobieramy opłat za zmianę wyboru lekarza. Leczenie jest bezpłatne

~

w ramach umowyz Ł.R.K.Ch. Prowadzimy telefonicznie zapisy pacjentów.

sprzedawca

ł

~murarz

~stolarz

• Marek NODZAK - kierownik Poradni Ogólnej; lekarz chorób wewnętrznych
i specjalista Medycyny Pracy

2. PRZYUCZAJĄCE DO ZAWODU:

•Małgorzata GAJEK - lekarz chorób wewnętrznych
•Maciej PAWŁOWSKI - lekarz medycyny
•Tomasz GZERWIŃSKI - lekarz medycyny

Gabinecie Fizykoterapii
• jonoforeza • diadynamik • ultradźwięki • magnetoterapię
• solux • rehabilitację ruchową

~

pacjentów: pomiary antropometryczne, pomiary cukru w surowicy krwi, ciśnienia
krwi, Helico - Test, EKG.

Specjalistyczny Gabinet
Chorób wewnętrznych

LEKARZ STOMATOLOG

BARBARA

URSZULA MACIĄGOWSKA·SINIARSKA
Specjalista ORTODONCJI

PIOTR CZYZ

Łowicz,

usług stomatologicznych

ul. Spokojna 10,

ZAJAZD ŁOWICKI

Dr nauk medycznych

U\PRASZA~
•!• codziennie od 6 00 do 2400

Dr JANUSZ

Ośrodek Kształcenia

MALARSKI

Zawodowego ZOZ
w Łowiczu

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

tel. 837-76-94, 0501-11-32-11

R-560

MARCIN f Af LIK

specjalista chirurg onkolog
Academos. Iłowska 113
Tel. 837-38-30
poniedziałek, godz. 15JQ

dó przechowalni
owoców i warzyw
Kosiorek Wiesław, Kiernozia, ul. Nowy Rynek 18
tel. (0-24) 277-92-42, tel. kom. 0-601H10-952

• 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

!Jo

DYSPOlYCJI GOŚCH
•!•restauracja (ok. 80 osób) .
•!•sala bankietowa (ok. 60 osób)
R-499

~ Tani kredyt
1993 r. ~ dla każdego!

Wyroby osiadaj certyfikat
na znak ezpieczeństwa
99-400 Łowicz, yl. Katarzynów 48
tel. 046/837-57-58, fax. 046/837-50-35

od 0,5% miesięcznie!

Przedsiębiorstwo

GOTÓWKOWY • bez poręczycieli
NA ZAKUP SAMOCHODÓW
- wszelkiego rodzaju I od każdego
- przyjmujemy auta w rozliczeniu
NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI
NA BUDOWĘ - j .w
NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
LEASING - środków ~łych

• podstawowy
• works, office
(edytory tekstu, arkusze

Usług

• Jedna osoba przy komputerze

..
:

Geodeajnych

JŃ I ERG E«tf"e

eo. Utd.
99-400 Łowicz, ul. Starościńska 4
te/Jfax. (046) 837-53-45
0-602-232-156; 0-602-232-157

ZAPEWNIAMY:
• uprzejmą I profesjonalną obsługę,
- pełny serwis finansowo-prawny „pod klucz",
- skuteczne f wypóbowane procedury
- badanie legalności,,

• inne wg zgłoszeń

Zapraszamy

Producent

0RGANIZWE~
•!• bankiety
•:•wesela
•!• przyjęcia okolicznościowe
•:•catering

ORGANIZUJE
KURSY
KOMPUTEROWE:

• Przyjmujemy zgłoszenia osób indywidualnych i zlecenia zakładów pracy

„REM-BUD" Sp. z o.o.

•:•kolacje

kjłlkulacyjne)

projekt· montaż instalacji

http://www.lnterwist.com.pl

OFERUJE~
•!• śniadania
•!•obiady

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

Gabinet czynny w piątki
od 17.00 do 19.00

Łódt ul. Brukowa 6
(0-42) 640-70-43

INTERWIST

tel. (0-46) 837 02 66

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

T

-~

W MAJU 10% TANIEJ
Z TYM OGŁOSZENIEM

od 16.00 do 19.00

Przyjmuje: w soboty 15.00 - 17.00
Łowicz, os. Tkaczew bi. 7/12
Tel. 83Hl2-82, 837-84-68, 0-601-84-84-20

specjalista-ginekolog-położnik

ul. Blich 36

tel./fax (046) 837-41-64
tel. kom. 0603-653-011

specjalista laryngolog
badanie audiometryczne słuchu

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

w
I
s

HOTEL - RESTAURACJA

JOLANTA
PIETRZAK

•

E
R

pracownikami

ZAJAZD ŁOWICKI

PRZYJMUJE:
Łowicz

Porady w domu chorego

I
N
T

MAGAZYNÓW

Zapraszamy

oraz pełen zakres

BADANIE KIEROWCÓW

Lek. med.

kierujących

Leczenie wad zgryzu u dzieci i młodzieży

poniedziałek, środa, piątek

WYPOSAŻENIE

inżynieryjno-technicznej

./ dla osób

2A, tel. 837-54-76

ul. Łęczycka 3;
Tel. (046) 837-14-03
Sochaczew, ul. Spartańska 42A;
Tel. (046) 862-22-21

kroju, modelowania i szycia

R-512

Powstańców

S.U.H. „Donar"
Łowicz,

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

~Na życzenie

•codziennie w godz. 9.30-12.00oraz
15.30-1,7.00.

Zapraszamy ! ! !

5. BHP I OCHRONY P.POŻ.

~ $wiadczymy usługi lekarsko - pielęgniarskie na terenie poradni i w domu chorego (wizyty
domowe, zabiegi pielęgniarskie, opieka nad obłożnie chorym)

•poniedziałki, środy, piątki w godz.

DRZWI

4. DLA POTRZEB WŁASNYCH

Badania laboratoryjne i punkt szczepień na miejscu

Przyjęcia:

Ceny producenta • RABATY

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

~Rehabilitację w

-

Najwyższa jakość

3. DOSKONALĄCE W ZAWODZIE:

Oferujemy naszym pacjentom
zakres konsultacji specjalistycznych.

FENC-BIELECKA

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

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

•Ewa WNUK - lekarz chorób wewnętrznych

ul.

DREWNIANE

~betoniarz

W Poradni przyjmują lekarze:

~

-panorama
- rehau - veka

1. KWALIFIKACYJNE
(CZELADNICZO-MISTRZOWSKlE)
W ZAWODACH:

Zaprasza do potwierdzenia i składania deklaracji wszystkich pacjentów.

pełny

. OKIEN
+PCV - poltrokal

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

ORGANIZUJE KURSY:

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

§j

NAJWl~KSZV
WYBÓR

OŚRODEK KSZTAŁCENIA

25

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY ZGŁOŚ SIĘ
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ
UWAGA PROMOCJA! AllTOZA 2<JiJZt

POLECA SWOJE USLUGI
W ZAKRBSIB:
•!• mapy do celów projektowych

•!• podziały i rozgraniczenia nieruchomości

.

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

R·7

•!• inwentaryzacje obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnęgo
•!• wytyczenie obiektów budowlanych
,
j geodezyjną obsługę .budów.

•

„ - - - - - ...._•.

--r _..,,__i

••

.,., .... „ .._

........... ._ ~ -- - -- -
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INFORMATOR
ŁOWICKI

Samopomocowa Grupa Abstynencka „Nic ma mocnych" w
Zdunach (siedziba GOK) · spotkania w c.wartki o godz I8.00
Telefon zaufania dla kobiet z chorobami nowotworowymi narLądu rodnego i sutka 837-37-07, czynny w poniedziałek od
13.00 do IS.OO, w C'LWartck od IS.OO do 17.00

Informacje:

Dyżury

Apteki:
Lowjcz -

czw.
pt.
sb.

dyżury

I I.OS. 3 Maja IS
12.05. Stary Rynek 14
13.05. Stary Rynek 17

Telefony:
Taxi osobowe 837-34-01
Taxi bag.Wwe 837-3S-28
Powiatowy Ur<ąd Pracy 837-04-20; 837-03-73
Ur<ąd Miejski: Sekretariat 837-69-SI, 830-91-07,
830-91-08
Wyd.dal Gcode'Lji 837-50-15;
Ur<ąd Sianu Cywilnego 837-34-81;
Ksic;;gowość 837-34-09;
Skarbnik miasta 830-91-16;
Wydzial Spraw Komunalnych 837-43-94, 830-91-43,
830-91-46, 830-91-47, 830-91-45, 830-91-48:
Wyd.<iał Spraw Spolec'Lnych 830-91-19, 830-91-10;
Wyd'Liał Spraw Obywatelskich 830-91-2S,
830-91-26, 830-91-27:
WyMał Spraw Lokalnych i DL.iałalnoSci Gospodar~cj
837-37-47, 830-91-20, 830-91-21, 830-91-22:
WyMal Jnwcslycji i remontów 837-41-62,
830-91-39, 830-91-40
Zakład Obsługi Prtcds'Lkołi 837-57-72;
Biuro Rady 830-91-06, 830-91-11;
Wyd'Liał Anałi'L i Promocji 830-91-18;
Wyd'Lial Organi=yjny 837-43-04, 830-91-09;
sckrclar.l miasta 837-41-63
UrLąd

Sbrbowy 837-6S-OS

ZUS 837-69-09
Rodzinny Klub Abstynenta „Pasiaczck" Lowicz, ul. 3 Maja 2,
tel. 837-66-92,C'L)fll)':ca!iiaricwF 1500-21.00
runkt pomocy dla ofiar prLCmocy w rodónic (sicdLiba RKA
„Pasiau.ck". Lowicz, ul. 3 Maja 2).

C'qnny: pn„

śr„

pl w godz. 13.00-16.00

fax (046) 322-SSS

Pogotowia:
Pogotowie ratunkowe 999
998
Policja 997
Telefon infonnacyjno-problemowy (dla osób mających problem alkoholowy) 837-66-92, eod<icnnie w god.<.1 t>-22,
poradnia 837-3<>-Sł
Policyjny telefon zaufania 837-80-00
Pogotowie energetyki cieplnej 837-59-16
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 837-35-32
Pogotowie encrgetyc:i::nc 837-36-05
Ga'L bullowy 837-66-08, 837-41-02,
Straż pożarna

837-30-30, 837-42-40, 837-72-72,
837-16-16 codziennie od 8.00 do 19.00,
837-20-37, 837-47-77
Warsztat konserwa!. LSM 837-6S-S8
Zakład pogrLcbowy: 837-S3-8S, 837-S6-4S, 837-52-21
Lecznica dla zwiernit: ul. Starościńska 5, tel. 837-52-48,
ul.

Chełmońskiego, teł.

Informacje w

INFORMATOR
GŁOWIEŃSKI

I STRYKOWSKI

Głownie:

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

Informacje w Strykowie:
Naprawa telefonów 924

Telefony w

Głownie:

Filia Powiatowego Urzi;du Pracy w Zgierzu
719-20-76
- ul. Młynar.;ka 719-11-Sł
UrLąd Miejski:
- ul. Dworska 719-11-29
Urząd Gminy Głowno 719-20-RI
UrLąd Skarbowy 719-19-0 I
Pow:;i.echny Zakład Ube;cpicczei1 719-23-77
Tox1 osobowe 719-10-14

Telefony
w Strykowie:
Filia. Powi11towcgo Urzi;du Pracy
w Zgierzu 719-84·22
UrL.1d Miejski 719-80-02
UrLąd Gminy 719-R 1-49
KRUS 719-95-15
Pow:;zcdmy Zakład Ubezpieclcń 719-80-53
Taxi osol:xmc 719-81-35

Pogotowia w

Głownie:

Pogotowie ratunkowe 719-28·05
Policja 719-20-20; 997 alarmowy
Straż pożarna 719-10-08; 998 alarmowy
Zakład pogrLcbowy 7 I 9-14-40
Lccwica dla ~icrząt: - ul. Sowińskiego 3, tel. 719-11-04;
- ul. Łowicka 62, teł. 719-14-40
Pogotowie cncrgetyc-znc 719-10-60

Pogotowia w Strykowie:
Policja 719-80-07; 997 alannowy
Strn.l pożarna 719-82-95; 998 alannowy
Zakład pogrLcbowy 7 I'1-R6- I6
Lecznica dla zwicrląt 719-80-24
Zakład cncrgctyC'Lny 719-R0-1 O

przychodni ZOZ
w Glownie:

Dyżury

ul. Kopernika 19, tel. 719-10-27
pn., wt., śr. 8.00-18.00,
- Lekarz ogólny
cew, pl 8.00-16.00

0601-781-708

teł.

837-40-91

• PO!;.'Otowic ratunk~wc - lei. 999
• (}'Liał Pomocy Dorażncj, ul. Ułw\ska _28, tel. 837-S6-24

14.05. Kostka I
15.05. Sikorskiego I
po1L
16.05. Pijarska 3
wt.
lei. 837-64-4 I
17.05. Annii Krajowej 2
śr.
Stary Rynek 14 czynna w kal.dą sobot~ w godz 9.00-IS.OO,
niedziel~ w godL. 8.00-14.00
Bełchów: pn. - pt. 9.00-14.30
Bielawy: pn. - pt. 8.00-1 S.OO
Bolimów: R. Kościuszki pn. WL pl 9.00-16.00;
C'LW. 10.00-17.00
Chąśno:

pn.-pt. 9.00-14.30
Domaniewice: pn. 10-17, wt. - pt. 8.00-IS.OO,
sb. 8.00-12.00
Lyszkowicc: pn. - pt. 9.00-16.00, sb. I0.00:14.00
Kiernozia: Rynek Kopernika 12: pn.-pl. 8.00-16.00
sb. 8.00-13.00
Nieborów: pn.pl 7.30-IS.JO, sb. 9.00-12.00
Zduny: pn. - pt.8.00-17.00, sb. 8.00-12.00

• Ośrodek Duszpasterski przy Centrum Formacji Mło

8.00, IO.OO, 18.00
Leonarda:

nicclLicłc

CÓRECZKI

[}zicci obj,te opieką medyc:i::ną Niepublicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej
- prąjmowanc są w Ambulatorium Pediatrycznym po godzinach funkcjonowania powyższych :t.akładów.

-

IO.OO, I I.JO

pn. - pl 8.00 - IS.OO
pn. - C'LW. 8.00-J 2.00
pn„ wt. 8.00-1 S.00
śr„ pl 8.00-16.00
C'LW. I 1.00-18.00
pn. i C'LW. 8.00-18.00,
- Stomatolog:
śr. i pl 8.00-13.00
wt. 8.00-15.30
pn.- pt. 8.00-18.00,
- Gabinet :t.abiegowy:
sb. JO.OO-IS.OO
- niecU:icla i Swii;t.:i - izba przyj~ ceynna pri.cz całą do~.
ul. Wojska Polskiego 33
Prqchodnia Spccjalisty<=>-Psychiatrycma, ul. Kopernika I9,
tel. 719-10-27

- Pediatra:
- Okulista:
- Ginekolog:

Dyżury

przychodni
w Strykowie:

ś{ubowafi sobie:

Pjatek - Środa 12 maja·

śr.

8.00-1 S.00
8.00-16.00, protetyka
C'LW. 8.00-1 S.00
wL 8.00-14.00
- Dermatolog
pl 8.00-13.00
- Neurolog".
wt. 14.00-19.00
C'LW. 14.00-19.00
wt. 13.00-19.00
- Laryngolog
C'LW. 13.00-19.00
pn. 8.00-1 I.OO
- Rehabilitant
pn. 13.00-16.00
- Chirurg
śr. 13.00-16.00
pt. 13.00 - 16.lXJ
Poradnia dzieci .alrowych:
pn. nicc-zynnc; wt., śr. 11.00-13.00;
C'LW„ pl IO.OO-I I.OO
C'LW.

aptek w

z Sicr.lnik
Sikorom z Lowicza
z Maurzyc

państwu Ląpicś

- Monika Wioletta Lask z Urbańszczyzny
i Marcin Wojciech Igielski z Lowicza 11"
·
- Katar~yna Norak z Lowicza
i Zbigniew Łyp z Lowiczn
- Magdalena Marla Kaźmierska z Glown
i Arkadiusz Robert Kosowicz z Glowna
- Anna Ewa Kordialik z Lewici.a
i Andrzej Robert Sosnowski l Lowicza
- Anna Urszula Furmanek ze Złakowa Borowego
i Lukasz Marcin Sti;;:pii1ski z Lowici.a
- Malgor.tala Sylwia Bończak z Łowicza
i Robert Zbigniew Matyjas z Lowict.a
- Bogusława Dzionek z Zabostowa Małego
1 Tomasz Wi,clawski z Kompiny
- Magdalena Aldona Kucharek z Low1c:ta
i Stanislaw Kri.ysztof PickaC'.t i. Osicka

• godt. 17.00 - ,,Stuart Malutki'' - film anim. dla dzieci;
• godt.. 19.00 - „Ostatnia misja'' - film sensacyjny, rei:. W.
Wójcik. Płatny morderca z Pary.i..a ma do wykonania ostatnie
:t.adanie w Polsce. Wraca do rodzinnego kraju by je wykonać.
Znakomita obsada m.in. Jam.ISl Gajos, Piotr Fronc~wski,
M. Baka, J. Kamas i inni.

OFERTY PRACY
Powiatowy Urząd Pracy
w Łowiczu (stan na 9.04.2000 r.)
• szwaczka z grupą inwalidzką
•szwaczka
• piecowy do pracy w pizzerii
(prawo jązdy kat. B)
• kierownik budowy
• murarz - tynkarz

Głownie:

I 1.05. ul. Lowicka 38
12.05. ul Low1cka 38
13.05. ul Lowicka 38
14.05. ul. Low1cka 38
15.05. ul. Łowicka 38
16.0S. ul. Kopernika 19
wt.
17.05. ul. Koplmika 19
$r.
w kaidą niL-dm:·I, prlerwa 15.00-18.00
Apteka w Bratostcwicach
cqnna: od pomcdzialku do soboty
w godz. 8.00-14.00, dyi:ur 4 i 5 wrl..CŚnia
Apteki w Strykowie czYnnc:
ul. Kolejowa 11: pn. - pt. 9.00-17.00,
ul. Targo\\~ 14: pn. - pl 8.00-18.00,
sb. 8.00-14.00;

poństwu

SYNKOWIE

• godz. 17.00 - •.Stuart Malutki" - film anim. dla dzieci;
• godz 19.00 - „Gabinet doktora Całigarii" - DKF;

czw.
pt.
sob.
ndz.
pn.

państwu Burzyńskim

- państwu Wróbel z Lowicza
- państwu Urbańskim z Soboty
- pnństwu Witkowskim z Nicspuszy
- państwu Witczakom z Leśniczówki
- państwu Brandt z Dzicrzgówct
- państwu Grajek z Wicia
- państwu Dzik z Łowicza

Czwartek I I maja;

Dyżury

ul. KościuS<ki 27, 719-80-34,
pon., wt. 8.00-18.00,
- LckarL ogólny
śr. 8.00-12.00, 15.00-18.00
CLW. 8.00-14.00
pt. 8.00-11.00, 15.00-18.00
sb. 8.00-12.00
pn. 8.00 - I I.OO
- Pediatra:
wt.,śrci.8 00-10.00, 1100· 16.00
pl 8.00·10.00, ll.00·15.00
pn„ pt. 14.00-19.00
·Okulista:
pn„ ClW. 8.00-12.00
- Ginekolog:
wt. IS.00-18.00
śr. 12.00-16.00
pt. 11.00-14.00
pn. 8.00-IS.00
- Stomatolog:
wt. 8.00-16.00

'

~

i w (jfownie:

Kino Bzura

•Katedra: 7.00, 9.00, JOJO, 12.00, 18.00;
• Kaplica seminaryjna: IO.OO
dzieży:

urotfzilis~ w .Łowiczu

- Pcdiatryanc Ambulatorium Pomocy Dorażncj, ul. Świi;to
jańska 1/3 B, teł. 837-39-61; czynne: p.-.cyjc;cia ddcci do 3 r.ż.
- w dni powStednic w go&. 16-8; prqji;cia dzjcci do 16 r.l.
- w soboty, niedziele i świi;ta prlC'.l 24 godziny.

Imprezy sportowe

Ducha: 7.00, 8.30, IO.OO, 11.30, 18.00;
• Parafia Chrystusa Dobrego Pasterz.a: 7.00, 8.00, IO.OO,
I I.IS, 12.30, 17.00;
• Kościół Sióstr Bernardynek: 8.00, JO.OO;
•Kościół o.o. Pijarów: 8.00, 9.30, I I.OO, 12.30, 16.00;

Kościół św.

Pacjenci objc;ci opieką mcdycmą Nicpublicmych Zakładó"'
Dpi.ck.i Zdrowotnej
- pr.cyjmowani są w Ambulatorium Pogotowia po gCKUinach
funkcjonowania powyi.szych Zakładów.

Wszelkie infonnacjc sportowe :t.amicszczamy w lnfonnatorLC Sportowym na str. 28

św.

• Parafia

- Ambula10rium Pomocy Dorażncj aynnc: w dni roboc~ w
godL. I6-8, soboly, niedziele i śwu;ta od 8 (prLC'L 24 h)

• Poradnia Odwykowa, ul. Kaliska 6.
teł. 837-36-S I

Msze święte
w niedziele i święta:

•

837-3S-24

teł.

tel. 837-42-93
teł. 837-S 1-32
teł. 837-42-64
teł. 837-36-S6

ndz.

lnfonnacja PKP 837-63-1 I
lnfonnocja PKS 837-42-24
lnronnacja o numerach telefonów 913
lnfonnacja o numerach; tel. mi~norodowa 93 IO
Telegramy (nadawanie) 905
Zegarynka 9226
Ro.linowy mi\'dlyrniastowc 900
Naprawo telefonów 9224
BC'Lpłaina infonnacja gospodarca o handlu, usługach, produkcji i wy-ls'Lcj użytCC'Lności pubłicmcj, tel. (046) 94-34,

KQONIKA
,
WYPADKOW
MIL06NYCH

przychodni:

mxne;

•cieśla

teł.

719-21-31
tel. 719-21-31
tel. 719-21-31
teł. 719-21-31
teł. 719-21-31
teł. 719-20-12
tel. 719-20-12

• kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi lub drogowymi
Odnośnie ww. ofert PUP nie udziela telefonicznie żadnych intonnacjl: Zainteresowaniproszeni
są

o kontakt osobisty.

Filia Powiatowego Urzędu Pracy
w Zgierzu 9.05.2000

-

GŁOWNO

• mechanik samochodowy
•szwaczki

~-ex PRODUCENT OKIEN I DRZWI

do solarium

liLal:Jr ·- -·

Z ALUMINIUM I PCV

MIKROWENTYLACJA CiRATIS!
montaż

· transport · serwis

Okna o nietypowych wymiarach bez

Maurzyce 48

dopłat!

te1. <o-46) 839-11-34, 838-76-44, 838-75-53
tel. kom. 0602- 111-878

B8D

<-332

OCIEPLANIE GAZ

·:·PROPAN-BUTAN -11kg

~ -<o

~b) ...,~

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

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

~,

PIANKĄ

•!• PROPAN-BUTAN - 11 kg
do wózków widłowych

KRYLAMI NOWĄ

•!• PROPAN-BUTAN - 33kg

0Q,,_ <'Q,..

Q~S>;·

~~

Szafy wnękowe z drzwiami
przesuwanymi i składanymi
NOWOCZESNE ZABVDOWYWNĘTRZ ORAZ
SYSTEMY OKIENNE KBE, ALVMINIVM,
PCV NA DOWOLNY WYMIAR

MEBLE

~

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R-

./ domy mieszkalne ./ warsztaty
./ budynki gospodarcze ./ chłodnie
./ przechowalnie ./ rurociągi
Pianka kry/aminowa wtryśnięta pod ci- śnieniem w szczelinę znajdującą się w ścia
nach zewnętrznych i położona na stropie zapewnia znakomitą izolację cieplną, termiczną i akustyczną.

./

NAJTAŃSZE KREDYTY
- samochodowe
- mieszkaniowe
,Jolanda", ul. Bolimowska 14/18/b/04
tel.

837-88~62

po 162ll, 0605-042-710

TE LE-RADIO-MECHANIKA

montaż

./ sufity podwieszane

./ malowanie

./ tapetowanie

sprz~tu

audio-video

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

DUlł'ł'

! DE'l'AI„ !

'ł'EI„. lł:J7„(~ł-7!ł

R-3a

AUTO - SZVBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ
samochody osobowe, ciężarowe

RRTUR WRÓB€l
naprawa

Acetylen, Argon, Azot, Dwutlenek węgla,
Powietrze syntetyczne, Tlen techniczny,
medyczny itp. również mieszanki.
Czynniki chłodnicze, wszystkie rodzaje.

•

Usługi

wykonuje .KOMA"

• lnforamcje:
tel. (046) 837-01-35,837-18-3'8;
832-91-00; 0-602-635-065,;
• Rachunki VAT
•

R-325

Usługi

wykonujemy od 1987 r.

Łódź,

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

CZĘŚCI VW BUS T.·4
BLACHY, LAMPY I INNE~

(!)

nowy

ŁOWICZANIN

KAlEjdoskop
piłkARski
•KLASAA:
Gmpa Il (południowa):
19. kolejka: Orlęta Cielądz - MKS
Żabia Wola 8: 1, Cynes Zagórze - Błę
kitni Korytów 0:3, Sobpol Konopnica
- Muscador Wola Pękoszewska 1: I, LZS
Regnów - Surfpol Wołucza 1: 1, Juvenia
Wysokienice - Macovia Maków I: I,
Pogoń Godzianów - Mszczonovianka
Mszczonów 1:2, Vagat Domaniewice
- Jutrzenka Mokra Prawa 1:3 (1:2);
br.: Ireneusz Felczyński.
20. kolejka: MKS Żabia Wola - Pogoń
Godzianów 5: I, Mszczonovianka Mszczonów - Juvenia Wysokienice I :O,
Maco via Maków - LZS Regnów I : I,
Surfpol Wołucza - Sobpol Konopnica
I :O, Jutrzenka Mokra Prawa - Cynes
Zagórze 3: I, Błękitni Korytów - Orlęta
Cielądz 3:0, Muscador Wola Pęko
szewska - Vagat Domaniewice 1:2.
I. Mszczonovianka (l)
20 49 75:21
2. Jutrzenka Mokra Pr. (2) 20 42 45:37
3. Błękitni Korytów (3)
20 37 43:29
4. Sobpol Konopnica (4)
20 31 42:29
5. MKS Żabia Wola (5)
20 33 53:43
6. Vagat Domaniewice (6) 20 28 48:48
7. Macovia Maków (7)
20 25 37:33
8. Surfpol Wołucza ( 11)
20 23 46:45
9. Juvenia Wysokienice (8) 20 23 34:41
IO. Cynes Zagórze (9)
20 22 35:53
11. Pogoń Godzianów ( l O) • 20 20 39:53
12.LZSRegnów(12)
20 20 34:51
13. Orlęta Cielądz ( 13)
20 20 43:58
14. Muscador Wola Pęk. (14) 20 17 27:60
•KLASA B:

Qnwtl:.
W środę, 3 maja, rozegrany został
awansem mecz 14. kolejki, w którym
Płomień Piotrowice pokonał Astrę Zduny 2: I (I: I), a bramki strzelili: Dariusz
Fliśnik i Tomasz Staszewski - dla gospodarzy i Wojciech Masłowski - dla
drużyny trenera Grzegorza Majchrzaka. W kolejnym meczu Płomień wygrał
w Domaniewicach z Kaliną 2:1 (1:1),
a bramki zdobyli: Robert Panak oraz Zbigniew Pietrzak i Rafał Cholewa.
Wygrała także Astra w Zdunach
z LZS Słomków 6: I (2:1), a bramki strzelili: Mariusz Ochmański 4 i Paweł Karasek 2.
Wysokie zwycięstwo na własnym boisku odnieśli znowu piłkarze Victorii
Bielawy, która rozgromiła Macovię II
Maków 6:0 (0:0), a bramki strzelili: Radosław Leśniak 4, Piotr Kociak i Maciej
Markowski.
13. kolejka: Kalina Domaniewice
- Płomień Piotrowice 1:2 (I : I), Jutrzenka Drzewce- Błękitni Dmosin 3:2, Victoria Bielawy - Macovia TI Maków 6:0
(0:0), Astra Zduny - LZS Słomków 6: I
(2:1). Pauza: DarPlacencja.
Awansem mecz 14. kolejki: Płomień
Piotrowice - Astr~ Zduny 2: I (I: 1).
1. Płomień Piotrowice (I) 13 34 52: 14
2. Victoria Bielawy (2)
11 28 45: 14
3. Astra Zduny (3)
12 23 35: 15
4. Macovia II Maków (4)
12 19 32:29

5. Jutrzenka Drzewce (6)
12 18 30:32
6. Dar Placencja (5)
Il 15 26:25
7. Błękitni Dmosin (7)
12 9 22:28
8. Kalina Domaniewice (8) 12 3 16:49
9. LZS Słomków (9)
Il I 11:65
Grupa U:
·
Awansem rozegrano także mecz 14.
kolejki klasy B w Łowiczu, gdzie Ąbex
Strzelcew rozgromił Witoniankę Witonia 8:2 (4:0), a bramki strzelili: Tomasz
Kępka 3, Marcin Borek 2, Paweł Trałut,
Dariusz Piorun i Marcin Dobrowolski.
Jeszcze wyżej w meczu 13. kolejki
wygrała za to Witonianka z Rawką Jasionna. Ekipa z Osieka wygrała aż 9:2
(4:1), a bramki strzelili: Mariusz Woź
niak 2, Marcin Tomczak 2, Leszek Sierota, Krzysztof Woźniak, Krzysztof
Szczęsny, Krzysztof Wolski i Sławomir
Skomiał.

13. kolejka: Witonia Osiek - Rawka
Jasionna 9:2 (4:1), RTS Gągolin - LZS
Teresin 0:5 (0:4), Guzovia FC Guzów
- GOKSiR Młodzieszyn 7:2, OremusPogoń Wiskitki - LZS Mysłaków 0:0.
Pauza: Abex Strzelcew.
Awansem mecz 14. kolejki: Abex
Strzelcew - Witonia Osiek 8:2 (4:0).
I. GOKSiR Młodzieszyn (I) 12 30 58:24
2. Oremus-Pogoń Wiskitki (2} 12 25 29: 18
3. Guzovia FC Guzów (3)
12 22 38:20
4. LZS Teresin (4)
12 21 37:26
5. LZS Mysiaków (5)
12 15 33:36
6. Abex Strzelcew (7)
12 J4 26:22
7. RTS Gągolin (6)
Il 13 26:36
8. Witonia Osiek (9)
12 6 28:61
9. Rawka Jasionna (8)
11 5 20:54
• CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
STARSZYCH:
20. kolejka: Kujawiak Włocławek
- Petro Płock I :3, ŁKS-Ptak Łódź- RKS
Radomsko 9:0, Włocłavia Włocławek
- Widzew Łódź l :3, Aluminium Konin
- WKS Wieluń I :4, Stoczniowiec Płock
- GKS Bełchatów2:2, Orzeł Łódź- Pelikan Łowicz 3:0. Mecz PiotrcoviaPtak Piotrków Trybunalski - LO PZPN
Łódź przełożono.

21. kolejka: Stoczniowiec - Orzeł I :4,
GKS Bełchatów - Aluminium O: I, WKS
Wieluń - Włocłavia 4:2, Widzew-ŁKS
Ptak 6: I, RKS Radomsko - Kujawiak
3:0, Petro - LO PZPN 2:1, PiotrcoviaPtak - Pelikan 2:3.
l.PetroP!ock(I)
21 55 90:18
2. Widzew Lódź (2)
21 5 I 84:20.
3. ŁKS-Ptak Łódź (3)
19 45 70: 19
4. WKS Wieluń (4)
21 43 57:32
5. GKS Bełchatów (5)
21 37 54:27
6. LO PZPŃ Łódź (6)
18 28 51:38
7. Orzeł Łódź (8)
20 28 28:35
8. Piotrcovia-Ptak (7)
19 25 35:44
9. Pelikan Łowicz (9)
20 22 32:45
IO. Aluminium Konin (IO) 21 20 28:72
11. Włoclavia Włocławek (I I) 21 16 29:67
12. RKS Radomsko (13)
21 13 15:64
13.KujawiakW!ocławek(l2) 20 li 26:66
14. Stociniowiec Płock (14) 2 l 9 26:85
• CENTRALNA LIGA JUNIORÓW
MŁODSZYCH:

20. kolejka: Włókniarz Łódź - Ceramika Opoczno 2:4, Kujawiak Włocła
wek - Petro Płock 2:2, Górnik Łęczyca
- Widzew Łódź 2:2, Aluminium Konin
- Orkan Sochaczew 2:4, Mazovia Rawa
Mazowiecka - GKS Bełchatów 7: 1,
Orzeł Łódź - Pelikan Łowicz 8:1.

Sport szkolny - Rejonowa GS w piłce

Porażka

iednq

Łowicz, 5 maja. W hali sportowej
OSiR nr I w Łowiczu rozgrywane były
eliminacje rejonu skierniewickiego
w piłce ręcznej chłopców.
W zawodach wzięły udział cztery
drużyny, a najlepsza awansowała do finałów Wojewódzkiej Gimnazjady Szkolnej. Apetyty na zwycięstwo mieli gospodarze, ale porażka jedną bramkąjuż
w pie1wszym spotkaniu z ekipą Szkoły
Podstawowej nr 2 w Żychlinie przekreśliła te nadzieje. Pozostało im jedynie
trzecie miejsce, a ostateczne zwycięstwo
w turnieju odnieśli „szczypiomiacy"
z Białej Rawskiej.
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
•SP 4 Łowicz- SP 2 Żychlin 11:12 (6:7);
br.: Michał Tataj 7, Błażej Golis 2, Michał Rusiniak i Rafał Jabłoilski.
•SP Biała Rawska-SP Głuchów 20:5 (10:2).

e
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ręcznej chłopców

bramką

Mecz

ŁKS-Ptak Łódź
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Piłka nożna

- KKS Kalisz

przełożono.

21. kolejka: Mazovia - Orzeł I :3,
GKS Bełchatów - Aluminium 7:3, Orkan - Górnik 4:3, Widzew - ŁKS-Ptak
I :O, KKS Kalisz - Kujawiak 4:0, Petro
- Włókniarz 8:1, Ceramika - Pelikan
5:2.
I. Orzeł Łódź (I)
20 52 55:14
2. ŁKS-Ptak Łódź (2)
20 45 64:19
3. Ceramika Opoczno (4) 21 42 52:39
4. Górnik Łęczyca (3)
21 37 56:34
5. Orkan Sochaczew (7)
21 35 •45:36
6. Petro Płock (6)
21 34 59:26
7. Mazovia Rawa Maz. (5) 21 34 43:37
8. GKS Bełchatów (9)
21 28 60:46
9. Aluminium Konin (8)
21 27 32:48
10.WidzewŁódź(ll)
21 26 39:37
Il. KKS Kalisz (IO)
20 26 36:51
12. Pelikan Łowicz (12)
21 14 31:63
13. Włókniarz Łódź (13)
19 6 19:68
14. Kujawiak Włoclawek(l4) 20 4 17:94
•KLASA MIĘDZYOKRĘGOWA JUNIORÓW STARSZfCH:
19. kolejka: Tulisia Tuliszków
- !mielnica Płock I: l, Białka Biała Rawska - Widok Skierniewice I :3, Jagiellonka Nieszawa - Kasztelan Sierpc 6: I. Pauza: MKS Kutno, Orkan Sochaczew,
Lech Rypin i Mień Lipno.
20. kolejka: !mielnica Płock - Jagiellonka Nieszawa 2: l, Kasztelan Sierpc
- MKS Kutno 3:1, Widok Skierniewice
- Mień Lipno 3:3. Mecz: Orkan Sochaczew - Białka Biała Rawska przełożo
no. Pauza: Lech Rypin i Tulisia Tuliszków.
I. Orkan Sochaczew (1)
13 29 44:18
2. I mielnica Płock (4)
14 27 31: 15
3.LechRypin(2)
13 25 31:19
4. Mień Lipno (3)
14 25 41:17
5. Jagiellonka Nieszawa (5) 14 23 38:19
6. Widok Skierniewice (8) 14 17 23:34
7. MKS Kutno (6)
14 15 16:23
8. Białka Biała Rawska (7) 13 15 19:52
9. Tulisia Tuliszków (9)
13 8 23:46
10. Kasztelan Sierpc (IO)
14 8 21 :44
•KLASA MIĘDZfOKRĘGOWA JUNIORÓW MŁODSZYCH:
19. kolejka: Unia Skierniewice - Petro II Płock 4:5, Włocłavia Włocławek
- Bzura Sochaczew 4:0, Stoczniowiec
Płock - Lech Rypin O: I, Start Radziejów - Kasztelan Sierpc 8:1, Mień Lipno - Tur Turek 2: l. Pauza: Widok Skierniewice i Mazovia II Rawa Mazowiecka.
20. kolejka: Bzura Sochaczew- Start
Radziejów l: I O, Kasztelan Sierpc
- Unia Skierniewice O: 1, Petro II Płock
- Mazovia II Rawa Mazowiecka 6: I, Tur
Turek - Stoczniowiec Płock 3:0 (w.o.),
Widok Skierniewice - Mień Lipno 2:3,
Lech Rypin - Włocłavia Włocławek 3:1.
l.PetrollP!ock(l)
17 41 94:18
2. Start Radziejów (2)
16 38 54:24
3. Mień Lipno (3)
17 37 54:28
4. Unia Skierniewice (5)
17 28 44:42
5. Mazovia li Rawa Maz. (4) 17 26 29:34
6. Włocłavia Włocławek (6) 17 25 34:35
7. Lech Rypin (7)
17 24 32:30
8. Kasztelan Sierpc (8)
17 17 30:55
9. Tur Turek (IO)
16 16 30:53
IO. Widok Skierniewice (9) 17 14 35:52
I I. Stoczniowiec Płock (I I) 17 12 14:46
12. Bzura Sochaczew (12) 17 11 33:65
Paweł A. Doliński
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- 19. i 20. kolejka klasy A, 1grupa

•

tOWICZANIE JUZ
SAMODZIELNIE
19. kolejka klasy A:
• OLIMPIA Chąśno - PELIKAN
Il Łowicz 1 :4 (0:3).
O: I - Krzysztof Skowroński ( 1O), 0:2
- Marcin Owczarek (15), 0:3 - Owczarek (29), I :3 - Mariusz Michalak (56,
kamy), I :4 - 1:4 - Skowroński (75).
Pelikan II: Gospoś - Panak, Gawlik,
Popowski, Górski - Owczarek, Jarosław
Tafliński, Bogdan Plichta, Bor.c uch
- Skowroński.
Chąśno, 3 maja. Tego samego dnia,
o tej samej porze, pierwsza drużyna Pelikana rozgrywała zwycięski mecz w Beł
chatowie z rezerwami II-ligowego GKS
i trener drugiej drużyny „biało-zielo
nych" miał ogromne kłopoty z zestawieniem składu przeciwko Olimpii. Dodatkowo dzień wcześniej grała także
ekipa juniorów starszych Pelikana i w
meczu w Chąśnie mogli zagrać jedynie
ci młodzi gracze, którzy nie zagrali ponad 45 minut.
Mimo że ostatecznie trener Stanisław Nezdropa zebrał tylko dziesięciu
graczy, to łowicka ekipa i tak cieszyła
się ze zwycięstwa. Mecz ten mógł się
jednak inaczej ułożyć, gdyby Witold
Łon, przy wyniku I :O, wykorzystał dla
gospodarzy rzut kamy.
• VICTORIA Zabostów Duży
- BAKOMA Bielice 6:6.
•START Złaków Borowy - BŁĘ
KITNI Dzierzgów 1:1.
•AMIGO Placencja-LIMIT Rybno 1:5.
• ORZEŁ Nieborów - NAPRZÓD
Jamno 3:0 (1 :O); br.: Krzysztof Ambroziak 3.
Obie drużyny w rundzie wiosennej
rozgrywają swoje mecze na boisku
w Nieborowie, ale w bezpośrednim meczu okazało się, że podopieczni trenera
Mirosława Fiutkowskiego lepiej czują się na tej płycie. Wszystkie trzy gole
dla Orła strzelił Krzysztof Ambroziak.
•ZRYW Wygoda - OLIMPIA Niedźwiada 2:3.
• ISKRA Bolimów - PROMYK
Nowa Sucha 5:3.
20. kolejka klasy A:
• PELIKAN II Łowicz - VICTORIA Zabostów Duży 8:0 (3:0.)
I :O - Krzysztof Skowroński (4), 2:0
- Sławomir Olszewski (35, kamy), 3:0
- Łukasz Chlebny (42), 4:0 - Sławomir
Olszewski (47), 5:0 - Krzysztof Skowroński (58), 6:0 - Marcin Owczarek
(62), 7:0 - Robert Nowogórski (68, karny), 8:0 - Łukas;z Chlebny (83).
Pelikan II: Nowogórski - Gąsecki,
Gawlik, Bogdan Plichta, Popowski
- Owczarek, Chlebny, Olszewski, Rem-

Piłka nożna

- 19. i 20. kolejka klasy

bowski - Skowroński, KrzysztofTatliń
ski.
Łowicz, 7 maja. Mimo że trener Stanisław Nezdropa tym razem miał
do dyspozycji tylko jedenastu graczy,
nie przeszkodziło to łowiczanom w odniesieniu wysokiego zwycięstwa z Victorią.

•PROMYK Nowa Sucha -ORZEŁ
Nieborów 1:2 (1:1); br.: Piotr Bartło
szewski - Krzysztof Ambroziak i Hubert Sobolewski.
Zespół trenera Mirosława Fiutkowskiego wygrał mecz „na szczycie"
na trudnym terenie w Nowej Suchej
i przesunął się na trzecie miejsce w ligowej tabeli.
• NAPRZÓD Jamno - ZRYW Wygoda 4:0 (3:0); br.: Dariusz Rosa 2,
Franciszek Milczarek i Marek Lusztak.
Pewne zwycięstwo Naprzodu. Ekipa
prezesa Grzegorza Kapusty pokonała
w derbach gminy Łowicz Zryw, a jedną
z bramek strzelił, pozyskany z GKS
Łyszkowice - Marek Lusztak.
•OLIMPIA Niedźwiada -AMIGO
Placencja 3:0 (2:0); br.: Robert Kruk,
Wiesław Kołaczyk i Paweł Gładki.
Kolejne derby gminy Łowicz i kolejne zwycięstwo gospodarzy. Olimpia nie
dała szans Amigo, wygrywając 3:0.
• HŁĘKITNI Dzierzgów - OLIMPIA Chąśno 0:1 (0:1); br.: Rafał Gać.
Olimpia, mimo osłabionego składu,
zdołała zainkasować trzy punkty, wygrywając I :O.
•LIMIT Rybno - START Zlaków
Borowy 3:0 (w.o.).
• BAKOMA Bielice - ISKRA Bolimów 5:3.
I. Pelikan II Łowicz (1)
20 45 85:18
2. Limit Rybno (3)
20 43 51:21
3. Orzeł Nieborów (4)
20 39 66:36
4. Promyk Nowa Sucha (2)
20 39 59:31
5. Olimpia Chąśno (5)
20 34 59:44
6. Bakoma Bielice (6)
20 33 62:52
7. Olimpia Niedźwiada (9)
20 30 47:52
8. Naprzód Jamno (8)
20 30 39:50
9. Zryw Wygo'da (7)
20 28 41 :34
10. Amigo Placencja (10)
20 22 35:56
11. Iskra Bolimów (Il)
20 20 36:54
12. Start Złaków Bor. (12)
20 15 41:71
13. BłękitniDzierzgów (13)
20 13 17:55
14. Victoria Zabostów (14)
20 li 27:91
W niedzielę, 14 maja, rozgrywane b<;_dą
mecze 21. kolejki w klasie A: godz.
I I.OO: Orzeł - Iskra, godz. 13.00: Victoria - Błękitni, Start - Olimpia Niedźwiada, Zryw - Promyk, godz. 16.00:
Olimpia Chąśno - Limit, Amigo - Naprzód i godz. 17.00: Pelikan II - Bakoma.
Paweł A. Doliński

okręgowej

Granex Boczki na fali

MECZ O 3. MIEJSCE:
•SP 4 Łowicz- SP Głuchów 15:7 (6:4); br.:
19. kolejka:
Błażej Golis 6, Michał Tataj 5, Michał
• GKS Łyszkowice - CZARNI BedRusiniak 3 i Norbert Zwierz.
nary 2:0 (0:0); br.: Kamil Wieleci Piotr
MECZ O I. MIEJSCE:
Bom bała.
•SP 2 Żychlin -SP Biała Rawska 9:10 (3:6)
Ki lka dni wcześniej GKS odniósł
I. SP Biała Rawska
2 4 30: 14
pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosen2. SP 2 Żychlin
2 2 21:21
nej, a kolejne zwycięstwo zawodnicy,
3. SP 4 Łowicz
2 2 26:19
trenowani przez Kamila Sochę, odnie4. SP Głuchów
2 O 12:35
W reprezentacji Szkoły Podstawowej śliw meczu z Czarnymi Bednary.
• BZURA CHODAKÓW Sochanr 4 w Łowiczu grali: Dominik Skomiał
- Michał Tataj (12 bramek w turnieju), czew - GRANEX Boczki 1 :2.
Kolejny sukces Granexu, który tym
Błażej Golis (8), Michał Rusiniak (4),
Rafał Jabłoński (I), Norbert Zwierz (I), razem odniósł zwycięstwo w SochaczePiotr Jankowski, Łukasz Orzechowski, wie w spotkaniu z Bzurą Chodaków.
Maciej Kolas, Rafał Raurowicz, Paweł
• SIERAKOWIANKA SierakowiKołodziejczyk, Rafał Wojciechowski ce - POGOŃ Bełchów 2:0.
i Michał Marszałek- nauczyciel wf, PaW pojedynku drużyn, zajmujących
weł Doliński.
(p) kbńcowc 1nit:jsca w 11,gowej tabeli,-1\!p'sr

okazali się zawodnicy Sierakowianki.
• TUR-SERVISCO Jaktorów
-RELAX Radziwiłłów 1:0.
• ŻYRARDOWIANKA Żyrardów
- UNIA Il Skierniewice 1:2 (1:0); br.:
Arkadiusz Wacławek (karny)- Piotr Stoczyński i Jacek Krulik.
•POGOŃ Rogów - WIDOK Skierniewice 4:0 (3:0).
• WRZOS Międzyborów - BIAŁKA Piała Rawska 1 :O (0:0).
20. kolejka:
• GRANEX Boczki - ŻYRARDOWIANKA Żyrardów 3:2 (0:1); br.:
Marek Borkowski, Piotr Paliwoda i Dariusz Reczulski.
Niespodzianka w Boczkach, gdzie
miejstowy Graflex pokonał'fawotyzo- ·.

waną Żyrardowiankę 3:2. Goście dwu-

krotnie obejmowali prowadzenie, ale
podopieczni grającego trenera Marka
Borkowskiego za każdym razem wyrównywali, a na koniec strzelili zwycięskiego gola.
Trzeba także dodać, że Granex
wszystkie swoje bramki strzelił, grając
w dziesiątkę, bowiem czerwoną kartką
ukarany wcześniej został Alek Chojecki. Było to czwarte, kolejne zwycięstwo Granexu.
• CZARNI Bednary - SIERAK OWIANKA Sierakowice 8:0 (6:0); br.:
Marcin Urbański 2, Marcin Salamon
2, Piotr Mikulski 2, Rafał Gala i Łukasz Zabost.
•• - • · •
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Zduńskiej

Woli

LEKCJA OBRONY
OD CZESKICH KOSZYKARZY
Zduńska Wola, 29 kwietnia - 1
maja. W bardzo ciekawym turnieju,
przede wszystkim ze względu na udział
w nim zespołów zagranicznych, wystartowali kadeci łowickiego VOX-OSiR.
Jego organizatorem był Uczniowski Klub
Sportowy „R" Zduńska Wola.
Podopieczni trenera Zenona Durki
rozegrali w nim trzy spotkania, z czego
dwa przegrali, i to z zespołami czeskimi: BK DRAK Trutnov i TESLĄ Pardubice, oraz jedno wygrali - z łódzkim
Startem. Dało im to ostatecznie czwarte
miejsce. Pierwszym rywalem łowickich
koszykarzy był zespół z Pardubic. Mecz
ten zakończył się zwycięstwem naszych
południowych sąsiadów 65:49, którzy
zaskoczyli podopiecznych trenera Durki
bardzo agresywną i dobrą grą obronną.
Zresztą obronie była podporządkowana
taktyka gry czeskiego zespołu, co przy-

niosło

im oczekiwany efekt.
W drugim spotkaniu łowiczanom poszło już dużo lepiej. Po wyrównanej grze
pokonali oni rówieśników łódzkiego Startu 57:51, którzy nie potrafili wykorzystać zmęczenia po meczu z Czechami
koszykarzy Zenona Durki. Grali wolno i
schematycznie, a taka gra łowiczanom
bardzo odpowiadała, bo odczuwali oni
trudy pierwszego meczu. Zwycięstwo to
dało
im II miejsce w grupie
i prawo gry o trzecie w całym turnieju.
W ostatnim spotkaniu turnieju koszykarzom OSiR-u ponownie przyszło się
zmierzyć z Źawodnikami czeskimi, tym
razem z Trutnowa. I w tym meczu lepsi
od łowiczan okazali się rywale, którzy
również preferowali grę obronną i rozstrzygnęli ten pojedynek na swoją korzyść 74:57. Tak więc podopieczni trenera Durki zakończyli swój udział w tur-

nieju ostatecznie na czwartej pozycji.
Nie jest to może wynik zadowalający,
ale Zenon Durka był usatysfakcjonowany z możliwości gry przeciwko takim
zespołom, jak czeskie. Pokazały one, że
dobrze zorganizowana obrona potrafi
przynieść efekt, a tego jego chłopcom
brakuje. Może po tej konfrontacji podejdą z większym zaangażowaniem
do pracy nad tym elementem wyszkolenia koszykarza, który jest bardzo trudny do wyuczenia, ale przede wszystkim ze względów wolicjonalnych. Gdy
przełamią tę barierę, to na efekty nie bę
dzie trzeba długo czekać.
W zespole VOX-OSiR występowali:
Piotr Bartos, Piotr Górski, Marcin Gajda, Kamil Koza, Jacek Pełka, Piotr Rutkowski, Zbigniew Salamon, Rafał Sosnowski i Kamil Trojanowski - trener
Zenon Durka.
(sk)

• 20.45 - hala sportowa OSiR nr I
Łowicki
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy
mecz 4. kolejki I ligi łowickiej ALK-i,
czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki: Ża
den Łowicz - Rakiety;
Czwartek. 11 maja:
• 19.30 - hala sportowa OSiR nr I
• 9 .OO - stadion OSiR w Łowiczu, ul.
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; zaległy
Jana Pawła Il 3; Powiatowe Igrzyska
mecz 4. kolejki I ligi łowickiej ALK-i,
Młodzieży Szkolnej w „Piłkarskich Piąt
czyli Amatorskiej Ligi Koszykówki:
kach";
ZNP Belferek - PC-MarBo;
Piątek. 12 maja:
Sobota. 13 maja:
• 9.00 -stadion OSiR w Łowiczu, ul.
• 11.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
Jana Pawła II 3; Powiatowa Liceliada ul. Jana Pawła
II 3; mecz IV ligi piłki
Szkolna w drużynowej lekkoatletyce;
nożnej: Huragan Bobrowniki - Ja• 17.00 - boisko boczne Pelikana, ul. giellonka Nieszawa;
Star~ńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
• 13.30-16.00 - hala sportowa OSiR
klasy okręgowej „Kuchara": Pelikan II nr 1 w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3;
Łowicz - Bzura Chodaków Sochaczew; 4. kolejka I ligi łowickiej ALK-i, czyli
• 18.00 - hala sportow~ OSiR nr 2 Amatorskiej Ligi Koszykówki: godz.
w Łówiczu, ul. Topolowa 2; zaległe me- 14.45: Thunders - PC-MarBo, godz.
cze 9. kolejki Amatorskich Mistrzostw 13.30: GOK Zduny - Asthma Attack.
Łowicza w piłce siatkowej: Plażowicze
• 13.30- boisko boczne Pelikana, ul.
- Hurtownia „Sokół" i „Gruba Berta" Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
- Przyszłość-Robkol;
klasy okręgowej „Kuchara": Pelikan II
• 18.00 - hala sportowa OSiR nr I Łowicz - Widok Skierniewice;
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 9. tur• 14.00 - stadion Pelikana, ul. Staniej w ramach Grand Prix Łowicza rzyńskiego 6/8; centralna liga juniorów
w dartsie;
starszych: Pelikan Łowicz - Petro Płock;

• 15.00 - boisko boczne Pelikana, ul.
Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej
klasy okręgowej trampkarzy: Pelikan
Łowicz - Pogoń Bełchów;
• 16.00 - stadion Pelikana, ul. Starzyńskiego 6/8; centralna liga juniorów
młodszych: Pelikan Łowicz - Petro

informator sportowy
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dok. ze st1: 32

,,Pekińczyki''

iui na czele tabeli
• PRIMA Jedynka - MŁODZI
Czwórka 1:0 (0:0); br.: Mateusz Wojciechowski.
•ZŁOTA Jedynka - PIJARSKA
0:0.
•BŁYSKAWICE Jedynka - MASTERS Siódemka 1:2 (1:1); br.: Dawid Wróbel - Tomasz Adamczyk i samobójcza.
Zaległy mecz 1. kolejki:
• PEKIŃCZYKI Trójka - BIAŁE
ORŁY Dwójka 2:0 (1:0); br.: Tomasz
Piechowski i Maciej Rybus.
Zaległy mecz 4. kolejki:
• BIAŁE ORLY Dwójka - „CENTER-4 CLUB" Czwórka 0:3 (0:0); br.:
Tomasz Kwiatkowski 2 i Przemysław
Jankowski.
I. Pekińczyki Trójka (2)
5 15 12:2
2. Czerwone Diabły Czwórka (I) 5 13 6:1
3. Prima Jedynka (4)
5 9 4:3

4. Złota Jedynka (3)
5 8 5:3
5. Masters Siódemka (6)
4 7 3:2
6. „Center-4Club"Czwórka (7) 5 6 7:6
7. Pijarska (5)
4 5 6:3
8. Błyskawice Jedynka (8)
5 l 2:7
9. Białe Orly Dwójka(-)
3 l 0:5
10. Młodzi Czwórka(9)
5 O I:! I
„Królem strzelców" jest wciąż Maciej Rybus (Pekińczyki), który do pię
ciu bramek już strzelonych, dorzucił
jeszcze trzy trafienia. Po trzy gole mają
na koncie: Tomasz Piechowski (Pekińczyki), Erwin Plichta (Czerwone
Diabły) i
Tomasz Kwiatkowski
(„Center-4 Club"), a po dwa gole strzelili: Marcin Brodecki, Adam Waligórski i Piotr Wojtasiak (wszyscy Pijarska), Patryk Demidowicz (Prima Jedynka), Łukasz Zabost (Złota) i Maciej Misiak (Czerwone Diabły).
Paweł A. Doliński

dok. ze str. 27

Granex Boczki na fali

Pewne i wysokie zwycięstwo ekipy SERVISCO Jaktorów 5:0 (2:0); br.:
trenera Mirosława Fiutkowskiego. Już Krzysztof Szefer 2, Tomasz Kmiecik,
w 5. minucie gospodarze wygrywali 3:0. Marcin Maciejak i Marcin Staszczak.
• WIDOK Skierniewice ~ GKS
I. Unia II Skierniewice (J)
20 55 80: 11
Łyszkowice 5:1 (4:0); br.: Michał Ko2. Pogoń Rogów (2)
20 46 63:20
Płock;
liński 2, Artur Winciarek 2 i Rafał Ro3.ŻyrardowiankaŻyrardów(3) 20 39 61:24
Niedziela, 14 maja:
żek - Piotr Bombała.
4. WidokSkiemiewice(4)
20 38 60:31
• 13.00 - stadion OSiR w Łowiczu,
Widok okazał się zbyt silnym zespołem 5. Tur-Servisco Jaktorów (5) 20 35 42:33
ul. Jana Pawła II 3; 4. Ogólnopolski dla GKS. Honorowego
gola dla gości strze- 6. Gr.mex Boczki (7)
20 32 48:40
Duathlon o Puchar Burmistrza Ło lił z rzutu wolnego, często wpisujący się 7. Białka
Biała Rawska (6)
20 32 37:37
wicza;
na listę strzelców - Piotr Bombała.
8. Czarni Bedoary (9)
20 25 36:43
• 17.00 - boisko boczne Pelikana,
• POGOŃ Bełchów - BZURA 9. GKS Łyszkowice (10)
20 24 38:51
ul. Starzyńskiego 6/8; mecz piłki nożnej CHODAKÓW Sochaczew 4:2 (1:0);
IO. Relax Radziwiłłów (8)
20 23 36:45
klasy A: Pelikan II Łowicz - Bakoma br.: Krzysztof Nowak 2 i Andrzej Woź
11. Bzura Sochaczew (11)
20 15 32:47
Bielice;
niak 2 - Ireneusz Szczerbik i Norbert 12. Pogoń Bełchów (12)
20 15 24:68
Wtorek. 16 maja:
Kowalski.
13. Sierakowianka(\3)
20 IO 18:68
• 9.00- stadion OSiR w Łowiczu, ul.
Oba zespoły kończyły mecz w dziesię
14. WrzosMiędzyborów(l4) 20 9 17:75
Jana Pawła II 3; Rejonowe Igrzyska Mło cioosobowych składach, ale nie przeszkoW weekend 13-14 maja odbędą się
dzieży Szkolnej w „Piłkarskich Piąt dziło to gospodarzom odnieść zwycięstwo. mecze 21. kolejki skierniewickiej klasy
kach";
•RELAX Radziwiłłów - WRZOS okręgowej, a spotkają się wówczas: soŚroda.17 maja:
Międzyborów 1:1 (1:0); br.: Jacek Rut- bota - godz. 16.00: Tur-Servisco - Gra• 10.00 - hala sportowa OSiR nr 1 kowski.
nex, Żyrardowianka - Pogoń Bełchów,
w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 3; 8. Tur• BIAŁKA Biała Rawska - PO- Bzura Sochaczew - Czami, Sierakowianniej Piłki Nożnej Jedenastolatków o Pu- GOŃ Rogów 2:2 (2:0); br.: Sławomir ka - Widok, Białka - GKS Łyszkowice,
Pawlicki i Mariusz Gwiazdowicz.
char „Nowego Łowiczanina";
Pogoń Rogów - Wrzos, niedziela - godz.
• UNIA II Skierniewice - TUR- 15.00: Unia II - Relax.
(p)

Ok
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Drzwi fornirowane

Drzwi płycinowe
malowane i foliowane

Bramy

garażowe

Wiśniowski,

uchylne

Normstahl

Drzwi
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!
g li
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Piłka nożna
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Piłka nożna

- 26. kolejka IV ligi

NIE BYtO ZBYT tATWO
• HURAGAN Bobrowniki - BŁĘ
KITNI Gąbin 3:0 (I :O).
I :O - Jarosław Plichta (28), 2:0 - Tomasz Małkus (85), 3:0 - Grzegorz Durka (90).
Huragan: Wudkiewicz - Rachubiński,
Szaleniec, Majer, Kamiński - Małkus,
Krzysztof Durka (67 Klimczyk), Plichta, Kowalik - Grzegorz Durka, Papuga.
Cichoński - Ledzion, Bolmowski,
Haliński - Domżałowicz, Widzyński,
Trzybiński, Żaczek, Witold Figurski (46
Krajewski) - Sztelle, Robak (64 Rys).
Sędziowali: Maciej Jagodziński jako
główny oraz Grzegorz Sztamler i Maciej Podziński (wszyscy Konin). Żółta
kartka: Marek Haliński (Błękitni).
Łowicz,

3 maja.

Zespół Błękitnych

Gąbin, okupujący dotąd

przedostatnie
miejsce w IV lidze, w spotkaniu z Huraganem bardzo chciał zdobyć punkty.
Ekipę tę'trapi plaga kontuzji i z konieczności w drugiej połowie na boisk'll wystąpił prezes tego klubu - Dariusz Kra-

jewski. Ostatecznie okazało sięjednak,
że gospodarze, mimo nie najlepszej gry,
zdołali zainkasować trzy punkty. Początek meczu należał do Błękitnych,
którzy raz po raz gościli pod bramką
Bernarda Wudkiewicza. Zespół trenera Macieja Nezdropy miał kłopoty
z wyprowadzeniem piłki z własnej połowy. Później jednak wszystko zaczęło
wracać do normy, a pierwsza bramka
powinna paść w 14. minucie. Grzegorz
Durka ograł na prawej stronie Arkadiusza Bolmowskiego (pamiętamy go
z występów w łowickiej halówce w barwach Chinatown/Szopena Sanniki), ostro
zacentrował, a Jarosław Plichta zagrał
piłkę do Krzysztofa Papugi, który
z siedmiu metrów „. podał do bramkarza. Gol padł w końcu w 28. minucie,
kiedy po rzucie rożnym egzekwowanym
przez Papugę, piłkę przepuścił Łukasz
Kowalik, a do siatki skierował ją Plichta. W odpowiedzi na strzał z osiemnastu metrów zdecydował się Jacek Do-

Piłka nożna

mżałowicz,

a ostro bita piłka na nierówności zmieniła swój lot, sprawiając
sporo kłopotów Wudkiewiczowi.
W 54. minucie mogło być I: I. Po rzucie wolnym mocno podkręcona przez
Marka Halińskiego piłka, trafiła w słu
pek bramki Huraganu. Goście dążyli
do wyrównania, odkrywając się coraz
częściej, ale z kolei gospodarze przestrzeliwali w sytuacjach wprost znakomitych. Ale jeśli się nie strzela w sytuacji jeden na jeden z bramkarzem ... Ostatecznie w końcu Huragan zdobył kolejne bramki w ciągu pięciu ostatnich minut spotkania.
Najpierw po rzucie wolnym za faul
na „Coli" Durce odbitą przez bramkarza
piłkę do siatk·i dobił Tomasz Małkus,
a tuż przed końcowym gwizdkiem, po
indywidualnej akcji, wynik spotkania
ustalił Grzegorz Durka, który „objechał"
obrońców, położył bramkarza i strzelił
golana3:0.
Paweł A. Doliński

- 27. kolejka IV ligi

Mrówka i w kostiumie zawodnika
,,z pola" - Bęmard Wudkiewicz. Ostatecznie jednak Huragan wygrał dość
pewnie, a jedynego gola drużyna z Bobrownik straciła dopiero w ostatniej minucie z „wydumanego" rzutu karnego.
Jego skutecznym egzekutorem był znany z występów w Pelikanie - Jacek
Majchrzak.
Wcześniej goście strzelili jednak trzy
gole, zapewniając sobie zwycięstwo,
a wszystkie trafienia były bardzo podobne. Za każdym razem po rzutach
wolnych, mocno bitych przez Krzysztofa Durkę, bramkarz „wypluwał" piłkę, a czyhający na taki błąd piłkarze
z Bobrownik dobijali piłkę do siatki.
Po raz pierwszy błąd golkipera Kasztelana wykorzystał Jarosław Plichta już
w 17. minucie spotkania. Po strzale „Katona" dobijał Marcin Pińkowski, po-

oraz
inne preparaty
do skutecznej i nowoczesnej ochrony
firmy

Paweł A. Doliński

roślin

BAYER

29

18. Łokietek Brześć (18)

KÓŁ Kleczew - MKS Kutno 3:2, JAGIELLONKA Nieszawa - ZIEMOWIT
Osięciny 7:0, GÓRNIK Łęczyca - PETRO Il Płock I :2, SKP Słupca - ZDRÓJ
Ciechocinek I: 1, LECH Rypin - MAZOVIA Rawa Mazowiecka I :O, BŁĘ
KITNI Gąbin - ŁOKIETEK Brześć Kujawski 4:2, KASZTELAN Sierpc - HURAGAN Bobrowniki 1:3.
Paweł A. Doliliski

28 72 88:20
28 61 64:31

22-6-0
19-4-5

14 38 50: 11 14 34 40:9
15 41 44:10 13 20 20:21

28 58 64:27

18-4-6

14 38 37:2

14 20 27:25

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

14-4-10
14-3-11
13-6-9
12-8-8
13-1-12
10-7-11
12-3-12
12-2-14
12-4-12
9-7-12
9-7-12
7-5-16
6-7-15
6-4-18
1-0-27

14
14
13
14
·14
14
14
14
14
16
14
13
14
15
14

14
14
15
14
14
14
14
14
14
12
14
15
14
13
14

46 46:40
45 55:31
45 47:37
44 45:35
42 44:52
39 45:36
39 47:54
38 46:50
37 54:37
34 49:55
34 37:55
29 42:55
27 38:67
22 30:59
3 16: 109

31
20
28
25
29
16
26
19
25
30
25
20
19
21
3

24:16
29:16
32:16
31:17
27:18
21:17
29: 18
26:25
31:16
40:23
25:19
27:18
26:12
23:23
10:38

15
25
18
19
IO
21
13
19
IO
4
9
9
9
I

21:29
26:15
15:21
14:18
17:33
21:21
16:35
20:25
16:23
9:32
12:36
15:36
14:41
7:36
o 6:69

Zapraszamy do sklepu firmy „MUTECH" w Łowiczu
ul. Mickiewicza 31, tel. (0-46) 837-04-44, 837-01-00
Dealer -

OZAS Opole, TE LWI N

•:• Spawarki - prostownikowe, transformatorowe, inwertorowe.
•:• Zgrzewarki - do metali,
•!• Ładowarki akumulatorowe i · urządzenia rozruchowe
•:• Półautomaty spawalnicze do spawania met. MIG/MAG i TIG
- w osłonie gazowej - C0 2 , argon
- do cięcia plazmą powietrzną.
•:• Akcesoria i wyposażenie - reduktory, palniki, uchwyty, przewody, węże, sprzęt ochronny i bhp.
•:•Części- dysze, końcówki, tulejki, bezpieczniki, manometry itp.
•:•Materiały spawalnicze- firm BAILDON; CEDLER, ESAB
elektrody, drut (w cenie już od 3,30 zł/kg+ 7% VAT)

Prowadzimy również naprawy i remonty wszystkich urządzeń spawalniczych
oraz regenerację akcesoriów i części.

a także
Tachografy samochodowe (elektroniczne)- sprzedaż,

•

możesz kupić

w
HURTOWNI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

•CAESA R
R-443

SPORT

- 27. i 28. kolejka IV ligi

Drużyna trenera Macieja Nezdropy,
mimo dwóch kolejnych zwycięstw,
wciąż na trzecim miejscu w ligowej tabeli. Już w najbliższą sobotę o godz.
I I .OO nastąpi jednak prawdziwe sprawdzenie formy, bowiem na stadionie ło
wickiego OSiR-u Huragan spotka się
z Jagiellonką Nieszawa.
Coraz niżej Orkan, który nie wygrał
od 19 kwietnia w pięciu kolejnych meczach. Trzeci raz z rzędu przegrała natomiast Mazovia, która z zajmowanego
nie tak dawno czwartego miejsca, spadła na ósmą pozycję. Słabiej gra także
MKS Kutno, który obsunął się na dziewiąte miejsce.
27. kolejka IV ligi: ORKAN Sochaczew - SKP Słupca I :2 (O: I), ZDRÓJ
Ciechocinek - GÓRNIK Kłodawa 2:1,
PETRO li Płock - LECH Rypin 3:1,
MAZOVIA Rawa Mazowiecka - SOKÓŁ Kleczew 2:3, START Radziejów
- GÓRNIK Łęczyca 0:0, ŁOKIETEK
Brześć Kujawski - OLIMPIA Koło 2:3,
ZIEMOWIT Osięciny - KASZTELAN
Sierpc 0:2, MKS Kutno - JAGIELLONKA Nieszawa O: I, HURAGAN Bobrowniki - BŁĘKITNI Gąbin 3:0.
• 28. kolejka IV ligi: OLIMPIA Koło
- ORKAN Sochaczew 4: I, GÓRNIK
Kłodawa - START Radziejów 1:1, SO-

prawił jeszcze raz Plichta, a mimo że
pomocnik Huraganu uderzył piłkę niezbyt „czysto", ta wylądowała w bramce.
I. Jagiellonka Nieszawa (I)
Drugi gol to dobitka Tomka Małku 2. Petro Il Płock (2)
sa, a trzeciego gola strzelili sobie sami 3. Huragan Bobrowniki (3)
piłkarze z Sierpca, naciskani przez Mar4. Lech Rypin (5)
cina Majera i wprowadzonego kilka 5. Górnik Kłodawa (4)
minut wcześniej na boisko, Tomasza. 6. Kasztelan Sierpc (6)
Mrówkę. Największym pechowcem
7. SKP Słupca (8)
w tym meczu był jednak Grzegorz 8. Mazovia Rawa Maz. (7)
Durka, który seriami marnował znako- 9. MKS Kutno (9)
mite okazje. Napastnik ten sam mógł
JO. Sokól Kleczew(l3)
strzelić przynajmniej cztery gole, ale ...
11. Zdrój Ciechocinek (I I)
Po meczu gospodarze byli nieco za12. Górnik Łęczyca (10)
skoczeni dobrą postawą Huraganu
13. Start Radziejów (14)
na trudnej, piaszczystej nawierzchni sta.
14.
Ziemowit Osięciny (12)
dionu w Sierpcu. Tutaj nikt nie wygrywa
15.
Olimpia
Koło (16)
- mówili, ale goście wyjaśnili: My także
gramy i trenujemy na „Saharze", ale 16. Orkan Sochaczew (15)
17. Błękitni Gąbin (17)
łowickiego OSiR-u.

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

•

Na górze bez zmian

Trzy asysty „Katona"
• KASZTELAN Sierpc - HURAGAN Bobrowniki 1 :3 (Od).
O: I - Jarosław Plichta ( 17), 0:2 - Tomasz Małkus (67), 0:3 - samobójcza (82),
I :3 - Jacek Majchrzak (90, kamy).
Huragan: Nowogórski - Rachubiński,
Szaleniec, Majer, Kamiński - Małkus,
Krzysztof Durka, Plichta, Kowalik
- Pińkowski (75 Mrówka), Grzegorz
Durka.
Sierpc, 6 maja. Przed sobotnim spotkaniem można się było obawiać o wynik meczu w Sierpcu. Na wyjazdowy
mecz nie pojechało z różnych przyczyn
aż pięciu graczy: Krzys ztof Papuga,
Daniel Tryngiel, Arkadiusz Kożbiał,
Bartłomiej Klimczyk i Witold Szyba,
a przecież kadra trenera Macieja Nezdropy w ciągu ostatnich miesięcy bardzo się skurczyła. Ostatecznie na ławce
rezerwowych zasiedli jedynie Tomasz

SPORT

96-100 Skierniewice; ul. Mszczonowska 33/35;
tel.(046) 833-35-21; fax.(046) 833-22-08
__ ,,.„.,. _ _.„„ • •

Firma

PROVIDENT

montaż,

/egalizacja (przez OUM)

Pracownia Reklamy

SZVBl<IE POŻVCZl<I
• w domu u klienta

• bez żyrantów

• w ciqgu 48 godzin
R-597

Tel. 862-76-98

KALDRUK . tel. (046) 837 61 61
Łowicz,

ul. Zwirki i Wigury 41

-
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Koszykówka - 6. kolejka li ligi łowickiej ALK-i

O mieiscach na pudle
zadecyduie ostatnia koleika

TYLKO, PECH MOZE
POZBAWIC BtYSK AWANSU

Przekonamy się o tym po rozegraniu
ostatniej kolejki I ligi, kiedy to zmieną się
z aktualnymi mistrzami Asthmą Attack.
W drugim meczu minionej niedzieli
właśnie mistrzowie bez problemów pokonali Rakiety. Nie zachwycili swoja grą,
ale zapewne w meczu o wszystko pokażą o wiele więcej.
W ostatnim meczu zmierzyły się zespoły, które jeszcze w tych rozgrywkach nie zaznały smaku zwycięstwa;
Thunders Bełchów i TKKF „Księżak".
Przez większą część tego meczu żadne
mu zespołowi nie udało się odskoczyć
na bezpieczną odległość i praktycznie
do końcowego gwizdka nie było pewne,
kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Ostatecznie pięcioma „oczkami" wygrali bardziej doświadczeni „Księżacy",
którzy tym samym oddali „czerwoną latarnię" rywalom.
O podziale miejsc na szczycie tabeli
zadecyduje ostatnia kolejka spotkań,
która zostanie rozegrana dopiero 27 maja.
• PC-MarBo -GOK Zduny 43:51
(27:21).
PC-MarBo: Adrian El-Ward 19 (I x3 ),
Mariusz Wiesiołek 9, Paweł Jaskuła 4,
Konrad Wielemborek 2 i Sebastian Kosęda 2 oraz Rafał Gajda 4, Sławemir Linkowski 3 i Paweł Kuza.
GOK: Robert Kucharek 19 (lx3),
Tomasz Jackowski 14, Jacek Filiński 9
(lx3), Marcin Ranachowski 4 i Artur
Parzęcki 2 oraz Ronald Parzęcki 3 (lx3).
• ŻADEN Łowicz -GOK Zduny
41 :56 (26:27).
Żaden: Paweł Woś 16 (1x3), Tomasz Charążka 10, Rafał Grażka 7
(1x3), Robert Dziemdziela 3 i Marcin
Pięta oraz Mariusz Kapusta 4, Marek Mucha 1 i Piotr Kapusta.
GOK: Robert Kucharek 26 (lx3), Jacek Filiński21 (lx3),MarcinRanachowski
6, Artur Pruzęcki 3'i Piotr Bryszewski oraz
Michał Sękalski i Wojciech Florczak.

Łowicz,

Cornea już w I lidze, a awans wywalczył także najprawdopodobniej Powracający Błysk

oraz Łukasz Pietrzak.5 (lx3) i Robert
Ignaczak.
Comea: Sebastian Popiel 17 (lx3),
Przemysław Plichta 13 (lx3), Łukasz
Lelonkiewicz 11, Paweł Salamon 10
i Karol Kocus oraz Grzegorz Demczuk
22, Sebastian Dudek 16, Mariusz Jakubowski 14 (2x3), Piotr Malczyk 7 i Bartłomiej Erchardt 6.
• LBI- VALDI BOY'S 55:64 (24:27).
LBI: Łukasz Pietrzyk 28 (6x3), Łu
kasz Sosnowski 12, Daniel Żałoba 8,
Tomasz Soltyszewski 4 i Cezary Sukiennik oraz Michał Marcinkowski 2 i Hubert Grosicki 1.
Valdi: Tomasz Krajewski 18, Paweł
Nawrocki 17 (lx3), Marcin Zwierz 11
(3x3), Ryszard Matulka 10 i Grzegorz
Zimecki 7 (lx3) oraz Jacek Urbanek 1.
• ZACISZE Łowicz - COKOLWIEK 66:42 (35:24).
Zacisze: Daniel Stępniewski 16, Mariusz Barański 12, Paweł Wójcicki 8
(2x3), Robert Kowalik 6 i Robert Nowak 6 oraz Adam Mikołajczyk 11, Ja-
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dok. ze str. 32

•

6 maja. To była już przedostatnia kolejka spotkań koszykarzy,
walczących o awans w szeregi najlepszych zespołów amatorskich Łowicza.
W pierwszym meczu Comea rozgromiła Caldor 116:33 i tym samym przypiecz.ę
towała swój prymat wśród drugoligowców.
W drugim pojedynku dnia naprzeciwko siebie stanęły zespoły Valdi Boy's
i LBI. Dla tych pierwszych był to mecz
wyłącznie o prestiż, natomiast dla ekipy Łukasza Sosnowskiego jego wynik
miał ogromne znaczenie. Tylko zwycię
stwo w tym spotkaniu przedłużało ich
nadzieje na zajęcie ostatecznie drugiego miejsca, premiowanego awansem
do I ligi. Niestety nie wykorzystali oni
tej szansy, ulegając 55:64 bardziej doświadczonym koszykarzom Valdi.
Z porażki LBI najbardziej cieszy się
Powracający Błysk, gdyż przy obecnym
układzie tabeli tylko pech (oddanie meczu walkowerem) mógłby ich pozbawić
awansu, bo jest mało prawdopodobne,
ażeby w ostatniej kolejce spotkań przegrali oni z najsłabszym zespołem ligi
- Caldorem. O ile· porażka LBI pomogła
Błyskowi, o tyle rozwiała nadzieje innemu pretendentowi do drugiego miejsca
- ekipie Zaciszy Łowicz, która w ostatnim pojedynku 6. kolejki zmierzyła się
z Cokolwiek. Co prawda wyszli oni
z tego spotkania zwycięsko, ale nie bę
dzie to miało już chyba większego znaczenia dla końcowego układu tabeli. Na
pewno Robert Nowak i spółka liczyli
na więcej i pewnie żal im jest, że w drugiej
kolejce ligi przegrali z Błyskiem po dwóch
dogrywkach dwoma punktami. A jak widać
to właśnie to ~tkanie będzie miało decydujący wpływ na układ czołówki tabeli.
• CALDOR- CORNEA 33:116 (6:46).
Caldor: Szymon Makoś 18 (4x3), Michał Nyga 6, Michał Grzejszczak 4, Łu
kasz Wiankowski i Łukasz Kwestarz

nowy

11.05.2000 r.

kub Wójcik 7 i Damian Słomski.
Cokolwiek: Marcin Kazimierski 22,
Marcin Graczyk 7 (lx3), Jarosław Graczyk 7, Tomasz Miksa 4 i Michał Wojda
2 oraz Jacek Wojda i Artur Grabowicz.
l. Comea (!)
5 10 443:225
2. Powracający Błysk (2) 5
8 219:259
3. ZaciszeŁowicz(4)
5
8 327:290
4. Cokolwiek (3)
6
8 319:352
5. Valdi Boy's (6)
5
7 262:229
6. LBI (5)
5
7 294:271
7. Caldor (7)
5
5 176:414
Wśród najlepszych strzelców na czele
pozostaje Marcin Kazimierski (Cokolwiek), który zgromadził 137 punktów.
Na drugie miejsce wysunął się Łukasz
Pietrzyk (LBI), który wzbogacił swój zespół o 128 punktów. 121 punktów zdobył
Sebastian Popiel (Cornea), co daje mu trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców ligi
Natomiast wśród najskuteczniejs:.:ych w rzutach zza linii 6,25 metra
nadal bezkonkurencyjny pozostaje Popiel, który zaliczył 23 celne „trójki".
Sławomir Karmelita

• ASTHMA ATTACK-RAKIET\
75:38 (38:18).
Asthma: Piotr Tokarski 22 (1x3),
Robert Gożdzik 15 (1x3), Konrad Cie.
ślak 12, Tomasz Słoma 10 i Rafał Bo.
gus 8 oraz Dariusz Kociak 4, Michał
Goździk 3 i Piotr Bartos 1.
Rakiety; Arkadiusz Kolos 17, Roben
Żyto 11 (1 x3), Emil Białas 1O i Grze.
gorz Lelonkiewicz.
• THUNDERS Bełchów -TKKF
„Księżak" 57:62 (18:18).
Thunders: Marcin Danych 31 (5x3),
Konrad Aleksandrowicz 8, Radosław
Prucnal 7 ( 1x3), Paweł Zagawa 6 i Paweł
Wysocki 5 oraz Jacek Kocemba i Kamil
Oleszkin.
„Księżak"; Jarosław Rolewski 19,
Maciej Osiński 15 (3x3), Piotr Wolski 8.
Radosław Kaczmarek 7 i Jaćek Więc
kowski oraz Paweł Cicha! 7, Stanisław
Stańczyk 4, Dobiesław Marszałek 2,
Kamil Gąsiorkiewicz i Henryk Dyszkiewicz.
l.GOKZduny(2)
6 12 453:247
2.AsthmaAttack(l)
6 Il 433:302
3. PC MarBo (4)
5 8 328:226
4. ZNP Belferek (3)
5 8 307 :275
5. ŻadenŁowicz(5)
5 7 320:283
6. Rakiety (6)
5 7 237:306
7. TKKF „Księżak" (8)'
6 7 265:49l
8. Thunders (7)
6 6 300:511
Na pozycji lidera w klasyfikacji
na najskuteczniejszego koszykarza pozostaje Robert Kucharek (GOK Zduny), który ma na swoim koncie 185
punktów. Drugi nadal jest Adrian El·
Ward - 141 punkty, natomiast trzeci
Paweł Woś (Żaden Łowicz), który
zgromadził 130 punktów.
Na pozycji lidera w klasyfikacji
na najskuteczniejszego w rzutach za trzy
punkty, umocnił się Maciej Osiński
(TKKF „Księżak"), który zaliczył 16
celnych „trójek".
Sławomir Karmelita
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- 28. kolejka /li ligi

Nazwisk~

•

czakiem o mały włos nie przyniosła nam
trzeciej bramki. Będący sam na sam
z bramkarzem gości Walczak, próbował
go przelobować, ale piłka o centymetry
minęła słupek bramki Włókniarza. Kon:
stantynowianie po raz pierwszy zagrozili Sowińskiemu w 69. minucie.Adam
Smakowski, będąc w polu karnym, oddał chytry strzał, który na nasze szczę
ście minął łowicką bramkę. W 74. minucie, wprowadzony w II połowie Marcin Grzywacz, po akcji prawą stroną,
oddal strzał, który minął słupek Jakiela
o kilkanaście centymetrów. W 85. minucie „wróciliśmy z dalekiej podróży", gdy
po rzucie rożnym z woleja z dwunastu
metrów strzelał Tomasz Wilk, a piłka
minęła na szczęście łowicką bramkę.
W 89. minucie na strzał z woleja zdecydował się Sławomir Olszewski, ale
złapał go dobrze ustawiony Jakie!. Minutę później „Olsza" podał precyzyjnie
w pole karne do Stankiewicza, a ten przepięknym strzałem głową (tzw. „szczupakiem") pokonał po raz trzeci konstantynowskiego bramkarza. W 90. minucie, za
obraźliwy gest w kierunku łowickich fanów, czerwoną kartkę otrzymał drugi zawodnik Włókniarza - Wojciech Skorupa i po chwili arbiter z Konina zakończył
to spotkanie.
„Ptaki" nareszcie wygrały na swoim
stadionie. Zawodnicy Pelikana po meczu odtańczyli taniec radości, a później
podziękowali kibicom za doping. Cieszy wynik, momentami gra, ale można
było wygrać jeszcze wyżej. Teraz łowi
czanie wyjeżdżają do Piotrkowa
na mecz z Piotrcovią (sobota, 13 maja,
godz. 11.00).
Krzysztof Olko

nie

graią

Trwa walka o awans do II ligi. Zaktóre nie zachwyca grą, utrzymało jednak miejsce w fotelu liderów,
choć tuż za plecami czai się skierniewicka Unia. Pelikan po dwóch zwycię
stwach przesunął się na piąte miejsce
w ligowej tabeli.
27. kolejka l/l ligi:
• ODRA Il Opole - MARKO
WKS Wieluń 3:1 (1:1).
O: I - Michał Łochowski (5), I: I
- Aboy Emeka (13, karny), 2:1 - Marcin Lachowski (68), 3: I - Adeniya Agbejule (73).
• ROZWÓJ Katowice - ALUMINIUM Konin 1:0 (0:0).
I :O - Sławomir Mogilan (90, kamy).
Czerwona kartka: Marcin Stryganek
(druga żółta kartka) - Aluminium.
• LKS LIGNOMAT Jankowy
- WARTA Zawiercie 4:1 (2:0).
ł :O- Błażej Marczak (23), 2:0 - Wiesław Wojewoda (39), 2: ł - Andrzej Pawłowski (49), 3: ł - Błażej Marczak
(55), 4: ł - Adam Grabowiecki (79).

- 27. i 28. kolejka Ili ligi

• PIOTRCOVIA-PTAK Piotrków
Trybunalski - START INTERSOLAR
Łódź 3:0 (0:0).
1:O - Sławomir Malec (69), 2:0
- Maura da Silva (80), 3:0 - Bogusław
Saganowski (89).
• WŁÓKNIARZ Konstantynów
Łódzki-ASTRA Krotoszyn 1:1 (0:1).
O: 1 - Jacek Traczyk (3 1), I: 1 - Arkadiusz Świętosławski (46).
• ZAGŁĘBIE Sosnowiec - UNIA
Skierniewice 1:1 (0:1).
O: 1 - Leszek Warchoł (21 ), 1: 1 - Dawid Skrzypek (82).
• GÓRNIK Jastrzębie - MIEŃ
Lipno 3:0 (2:0).
•
1:O - Mariusz Miąsko ( 18), 2:0 - Rafał Dziedzic (29), 3:0 - Jacek Lorek (76).
Czerwona kartka: Jarosław Kowalczyk (za zagranie ręką) - Górnik.
• CKS Czeladź - MK GÓRNIK
Katowice 0:1 (0:0).
O: 1 - Sebastian Orlik (67).
• GKS Il Bełchatów - PELIKAN
Łowicz.

•
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Piłka nożna

- Ili Turniej Minipilki Nożnej
o Puchar Burmistrza Uniejowa

Puchar Burmistrza
Uni_eiowa w towiczu
~pory

trafili rozstrzygnąć meczu w normalnym
czasie gry i o awansie do finału decydo„Pelikana" podczas turnieju w Uniejo- wały rzuty karne. Lepiej wykonywali
wie. Podopieczni trenera Henryka je „Pelikaniątka", które tę próbę nerwów
Plichty w stawce 18 zespołów okazali wygrały 2:0 (bramki: Doroba i Maciej
się najlepsi, nie przegrywając przy tym Jędrachowicz).
żadnego spotkania.
W ostatnim meczu turnieju, tym
Swój udział w turnieju młodzi łowi o pierwsze miejsce, łowiczanie ponowczanie rozpoczęli od spotkań grupo- nie zmierzyli się z piłkarzami SP I Podwych,-a ich przeciwnikami byli rówie- dębice.
śnicy UKS 164 Karolew i SP nr! PodI tym razem okazali się oni lepsi, podębice. W meczu z tymi pierwszymi konując rywali, po bardzo dobrej grze,
zagrali dość ospale i ani razu nie potrafili 4:2 (bramki: Tomasz Wasilewski 2, Ryoni pokonać bramkarza rywali. Przeciw- bus i Dziedziela). Zwycięstwo to ponicy też nie umieścili piłki w bramce ło zwoliło łowiczanom odebrać Puchar
wickiej i mecz zakończył się bezbramko- Burmistrza Uniejowa, a także Puchar
wym remisem. W drugim pojedynku było Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego, dla
już trochę lepiej, ale nie na tyle, by trener najlepszego zespołu turnieju.
Plichta mógł być zadowolony. W kilku
Również i wyróżnienia indywidualstworzonych sytuacjach tylko raz udało ne przypadły w udziale łowickim piłka
się pokonać bramkarza z Poddębic, a do- rzom. Za najlepszego zawodnika turnieju
konał tego Paweł Dziedziela ( 1:O).
uznano Tomasza Wasilewskiego, natoDużo lepiej młodzi piłkarze „Pelika- miast najlepszym bramkarzem został
na" zagrali w drugiej fazie rozgrywek. Michał Kocemba.
Po 2: I pokonali oni ŁKS Łódź i SP)
Pelikan występował w składzie: MiKrośniewice (bramki: Maciej Rybus 2, chał Kocemba, Adrian Feltynowski
Konrad Bolimowski i Jakub Doroba). Te - Tomasz Wasilewski, Maciej Jędracho
dwa zwycięstwa otworzyły im drogę wicz, Łukasz Szakiel, Damian Drzewicz,
do walki o końcowe zwycięstwo.
Jakub Doroba, Maciej Rybus, Paweł
W meczu półfinałowym przeciwni- Dziedziela, Konrad Bolimowski i Makiem podopiecznych trenera Plichty był ciej Dylik. Trener zespołu: Henryk Plichpierwszy zespół gospodarzy - Impuls ta.
Uniejów. Niestety, łowiczanie nie poSławomir Karmefita
Uniejów, 29 kwietnia.

sukces

odnieśli najmłodsi piłkarze łowickiego

Następne

koleiki Ili ligi:

sytuacje lubią się mścić. W 68. minucie
Pelikan ostatnio spisywał się bardzo
po rzucie rożnym z szybką kontrą wydobrze w meczach wyjazdowych i wszyszli gospodarze. Z pięciu metrów strzascy kibice „biało - zielonych" mają nałem głową Macieja Sowińskiego podzieję, że ta passa zostanie podtrzymakonał Waldemar Sokół, po akcji doświad
na przez drużynę trenera Zbigniewa
czonego Dariusza Rzeźniczka.
Pelikan sprawił niespodziankę, poko- Niewiarowskiego także w Piotrkowie
nując faworyzowany zespół GKS-u Beł Trybunalskim. Łowiczanie rozegrają
chatów. Podopieczni trenera Niewiarow- spotkanie z Piotrcovią-Ptak w sobotę
skiego z meczu na mecz prezentują co- o godz. 11.00, a przypomnijmy, że jesienią Pelikan wygrał na własnym boisku
raz lepszą formę.
Krzysztof Olko 2: I.

Pelikan przesunął się w górę
głębie,

SPORT
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• PELIKAN Łowicz - WŁÓK nucie zapanowała euforia na trybunach.
NIARZ Konstantynów 3:0 (1 :O).
Po akcji Nowackiego piłkę w polu kar1:O - Robert Stankiewicz (36), 2:0 nym otrzymał Stankiewicz, minął trzech
- Stankiewicz (54), 3:0 - Stankiewicz konstantynowskich obrońców, położył
(90).
bramkarza i spokojnym strzałem po ziePelikan: Sowiński - Piusiński, Łu mi uzyskał prowadzenie. Minutę póź
kawski, Styszko, Czeczko - M. Plichta niej ładne podanie Piechny zaprzepaścił
(61 Grzywacz), Nowacki, Adamczyk Michał Piusiński. Będąc lekko z boku
(81 Skowroński), Łopata (72 Olszew- zamiast wrzucać piłkę wzdłuż bramki,
ski)- Stankiewicz, Piechna.
zdecydował się on na strzał, po którym
Włókniarz: Jakiel - Osiński, Skoru- piłka trafiła w słupek i wyszła na aut.
pa, Zieliński, Kołkowski - Smakowski W 40. minucie za bezmyślny faul na Mi(72 Golański), Pietrzak, K. Derczyński, chale Adamczyku czerwoną kartkę
Świętosławski - Ł. Derczyński (86 Sa- otrzymał Osiński i sytuacja gości mocrnecki), Janicki.
no się skomplikowała . W 45. minucie
Sędziowali: Marek Wałęsa jako głów zrehabilitował się Pius iński, podając ideny oraz Andrzej Wojtkowiak i Szymon alnie do Piechny. Łowicki napastnik wySalzman jako pomocnicy (wszyscy Ko- startował z własnej połówki i znalazł
nin). Widzów: 600. Żółte kartki: Marcin się sam na sam z Marcinem Jakielem,
Janicki, Adam Smakowski, Michał Pie- ale niepotrzebnie zwolnił i piłka padła
trzak, Łukasz Derczyński (wszyscy łupem golkipera gości.
Włókniarz) oraz Michał Plichta (PeliW drugiej części spotkania od pierwkan). Czerwone kartki: Tomasz Osiński szych minut atakowali przyjezdni. Na(40) i Wojciech Skorupa (90) - obaj rażali się jednąk oni na groźne kontry
Włókniarz.
„Ptaków". W 54. minucie, po najładniej
Łowicz, 6 maja. Na to zwycięstwo szej akcji Pelikana~w tym meczu, było
czekali łowiccy kibice dość długo. Za- już 2:0. Łopata podał na lewe skrzydło
wodnicy Pelikana pokonali w sobotę ze- do Adamczyka, „Misiek" podciągnął kilspół Włókniarza Konstantynów 3:0, ka metrów i dośrodkował do Stankiewia formą strzelecką błysnął Robert Stan- cza. Piłkę w polu karnym z rąk wypukiewicz, autor trzech bramek.
ścił Jakiel, a na to czekał łowicki napastOd pierwszych minut widać było, że nik. Przyjął on piłkę, minął spokojnie
zawodnikom Pelikana zależy na wygra- bramkarza Włókniarza i strzelił do puniu tego spotkania i pokazaniu się z jak stej bramki. W 65. minucie w polu karnajlepszej strony swoim kibicom. W 7. nym Stankiewi,cz miał zbyt mało miejminucie 22 metry od bramki faulowany sca i wycofirł piłkę na 16-tkę do Jarobył Dariusz Nowacki. Sam poszkodo- sława Walczaka. Młody zawodnik
wany wykonał rzut wolny, podając pro- Pelikana uderzył dość mocno, ale w śro
stopadle w pole karne do Roberta Stan- dek bramki, gdzie stał Jakie! i wykonykiewicza. „Felek" po zwodzie wrzucił waliśmy rzut rożny. Trzy minuty póź
piłkę w pole karne, ale tam na spalonym niej kombinacyjna akcja Piechny z Walbył jeden z naszych zawodników. W 14.
minucie Stankiewicz, po indywidualnej dok. ze str. 32
akcji, mógł strzelić pierwszą bramkę dla
„Ptaków". W ostatniej chwili naszemu
napastnikowi piłkę na róg wybił Tomasz Osiński. Dwie minuty później
W 52. minucie od środka boiska ruMichał Plichta wymienił piłkę z Grze- szył dynamicznie Stankiewicz, minął
gorzem Piechną, który podał w tem- obrońców GKS-u i gdy znalazł się oko
po do wchodzącego w pole ka.me Grze- w oko ze Znojkiem, przewrócił się
gorza Łopaty. Strzał b)Lłego zawodni- i bramka nie padła. „Ptaki" stwarzały
ka Ceramiki Opoczno został zabloko- bramkowe okazje, ale gorzej było ze skuwany przez defensora gości. Włókniarz tecznością.
atakował z rzadka, ale za to bardzo groź
Do bramki nie trafił Plichta, minimalnie. W 19. minucie Plichta dał się ograć nie obok słupka strzelał Piechna, póź
Michałowi Pietrzakowi i tylko przytom- niej po strzale tego ostatniego dobijał
ne wyjście Macieja Sowińskiego urato- Jarosław Walczak, ale górą był bramc
wało nas przed utratą bramki. W 36. mi- karz miejscowych. Niewykorzystane
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• START INTERSOLAR Łódź
-LKS LIGNOMAT Jankowy-przeło
żony.

• WARTA Zawiercie - ROZWÓJ
Katowice 2:1 (1:1).
O: I - Sebastian Golda (38), 1: I - Robert Załęski (45), 2: I - Robert Załęski
(86).

Ponadto w innych meczach 29. kolejki zagrają: Aluminium Konin - Marko
WKS Wieluń (O: I), Odra II Opole - Warta
Zawiercie (2: I), Start Intersolar Łódź
- Rozwój Katowice (1:4), LKS Lignomat Jankowy - Astra Krotoszyn (O: I),
Włókniarz Konstantynów Łódzki
- Unia Skierniewice (1:4), GKS II Beł
chatów - Mień Lipno (2:3), Zagłębie Sosnowiec - MK Górnik Katowice (2:0)
i Górnik Jastrzębie - CKS Czeladź (2:3).
• ALUMINIUM Konin - ODRA TI
Opole 4:0 (1 :O).
I :O - Robert Lenart (33), 2:0 - Marcin Stryganek (50), 3:0 - Maciej Banaszak (53), 4:0 - Adrian Napierała (72).
• PELIKAN Łowicz - WŁÓK
NIARZ Konstantynów Łódzki 3:0
(1:0).
Paweł A. Dolitlski

28. kolejka Il/ ligi:
• MARKO WKS Wieluń - CKS
Czeladź 2 :O (1 :0).
I :O - Krzysztof Błaszczyk (8), 2:0
Tabela po 28. kolejce III ligi:
- Krzysztof Pakulski (80, kamy).
27 58 53:21 17-7-3 15 34 36:7 12 24 17:10
• MK GÓRNIK Katowice - GÓR- 1. Zagłębie Sosnowiec (I)
2. UniaSkiemiewice(2)
28 56 51:24 15-11-2 14 32 30:10 14 24 21:14
NIK Jastrzębie 1:3 (0:1).
3. Lignomat Jankowy (3)
27 50 46:27 15-5-7 14 37 33:10 12 13 13:17
O: 1 - Mariusz Miąsko (21 ), 1: I - Ma4.RozwójKatowice(4)
27 49 37:24 15-4-8 14 34 20:9 13 15 17:15
ciej Nowak (49), I :2 - Tomasz Ciemię
S. Pelikan Lowicz (6)
28 43 47:43 11-10-7 13 23 20:16 15 20 27:27
ga (60), I :3 - Mariusz Miąsko (86).
6.MKGómikKatowice{S)
28 43 29:23 12-7-9 14 24 16:11 14 19 12:18
• MIEŃ Lipno - ZAGŁĘBIE So- 7.0draI!Opole(7)
28 39 36:39 11-6-11 14 27 26:13 14 12 10:26
snowiec 0:1 (0:1).
8. Warta Zawiercie (8)
28 37 31:35 9-10-9 14 22 20:16 14 15 12:19
O: I - Marek Adamczyk (3).
9.Piotrcovia-Ptak(ll)
28 36 35:29 10-6-12 14 27 28:10 14 9 7:19
• UNIA Skierniewice - GKS II Beł IO. Astra Krotoszyn (14)
28 34 41:39 9-7-12 14 25 29:16 14 9 12:23
chatów 3:1 (2:1).
ll.CKSCzeladż(9)
28 34 23:31 9-7-12 14 26 17:11 14 8 6:20
I :O - Leszek Warchol (29), 2:0 - Le- 12. Mień Lipno {IO)
28 34 37:47 9-7-12 14 25 22:20 14 9 15:27
szek Warchoł (36), 2: I - Maciej Wi- 13.WłókniarzKonstantynów{l2) 28 34 30:35 9-7-12 14 21 18:13 14 13 12:22
śniewski (41), 3:1 - Chioma Chimeze 14. Start Intersolar Łódź (13)
26 33 29:38 9-6-11 12 24 16:10 14 9 13:28
(77).
15. Marko WKS Wieluń (16)
28 30 27:44· 6-12-10 14 21 18:17 14 9 9:27
• ASTRA Krotoszyn - PIOTRCO- 16. GKS Tl Bełchatów (15)
27 29 37:43 8-5-14 13 24 23:10 14 5 14:33
VIA-PTAK Piotrków Trybunalski 3:0 17. Górnik Jastrzębie (17)
28 29 29:39 7-8-12 14 21 18:14 14 8 11:25
(1:0).
18. Aluminium Konin (18)
28 15 18:48 4-3-20 14 IO 10:20 14 5 8:28
I :O - Krzysztof Gościniak (37), 2:0
Po nazwie drożyny podano: w nawiasie miejsce po poprzedniej kolejce, ilość
- Piotr Bartkowiak (55), 3:0 - Krzysz- meczów, punkty, stosunek bramek, ilość zwycięstw. remisów i porażek oraz ilość
tof Gościniak (77).
meczów, punktów i stosunek bramek w meczach u siebie i na wyjazdach.

Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemi Łowickiej. Edycja wspólna z tygodnikiem .Wieści z Głowna I Strykowa". Wydaje: Oficyna Wydawnicza .Nowy Łowiczanin". 99-400 Łowicz, ul.Grabowa 2, tel./fax 837-46-57, adres dla korespondencji: skrytka
pocztowa 68. Redakcja w Łowiczu: Redagują: Wojciech Waligórski (redaktor naczelny), Ewa Mrzygłód-Waligórska (sekretarz redakcji). Dziennikarze: Marcin A. Kucharski, Paweł A. Doliński (sport), Tomasz Bartos, Anna Jatczak, Joanna
Szymańska, Mirosława Wolska-Kobierecka. Stale współpracuje: asp. sztab. Witold Janeczek (kronika policyjna), Renata Piechu! (kierownik oddziału w Głownie). Index: 326097 - dotyczy sieci .Ruch". Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany
tytułów nadsyłanych tekstów oraz dodawania śródtytułów. OGŁOSZENIA I REKLAMY: przyjmujemy telefonicznie i faxem (tel./fax 837-37-51) lub osobiście w biurze ogłoszeń, ul. Podrzeczna 2, codziennie w godz. 7-18, w soboty 8-14, w
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- 8. Turniej Jedenastolatków

o Puchar Nowego Łowiczanina

„Pekińczyki"

iui na czele tabel

Łowicz,

6 maja. Mamy dziesiątą dru8. Tumit'.ju Piłki Nożnej Jedenastolatków o Puchar „Nowego Łowiczani na". Do rozgrywek zgłosiła się ostatecznie ekipa „Białych Orłów" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu, która
rozegrała już swoje trzy mecze.
Pozostałe ekipy rozegrały już 5. kolejkę spotkań, po której na pozycję liderów awansowała drużyna „Pekińczyków" Trójka i wszystko wskazuje
na to, że zespół ten prowadzenia nie
żynę w

odda już do końca rozgrywek. Kolei
spotkania zostały zaplanowane na śn
dę, 17 maja, a pierwsze mecze rozpo
ną się o godz. l O.OO.
5. kolejka:
•CZERWONE DIABŁY Czwórk
- BIAŁE ORLY Dwójka - 0:0.
• PEKIŃCZYKI Trójka - „CE~
TER-4 CLUB" Czwórka 3:1 (0:1); br
Maciej Rybus 2 i Jakub Milczarel
- Grzegorz Czekaj.
dok. na st1: 21

4. Ogólnopolski Duathlon o Puchar Burmistrza Łowicza

.........

Pobiegną

Taniec

radości

w wykonaniu graczy łowickiego Pelikana. Seria meczów bez porażki trwa ...
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- 27. kolejka Ili ligi

NAZWISKA NIE
•GKS II Bełchatów - PELIKAN ku graczy pierwszego zespołu. Osta1 :2 (0:2).
tecznie z szerokiej kadry II-ligowców
O: 1 - Grzegorz Piechna (24), 0:2 - przeciwko „Ptakom" zagrało aż 8 zaPiechna (29), 1:2- Waldemar Sokół (68). wodników. Jednak piłkarskie porzekaGKS: Znojek-Kieruzel (46Zimoch), dło mówi, że „nazwiska nie grają". Tak
Skinderis, Szkudlarek - Strzelczyk (28 było w środowe przedpołudnie w Beł
T. Stankiewicz), Wiśniewski, Sobczyń chatowie. Pelikan po mądrej grze pokoski, Konkiewicz, Rzeźniczek - Florek, nał GKS 2: 1, po dwóch bramkach GrzeŁowicz

SQkół.

gorza Piechny.

Pelikan: Sowiński - Czeczko, Łukaw
ski, Piusiński - M. Plichta, Nowacki,
Styszko, Stankiewicz, Łopata (89 Olszewski), Adamczyk (75 Walczak)
-Piechna.
Widzów: 150. Żółta kartka: Michał
Plichta (Pelikan). Sędziował: Górecki
(Katowice).
Bełchatów, 3 maja. Kibice w Łowi
czu obawiali się wyjazdu swych pupili
do Bełchatowa na spotkanie z rezerwami tamtejszego GKS-u. Wiadomo było,
że przeciwko Pelikanowi wybiegnie kil-

Trener Zbigniew Niewiarowski ustanietypowo, sześcioma pomocnikami i jednym napastnikiem, co
zaskoczyło gospodarzy.
Pierwsze minuty to dobra gra Pelikana. Bełchatowianie nie mogli sobie poradzić z agresywnie walczącymi zawodnikami gości. W 20. minucie „Ptaki"
mogły objąć prowadzenie, ale pojedynek z Robertem Znojkiem przegrał
Michał Plichta. Kilka minut później
bramkarz miejscowych musiał wyjmować piłkę z siatki. Dokładne podanie
wił zespół

GRAJĄ

i poiadq ulicami Łowicza

Podobnie jak przed rokiem rywalizacja 4. Ogólnopolskiego Duathlonu
(bieg - rower - bieg) o Puchar Burmistrza Łowicza, odbywała się będzie
zarówno na ulicach naszego miasta, jak
i w jego najbliższej okolicy. Takjak i w
poprzedniej edycji tej imprezy, wyniki
niedzielnych zmagań wliezane będą do
punktacji klasyfikacji łącznej Pucharu
Polski, czyli moźna się spodziewać w
Łowiczu silnej obsady.
Trasa biegowa prowadziła będzie jak
zwykle ulicami Łowicza (Powstańców

1863 roku, Jana Pawła II, Broniewskiego i Sikorskiego), a trasa kolarska poprowadzi ul. Katarzynów przez Wygodę, Zawady do Bobiecka. Przed rokiem wygrał Marek Urbański (Gryfi- ·
na), który na mecie wyprzedził o czte- ·
ry sekundy Roberta Zająca (Wał
brzych) i o dziesięć Jarosława Łaza.
rowicza (Wrocław), zwycięzcę łowic

kich zawodów sprzed trzech lat. A jak
będzie w niedzielę, 14 maja 2000 roku?
Przekonamy się, a start do pierwszej
konkurencji planowany jest na godz. 13.00.

Roberta Stankiewicza na bramkę zamienił

Piechna, strzelając w długi róg
bramki Znojka.
Pięć minut później łowicki napastnik
po raz drugi pokonał bełchatowskiego
golkipera. Były gracz Ceramiki Opoczno otrzymał podanie od Dariusza Nowackiego i strzelił mocno z szesnastu
metrów. Znojek odbił piłkę przed siebie, a dobitka Piechny z 10-ciu metrów
była nie do obrony. Bełchatowianie
od tego momentu mocno przycisnęli,
jednak ich akcje kończyły się na bloku
defensywnym łowiczan. Biało-zieloni
spokojnie bronili się i przeprowadzali
szybkie kontrataki. Do przerwy rezultat tego pojedynku nie uległ zmianie.
W drugiej części spotkania od pierwszych minut przewagę posiadali gospodarze, ale to Pelikan mógł zdobyć kolejnego gola.
dok. na str. 31

Koszykówka - 6. kolejka I ligi łowickiej ALK-i

O mieiscach na pudle
zadecyduie ostatnia koleika
Łowicz,

2 i 7 maja. Do bardzo ciekawego spotkania doszło w zaległym meczu 4.)<olejki, które zostało rozegrane 2
maja. Zmierzyły się w nim zespoły, mające aspiracje mistrzowskie: PC-MarBo
i GOK Zduny. Zwycięsko z t6go pojedynku wyszli ci drudzy, ale sukces ten
nie przyszedł im łatwo.
Mecz rozpoczął się od lekkiej przewagi koszykarzy ze Zdun, którzy obję-

li kilkupunktowe prowadzenie. Jednak zdunianie byli faworytami tego meczu.
ambitna gra MarBo pozwoliła odrobić
W trzeciej kwarcie wzięli się oni do
im straty z pierwszych minut gry odrabiania strat, co udało im się poło
do jednego „oczka". W drugiej kwarcie wicznie. Dopiero w ostatniej części gry
poszło im jeszcze lepiej. Pozwolili ryzdołali wyjść na prowadzenie, którego
walom zdobyć tylko 6 punktów, sami nie oddali już do zakończenia meczu.
natomiast zdobyli 13. Dało im to w poNajwiększa w tym zasługa najbardziej
łowie spotkania prowadzenie sześcio
doświadczonych zawodników zespołu
ma punktami. Zapowiadało się na nie- Jacka Filińskiego i Roberta Kucharspodziankę, bo trzeba przyznać, że to
ka, którzy w tej części gry zdobyli 17
punktów. W dużej mierze ułatwiła im to
kontuzja dłoni Adriana El-Warda, który jak zwykle był najskuteczniejszym
koszykarzem zespołu.
Sporo walki i emocji dostarczyło
pierwsze spotkanie przedostatniej kolejki rozgrywek. Zmierzyły się w nim
zespoły Żaden Łowicz i GOK Zduny.
Przez trzy kwarty toczyła się bardzo
wyrównana gra i chwilami zanosiło się,
że jedyny jak dotychczas zespół, bez
porażki zejdzie z parkietu pokonany.
Jednak w ostatniej kwarcie spotkania, tak jak w meczu z PC-MarBo, doświadczenie Kucharka i Filińskiego wzię
ło górę. Zwycięstwo to pozwoliło im
powrócić na pozycję lidera. Czy pozoThandersi, mimo wzmocnienia się Marcinem Dańczakiem w I lidze nie wygrastaną na niej do końca?
ją chyba meczu
dok. na str. 30

Zapraszamy na
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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,
17 maja prawidlowe rozwiązanie całej krzyżówki wraz z hasłem rozlosujemy

krzyżówki z nr 17 brzmi:

DOWCIP CZASEM POTRZEBNY ALE ROZUM ZAWSZE
Nagrodę wylosowała: Jolanta Lenart z Boczek

I Rozwiązanie
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Legenda· Strzałki oznaczają
kierunek wiatru Oak na mapie),
liczby górne - temperaturę
maksymalną w dzień, liczby dolne
- temperaturę minimalną w nocy

Warszawa

Płock

Łódź

lC

2Ć d~5

sobota

CZAS NA RELAKS

KOLOR
WOUERWO·
301 NY z OOCIE·
NIEM ROLE·
TOWYM

atOWIEK ZMYŚLAJĄCY, OPO·

29

JAKOŚCI

KONTROLI

I PRACOWNIK I

CZART

DIABEŁ,

północno

Sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz burami. Wiatr
- wschodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 10 - 8
st. C. Temperatura maksymalna ok. 18 - 20 st. C. Wzrost ciśnienia.
•WTOREK
Pogodnie i dość pogodnie. Wiatr północno - wschodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 ml
s. Temperatura minimalna ok. 8 - 6 st. C. Temperatura maksymalna ok. 16 - 18 st. C.
Wahania ciśnienia.
•ŚRODA
Dość pogodnie, okresami jednak sporo chmur i wystąpią przelotne opady deszczu
" oraz burze. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok.
7 - 5 st. C. Temperatura maksymalna ok. 20 - 22 st. C. Wahania ciśnienia.

•PONIEDZIAŁEK

Pogodnie i dość pogodnie Wiatr przeważnie wschodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 ml
s. Temperatura minimalna ok. 12 - 10 st. C. Temperatura maksymalna ok. 24 - 26 st. C.
Wzrost ciśnienia .
•SOBOTA
Pogodnie i dość pogodnie Wiatr przeważnie wschodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 ml
s. Temperatura minimalna ok. 12 - 1Ost. C. Temperatura maksymalna ok. 23 - 25 st. C, na
wschodzie i północy regionu 20 - 22 st. C. Spadek ciśnienia.
•NIEDZIELA
Dość pogodnie okresami więcej chmur i lokalnie możliwe przelotne opady deszczu i
burze. Wiatr północno - zachodni, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna
ok. 9 - 7 st. C. Temperatura maksymalna ok. 24 - 26 st. C. Spadek ciśnienia.

•PIĄTEK

<:;=

d

piątek

- 11.05.2000-17.05.2000

Łowicz

Łowicza

OGÓLNY OPIS POGODY:
Pogoda w regionie będzie kształtować się pod wpływem układu wyżowego znad
Skandynawii, po niedzieli zatoka niżowa z frontami atmosferycznymi. Napływać będzie
ciepła masa powietrza z południa, po niedzieli chłodniejsza masa powietrza z
północnego • zachodu.
•CZWARTEK
Dość pogodnie po południu okresami sporo chmur i lokalnie możliwy deszcz i burza.
Wiatr zmienny, słaby i umiarkowany 3 - 8 mis. Temperatura minimalna ok. 14 - 12 st. C.
Temperatura maksymalna ok. 24 - 26 st. C. Wzrost· ciśnienia.

Prognoza pogody dla rejonu

Podobnie jak Karol marzę_ o wielkich
aby realizować swoje pragnienia. Choć w przeciwieństwie do niego wicie mi się spełniło. Mam wspaniałą
żonę, dwie córki, dom. Chciałbym jeszcze kupić sobie amerykański samochód,
najlepiej cadilaca. Karolowi zostanie
tramwaj. Chociaż nic wiadomo co wymyślą scenarzyści. Natomiast Józek ma
wicie cech, których nic ma żaden facet.
On jest zbyt kryształowy.
pieniądzach,

• Poznaliśmy Pana w dwóch rolach,
które bardzo przypadły telewidzom do
gustu. Jest Pan ich ulubieńcem. Czy
ma Pan wiele wspólnych cech z Karo·
Iem Krawczykiem z „Miodowych lat" i
Józkiem z „Klanu". A może bardzo pan
się różni od nich?

MU
Wrocławiu,

gdzie
próbowałem sobie dorobić . Razem z kolegą co
poniedziałek, w dzień ~olny od pracy
jeździliśmy do Torunia po pierniki. Potem sprzedawaliśmy je na ulicy, na rozkładanych leżakach. Interes szedł nieźle,
ale w tym czasie zdecydowałem się z rodziną przenieść do Warszawy. Postanowiłem tam spróbować szczęścia w aktorstwie.
• Okazało się, że dobra gwiazda nad
Panem świeciła i dostał pan rolę do·
brodusznego Józia w „Klanie", który
zakochany w Ewie, chorej na białacz·
kę, jest z nią do śmierci. Wzruszył Pan
w teatrze we

skończyłem szkołę teatralną,

Grając

być?

•Marzy pan o wielkich pieniądzach.
Czy pomagał pan losowi, aby je zdo·

POZWALAJĄ

ROZMOWA Z CEZARYM żAKIEM

NIE

,

hacjendę w kalifornijskiej Napa Valley,
słannej z winnic.
Podając się za męża
Victorii, samotnej matki
ratuje jej pozycję
w konserwatorskim
rodzie winiarzy.

14 maja, niedziela
godz. 21.00; POLSAT;
SPACER
W CHMURACH

zawodową

i rodzinną,
jednak do satysfakcji
dużo mu brakuje .

stabilizację materialną,

Bohaterami są trzej
przyjaciele ze szkolnej
il ławy. Jeden z nich
f11 obchodzi właśnie 39.
rocznicę urodzin. Spec
od radiowej reklamy
osiągnął już w życiu
praktycznie wszystko -

Wysłana wraz
, z koleżanką pa fachu .
z misją specjalną
do Seulu, wykrada .
z tajnej siedziby CIA
ważne dokumenty.

agentką koreańską.

12 maja, piątek
' godz. 1.05, TVP 2;
PROWOKATORKA
Sook-Hee, córka
Rosjanina i Koreanki
z północnej części
półwyspu, jest tajną

~:

ł{"o.,~

14 maja, niedziela,
godz. 0.55, TVP 2;
POD WŁASNYM
OGNIEM
Za pieniądze przysłane
przez armię na pokrycie
• W takim razie jak Pan odbiera kosztów pogrzebu
Karola Krawczyka z „Miodowych lat"? Michaela, Peg i Gen
Bardziej podoba mi się ta rola. On, jak Mullenowie dają duże
każdy z nas wkurza się , płacze , krzyczy ogłoszenie w prasie,
i śmieje. Ma swoje dobre i złe strony. wzywające rodziców
do działalności
Jest ciekawszy do zagrania. Nic chciał
antywojennej .
bym jednak ograniczać się tyko do ról
Zwracają w ten
komediowych. Marzy mi się rola drama- · sposób uwagę pisarza
tyczna.
Bryana, który wkrótce
dok. na si/: 5 · odwiedza ich farmę.
Każdy człowiek ma wady i zalety,
a Józio to ideał, a przecież w rzeczywistości nikt z nas taki nie jest. Na wszystkie
sposoby próbowałem go poczernić. Nic
bardzo lubię faceta.

wszystkich do łez? Co Pan sądzi o tej
roli. Czy rzeczywiście jest mało real·
na?

SCHUDNĄC

Marzy o wielkich pieniądzach

.Czas na dokument - „Ślub w domu samotności" - film dokumentalny prod. polskiej - reż. Małgorzata Szumowska.
Emisja: wtorek, 16 maja, TVP 1, godz. 21.00.

czwartku,

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.40 Mówi Alan Partrige
- seńal prod. angielskiej
8.15 Krakowskie
8.25 Giełda
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Przygody Misia
Paddlngtona
9.10 Mamaija-program
dla mamy i trzylatka
9.25 Domowe
przedszkole
9.50 Porozmawiajmy
o dzieciach
10.00 W starym kinie:
Gwiazdy piszą o nas
-filmfabulamy
1
prod. angielskiej; reż. Carol
Reed. wyk. Michael
R.ed;JlPł6

1210 Horyzonty

11.35 Takijestświat
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.45 Klan- telenowela
13.10 TaksówkaJeclyl,)kl
13.25 Kwadrans na kawę
13.40 Ambulatorium
13.45 Wcześniaki
14.0S Ambulatorium
14.20 Wyprzedzić chorobę
14.40 Brzuch
15.00 WladomOścl
15.10 Piknik zklaunem

·m 8

Krzyżówka

7.00 Telezakµpy
7.30 Dziennik krajowy
7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny
8.30 Złotopolscy
·serial prod. polskiej
9.00 Transmisja obrad
Sejmu
14.55 Fitness Club
• seńal prod. polskiej
Janusz wraca z pracy z dobrą wiadomością: dyrektorka awansuje, przechodzi do
kuratorium, więc on może
zostać w szkole. Zła wiadomość dotyczy obojga małżonków: siostra Ewy będzie
rodzić, więc jej najstarszy
syn zamieszka tymczasowo u Góralczyków.

15.30

Extra 10
Program lokalny
Wslecl
Panorama
Jeden z dziesięciu
Dwójkomanla
Kolarski Wyścig
Pokoju

Knika

13-latków
16.00 Panorama
16.10 Podróż do ziemi
obiecanej
·serial prod. USA
17.00 Mazurski los Erwina
17.20
17.30
18.20
18.30
18.55
19.20
19.30

15.30 Fronda
16.00 Muzyczny Serwis

Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Jaka to melodia?

Gość Jedynld
18.00 Plebiscyt

16.10
16.15
16.20
17.00
17.25
17.50

na telenowelę
latynoamerykańską:
Władca serc
meksykańskiej; reż.

-serial prod.
Humberto Zuńta, wyk.
HumberioZllita

Jedynki

19.00 Wieczorynka •
19.15 Jutroweekend
19.30 Wiadomości
19.56 Sport
20.01 Pogoda
20.10 Viper - serial
21.00 Sprawa
dla reportera
21.25 Max Kolonko Mini
21.35 Tygodnik polityczny

kl)miiarrf

,„„...,,,,

'

20.00 Święta wojna
- seńal prod. polskiej
20.25 Bazar· Magazyn
Konsumentów
Kultury
21.00 Panorama
2121 Pogoda
21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomania
21.40 Z archiwum X
-serial prod. USA
Urzędniczka pocztowa, Mary Lefante, dokonuje kradzieży kart kredytowych.
Działa w porozumieniu z narzeczonym, z którym planuje
ucieczkęzkraju. Tymczasem
dochodzi do tragedii. Gdy w
ulicznym automacie kobieta
robi zdjęcie paszportowe, zostaje porwana, ajej narzeczo..
ny pada ofiarą mordu. Na fo..
tografii widać twarz Mary wykrzywioną potwornym grymasem. Mułder próbuje na·
ukowo wyjaśnić sprawę.
22.30 997 -magazyn

l

-~„j ·~~

.~~

23.05 Kruk
-serial prod. USA

11 maja 2000 r.

Wiadomości

22.25 Monitor
22.55 Sportowy flesz
23.00 Złote lwy:
Slekierezada
-dramat prod. polskiej;
reż. Witold Leszc:zyński,
wyk. Edwardżentara,
l.udv.ik Pak. Lud'Mk
Benoi~ Jadlo.iga Kll}'luk
Janek Pradera, wrażliwy
poeta, nie może odnaleźć
swego miejsca w świecie.
Nie chce też pogodzić się z
obłudą i zakłamaniem świata
ani utracjć swej niezależności.
Dlatego te.t odchodzi od ukochanej, którą nazywa Gałązką

Fronda
MdM
Niewinne wino (powt.)
MuzycznySerwis

Jabłoni, i z nieodłącznym workiem na plecach podążll wgłąb
puszczy.

0.20
0.45
1.15
1.30

Jedynki

Banjamłn Spock
•film dokll'nentany

1.40 Zakończenie
programu

23.50

0.50

Pożar:
Uwięzieni

na 37 piętrze
· filmfabulamy prod. USA;
reż. Robert Day; wyk.
Lee Majas, Lisa Hartman,
Peter Sailari i inni
4 maja 1988 roku wybuchł
pożar w najwyższym, 62piętrowym budynku w Los
Angeles. Akcja ratownicza
z udziałem kilkudziesięciu
jednostek straży pożarnej
trwała do późnej nocy I
uświadomiła, jak wiele zaniedbań popełniono przy
budowle wieżowca, zapominając przede wszystkim o
właściwym zabezpieczeniu
przeciwpożarowym. Film Roberta Daya stanowi niemal dokumentalną rekonstrukcję tam-

programu

Zakończenie

tych wydarzeń.

2.25

"'

2

TV

7.00 Klarysa 7.35 Mieszkańcy 8.00 Mikser 8.1 O
Mój dom 8.30 Ten sam
świat 8.45 To jest temat
9.00 Niezapomniana 10.00
Teiezakupy 10.30 Echa
11.00 Telenowiny11.20 Dzieci
takie jak nasze 11.45 Miniatury 11.SOŁowcytajemnic 12.05
Ziemia 12.30 Klub Filipa 13.00
Wiosenne metamorofozy
13.10 Shakin'Dudi 13.30 Tełe
kurier 14.00 Magazyn tenisoW'/ 14.30 Eastenders 15.00
Obieżystopka 15.25 Bliżej prawa 15.30 Kurier15.33 Sekrety WarszaWJ 15.35 Rozmowa

WOT

cia 16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok programów dla dzieci 17.10 •
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka 19.25 • 20.30
21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 •
Różaniec

TELEWIZJA

,'

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TVM

.

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla'dzieci
10,10 • 12.00 Tydzień w Kościele 12.15 • 15.00 Koronka do M~osierdzia Boże
15.15 • 16.05 Słowo żyl}l

.

:"·
>

TV Niepokalanów ramówka programu;

raz my 16.45 Robin Hood
17.15 Mikser 17.30 Kurier
17.45 Oblicza 17.50 Sekrety
Warszawy 18.00 Kuńer 18.20
Auto kurier 18.40 Reportaż
18.55 Gość WOT 19.00 Europa 19.30 Klarysa20.00Nauka
20.30 Niezapomniana - serial
obyczajowy21°.30 Kurier21.40
Rozmowa 22.00 Eastenders
22.45 Ten sam świat23.00 07
zgloś się - serial prod. polskiej
0.10 Obszary niemiec- sreial
dokumentalny

16.00Małeojczyzny16.30Te

7.00 Klarysa 7.35 Bajki 8.00
To już dzień 8.30 Ten sam
świat 8.45 To jest temat
9.00 Niezapomniana 1O.OO
Telezakupy 10.30 Echa regionów 11.00 Telenowiny
11.20 Dzieci takie jak nasze 11.35 "Ainlatury włoskie
11.50 Łowcy tajemnic 12.05
Ziemia 12.30 Klub Filipa
13.00 Wiosenne metamorfozy 13.1 o Jacek 13.30 Telekurier 14.00 Magzyn tenisowy 14.30 Eastenders
15.00 Obieżystopka 15.25
Bliżej prawa 15.30 Reportaż 15.50 Muzyczna niedziela 16.30 Bywalec 16.45
WFO 17.15 Reportaż 17.30
Spoko 18.00 Łódzkie Wiadomo
ści Dnia 18.20 Z kodeksem na
ty 18.45Bezpieczna Łódź 19.00
Europa w zagrodzie 19.30 Klarysa20.00Nauka po roku 2000
20.30 Niezapomniana • serial
21.30 ŁWD 22.00 Eastenders
22.30 To jest temat 22.45 Ten
sam świat 23.00 07 zgłoś się
serial 0.10 Obszary Niemiecseńal dokumentalny 0.35 Program na jutro

Łódź

„Fitness Club" -serial prod. polskiej - reż. Paweł Karpiński; wyk.
Jowita Miond-Likowska, Emilian Kamiński (na zdjęciu), Adrianna Biedrzyńska i inni. Emisja: czwatek, Jl maja, TVP 2, godz.14.55.

[IWfilSjl
Piognrny pogrubione· niekodowane

7.OO Diabelski Młyn - filmy dla
dzieci 7.40 Mlnisport + 7.45
Łapu Capu· chochliki !elewi·
zyjne 7.50 Cannes 2000 ·relacja 8.00 Chińskie skrzydła serial animowany 8.25 Cannes
2000 8.40 Historia Audrey Hupbum - film biograficzny 10.50
Deser: Wredne sukinsyny11.15
Za horyzontem · melodramat
.prod. USA 13.30 Kino na świe
cie - film dokumentalny 14.30
Jeźdźcy cienia · serial animowany 15.00 Przodem do tylu komedia prod. USA 16.55 W
stronę Marrakeszu • film obyczajowy18.30 Chiń$1e skrzydła - serial animowany 18.55
Mysz aniołek 19.00 Diabelski
Młyn • filmy dla dzieci 19.20
Nie przegap 19.25 Diabelski
Młyn 19.40 Łapu capu· chochliki telewizyjne 19.45 Mini·
sport + 19.50 Cannes 2000 •
relacja 20.00 Narodziny nowego imperium -film dokumentalny 21.40 Jak ukraść milion dolarów - komedia prod. USA
23.50 Jak ryba bez wody· komedia 1.15 Historia jednego
myśliwca - dramta obyczajowy
2.35Telepacja 4.45 Szanghajska triada - dramat sensacyjna
6.30 Deser: Beowu~

Discovery
17.00 Wyprawy w czasie 18.00
Podniebna walka 19.00 Sank, tuańum natury 19.30 Ciekawostki Discovery 20.00 Medycyna sądowa 20 .30 Opowieści
z cza mego muzeum 21.00 Akta
FBI 22.00 Detektywi sądowi:
Notatnik koronera.23.00 Pola
Mew O.OO Nowi odkry-Ncy: Japonia 1.30 Ciekawostki Discovery 2.00 Wyprawy w czasie

15
(!j·~@~'il'
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13.30 Krzyiówka szczęścia
13.55 Przegląd Prasy
Polonijny

• głupstwo! - przeprowadzić
15.30 Informacje
się z rodziną z New Jersey
15.55 Wysoka fala
do Bolse w stanie Idaho.
·serial prod. USA
1
16.45 Zgłowąwchmurach Przeprowadzka zamienia
się w koszmar.
-serial obyczajowy
17.45 Luz Maria-lelenowela · 20.50 Losowanie LOTTO
i Szczęśliwego
' 18.35 Super Express TV ,,
Numerka
18.55 Informacje
22.10 Przyjaciele
19.00 Prognoza pogody
•serial komedowy
19.05 Posłaniec szczęścia
22.40 Wyniki
-telenowela
losowania LOTTO
20.00 Rodzina zastępcza
22.45 Informacje i biznes
-serial komedowy
informacje
;; 20.30 Przeprowadzka
I
23.00 Prognoza pogody
-czarna komedia; leż.
I
Allan Metter, w-fa. Richard 23.10 Polityczne graffiti
I
Prior,BeverlyTodd,Randy ' 23.25 Światwedlug
I
Ouaidiinri
Kiepskich
1
I Specjalista od komunikacji 23.55 Super Expres TV
miejskiej zostaje zaskoczo0.15 Widziadło
~ ny propozycją nieoczeklwa·dramat obyczajowy
·; nego awansu. Trzeba tylko
2.10 Muzyka na bis

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport-telegram

18.40 GośćJedynkł
18.50 Klan
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda+ sport
20.00 Muzyczny Festiwal
w Łańcucie
·Mistrzowski recital
Piotra

Anderszewsklego

0.35 Powtórki programów

PaT

Wladomoścl

O.OO Monitor

21.0S Polonica:
Kapitan Conrad
22.00 Forum Polonijne
22.20 Wieści polonijne
22.50 Panorama
23.0S Forum

16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpres Junior
16.20' Rower Błażeja
17.00 Teleexpress .
17.15 Ala i As
17.45 Gry olimpijskie
18.10 Magazyn informacji
turystycznych
18.30 Teledyski na życzenie

8.00 Co się stało? 8.30
Serię! dok. 8.55 Biznes TV
9.00 Graffiti 9.10 Serial dokumentalny 9.40 Super Express TV 9.55 Biznes TV
10.00 INFORmator Ubezpieczeniowy 10.25 Informator 10.55 Biznes TV
11.00 20 lat minęło 11.30
Raz, dwa, trzy 12.00 Kaboom 12.55 Biznes TV
13.00 60 minut 13.55 Biznes TV 14.00 Szampańskie
podróże 14.55 Biznes TV
15.00 INFORmator 15.30
Informacje 15.50 Biznes TV
16.00 Barbara Walters 16.55
Biznes TV 17.00 Real TV
17 .45 60 minut 18.40 Temat dnia 18.55 Real TV
19.25 Informacje 19.35 Sport
19.40 Super Express TV
19.55 Kaboom 20.50 Informacja 20.55 Sport 21.00
Biznes TV 21.10 Kokoro
21.40 Powtórki pr.

cr:rW

6.00 Teledyski 6.40 Sunset Beach - serial USA
7.25 Odjazdowe kreskówki
8.15 Perta 9.00 Izabella 9.50
Szczury nabrzeża 10.35 Dziewczyna z komputera 11.20
Teleshoping 12.20 Beczka
śmiechu 12.50 Sunset Beach 13.35 Potwór z bagien
14.00 Dziewczyna z komputera 14.25 Odjazdowe
kreskówki 16.25 Sunset
Beach 17.10 Perla . telenowela 18.00 Izabella - telenowela 18.55 Zoom· magazyn sensacji 19.30 Beczka śmiechu 19.55 Wzywam
dr Brucknera - serial 20.50
Dawno temu w Ameryce film obyczajowy 22.50 Oblicza Nowego Jorku - serial
policyjny 23.35 Zoom magazyn sensacji 0.05
Śmiechoteka - program rozrywkowy 0.55 Dawno temu w Ameryce - film obyczajowy

Jedynki

Mistrzowie
Rozmowa dnia
Muzyczny Serwis

Wiadomości

Oto Polska

Wieści polonijne

Krakowskie

6.00 Piosenka na życzenie
7.00 Voltron
7.25 Johny Bravo
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Alio, Alio
•serial komecfiowy
8.30 Nowe przygoda Robin
Hooda
•serial przygodowy
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Maria - telenowela
11.30 Karollnawmieście
• serial komeciOl'łY
12.00 Hudson Street
•serial komediowy
12.30 Disco Relax
13.30 Graczykowie
•serial komedowy
I
,14.00 Gospodarz
14.30 ~ltość od pierwszego
wejrzenia
.
15.00 Tom i Jerry Klds

6.00
7.45
8.10
8.15

Przedmieście

14.20
14.30
15.00
15.10
15.35
16.00
Ludzie listy piszą
Klan
-telenowela prod. polskiej
AlaiAs
Dekalog IV
-film obyczajowy
Forum Polonijne
Z Polski rodem
Galeria
Klan
Mówi się„.

Wiadomości

8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45
9.05
9.30
10.00
,11.55
11AO
12.00
12.15
12.45
13.10

~
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film animowany 8.15
Top Shop 12.00 Passioni lelenowela prod. wloskiej
12.50 Top Shop 17.55 Przysmaki życia 18.55 Passioni - telenowela 19.55 Top
Shop 21.25 Moje dzieci moje
· telenowela 22.20 Top
Shop 0.1 0 Playboy
życie

,...,..,...........

„„„„
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8.30 Kolarstwo 9.30 Piłka
nożna 11.00 Rajdowe Mistrzostwa Świata 12.00 Trial
12.30 Superbike 13.00 Golf
14.00 Tenis 15.30 Kolarstwo
17.00 Magazyn Sportów
Motorowych 18.00 Tenis
20.30 Wyścigi serii cart
21.30 Mistrzostwa FIA GT
22.30 Boks 23.00 Tenis O.OO
Sporty ekstremalne 1.30
programu
Zakończenie

IK'WY
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TygodniltŻVCHLIŃSKI

JAK KORZYSTAMY

Z UNIJNEJ KASY?

pieniędzy„.

r..:- .w

:a~.

f

dzieży 19.55 Dziennik 20.1~ :·
Czułość i kłamstwa - se. _
rial 20.40 Kameleon · seria1 ~
sensacyjny 21.35 Troje ~,
piekła ·rodem - serial sensacyj,; ,
ny 22.30 Życie jak sen, • .~
serial komediowy 23.0~,
META 23.40 Air America~·",
film sensacyjny; reż. Ro- ,
ger Spottiswoode, wyk. Mel. •
Gibson, Robert Downey Jl.„,;
i inni 1.45 VIP 1.55 Czu.-".\
lość i klamstwa 2.25 Mll> ,.,
zyczne listy · program mu-.;.,
zyczny 3.25 Zakończenie •
programu

•w=•

go w ostatniej chwili zrezygrJ. ~
wali z wzięcia ślubu. Kel\Y
zwierza się Donnie, że nie jest'.
pewna, czy podjęla słuszną.
decyzję. Boi się, że skoro nię
potrafiła ułożyć sobie życia~ ;
Brandonem, być ma-że nie
uda się jej to z żadnym innyt:T\
mężczyzną.„ 21.30 Merlose
Place - serial obyczajowy .t
22.30 Nie do wiary · opowieści niesamowite 23.00 TVN .
Fakty23.05 Kropka nad i23.2S
. ('
Pogoda 23.30 Norman Show
· serial O.OO Wizjer tvn 0.30
Noktowizjer ·magazyn dla lu-,
dzi o mocnych nerwach 1.op ~
Granie na zawołanie - prograro •
' ;·,
rozrywkowy

(PAI)

f"

ko nie wszystkie uzyskały akceptacji(
unijnych władz. Pieniądze z Brukseli przy-'
znano na realizację ogółem 246 imprez 1
(w tym 24 powiatowych i 45 gminnych);.
tj. od 9 do 22 proc. projel<tó\~ zgłoszo
nych przez poszczególne szczeble samo.
rządu te1ytorialnego.
Największą liczbą projektów zarów- '
no.zgłoszonych (325), jak i przyjętych _
do finansowania z unijnych pieniędzy
(63) wykazało się WOJ. mazowieckie; "
sporo wpłynęło ich także i przyjęto z ~
województw małopolskiego (25 zaakcep- •
towanych na 164 zgłoszonych), dolnośląskiego (odpowiednio - 23 na 134);'
warmińsko-mazurskiego (18 na 122)
śląskiego (18 na 102 zgłoszeń). Ale pod~
względem proporcji między liczbą zgło
szonych oraz przyjętych do finansowa- '
nia przez Brukselę projektów imprez '
„prounijnych" wyróżnia się woj. święto~ '
krzyskie. Akceptacji doczekało się tu 2i '
proc. projektów, wobec 16 proc. stano-··
wiących tu średnią dla całego kraju. •'':1
Prawdopodobnie średnia ta mogłaby ·
być wyższa, gdyby wszystkim dobrym ~
projektom - a wypada założyć, że była •
ich większość - odpowiadała odpowied~ 11'
nia w sumie dotacja z unijnej kasy. Wci~
jednak otrzymujemy stamtąd za małp

13.55 Dennis Rozrabiaka· se·
rial animowany 14.20 Sindbad
Żeglarz - film dla cjzieci 14.40
Przygody Kuby Guzika -film
animowany 15.1 OSzkoła zła·
manych serc · serial dla mło
dzieży 15.40 Pełna chata - seńal 16.10 TVN Fakty Regionalne 16.25Sport16.30Pogoda
16.35 Rozmowy wtoku 17.35
Wizjer tvn 18.05 Niegdy cię nie
zapomnę· serial obyczajowy
19.00 TVN Fakty 19.25Sport
19.30 Pogoda 19.35 Labirynt
namiętności - seńal obyczaje- '
wy 20.30 Beverly Hills 90210 obyczajowy prod. USA;
Przyjaciele usiłują dowiedzieć

a www

Latający dom - serial animowany 14.15 Sally czarownica - serial animowany 14.45 Muzyczne listy program muzyczny 15.45
Teknoman - serial dla dzieci 16.15 Masked Rider serial dla dzieci 16.40 Sabrina nastoletnia czarownica - serial komediowy 17 .1 O
VIP 17.20 Kolorowy dom serial komediowy 17.45
Dziennik 18.00 JAG - Wojskowe Biuro Śledcze • serial sensacyjny 19.00 Rajska plaża : serial dla mlo-

m uw

się od Brandona i Kelly, dlacze-

seńal

14 milionów złotych przyznała Unia
Europejska Polsce na rok 2000 na dofinansowanie przedsięwzjęć mających na
celu podnoszenie w naszym społeczeń
stwie poziomu wiedzy o samej Unii oraz
o cywilizacyjnym dorobku I 5 krajów
członkowskich. Jest to tylko część pieniędzy, jakie nasz kraj otrzyma stamtąd
w bieżącym roku z tzw. funduszu PHARE na wsparcie rozmaitych programów
zbliżających Polskę do pełnego i równoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Po weryfikacji zgłoszonych wniosków okazało się, że przyznano je m.in.
ponad 60 samorządom lokalnym na
szczeblu wojewódzkim, powiatowym i
gminnym. Apetyty na unijne środki były
duże. W całym kraju zgłoszono blisko
1600 wniosków na dofinansowanie róż
nego rodzaju imprez. Między innymi ·
kursów na tematy unijne organizowanych dla przedstawicieli różnych środo
wisk zawodowych. przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do dzieci i mło
dzieży, a także imprez kulturalnych mających zbliżyć ludność naszych miast i
wsi do społeczeństw krajów członkow
skich Unii. Najwięcej, bo prawie 1,1 tysiąca wniosków złożyły samorządy wojewódzkie; 135 było autorstwa powiatowego, a 354 · gminnego. Niestety, dale-

••
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6.45 Anna - telenowela 6.55
Telesklep 7.15 Dennis rozrabiaka - serial anim. 7.40
Sindbad Żeglarz 8.00 Przygody Kuby Guzika - serial
anim. 8.25 Maska - serial
anim. 8.50 Telesklep 9.00
Nigdy cię nie zapomnę ·
serial 9.50 Rozmowy w toku
10.40 Kłamstwo i miłość telenowela 11.30 Telesklep
12.00 Labirynt namiętności·
serail obyczajowy 12.55 Maraton uśmiechu - program rourywkowy 13.25 Zwańowana
forsa - program rozry-Nkowy

a

7.30 Muzyczne listy 8.30
Teknoman · serial dla dzieci
9.00 Masked Rider - serial
dla dzieci 9.30 Przygody
Sindbada Żeglarza - serial
przygodowy 10.30 MI ody
Herkules - serial przygodowy 11.00 Między nami
sąsiadami · serial komediowy 11.30 Czulość i kła
mstwa - serial 12.00 Rajska plaża - serial dla mia·
13.00 TV Shop
13.15 Motosport 4 13.45

dzieży

j

Giełda

9.05
9.20
9.50

8

Brock dociera do siostry
ofiary, K.C. McDowełl, która 'hoduje jadowite węże.
Kilka miesięcy wcześniej
jeden z jej pupilków zaatakował Julię i wówczas tylko
cudem nie doszło do tragedii. Okazuje się, że po śmier
ci żony Brian odziedziczył-

wchodzą duże pieniądze.

8)o

Telezakupy
7.:lO Dziennik krajowy
1.50 Studio urody
8.'00 Program lo~alny
Projektantki
. -serial prod. USA
9.00 W słońcu i w deszczu
• seńal prod. polskiej
10ll0 Feliks· przyjaciel
na cale życie
10.50 Intrygujące tajemnice
11:20 Gdzie diabeł mówi
dobranoc
• seńal prod. USA
Max, Brock i Kenny prowadzą śledztwo w sprawie
śrHierci
Julie Roenick.
Wszystko wskazuje na samobójstwo, ale mąż denatki utrzymuje, że jego żona
:zoMała zamordowana. Okazu)il się, że Brian miał sam
md'tywy, by ją zabić, gdyż
ich małżeństwo od dawna
nie układało się, a w grę

6.30

Podczas ceremonii pogrzebowej Doris kradnie urnę z
prochami swego kochanka,
Harry'ego, i postanawia pochować ją w miejscu, które
• jej zdaniem • najbardziej
by' mu odpowiadało. Stella,
wdowa po Harrym, rusza za
nią w pogoń, aby odzyskać
urnę i złożyć ją w rodzinnym grobie. Żadna z pań
nie chce ustąpić, każda jest
przekonana, że bardziej koch.ała zmarłego , lepiej go
znała i dokładniej wie. czego by sobie życzył. Dopiero 'spotkanie z tajemniczą
Ly~ią uświadamia im, że
obie były w błędzie.
10.50 Dziecko,
troski i radości
11.15 Dom pełen zwierząt
11.'3o Ekran z kwiatkiem

·serial prod. USA

Mama I ja
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy
o dzieciach
Dotyk anioła

,

10.00

Gwiezdna Fanna

·serial arimowany

8.45

83l Wiadomości
8.42 Pogoda

8.25

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.50 A teraz Susan
8.15 Krakowskie

[tMPD

łr~da

·'

Wędrowiec· czyli
podróże małe I duże

Euroexpress

Samorządowa

23.03
23.05

20.00
20.35

17.30
18.20
18.30
18.55
19.20
1925

17.00

16.00
16.10

15.30

13.00
14.00
14.30
14.55

Program lokalny
W sieci
Panorama
Jeden z dziesięciu
Dwójkomania
Warszawa • pejzaż
z Singerem
Ekspress reporterów
Studio sport:
Finał Pucharu UEFA
{w przerwie Panorama}
Prognoza pogody
Sport ·telegram

Y.4asny

Anatol
Truskawkowe studio
Fitness Club
. serial prod. polskiej
Znaki zodiaku
-teleturniej
Panorama
Podróż do ziemi
obiecanej
·serial prod. USA
Polaków portret

Kamawałgwiazd

Scott, Kyra Sedgvick

Dwaweseialrubel
. serial dokumentalny
Samotnicy
·komedia prod. USA. reż.
Cameron Crowe, wyk.
Bńdget Fonda, Campbel

programu

2.00 światowa piłka
2.30 Zakończenie

Teraz jest nieufna i ostroż
na. Gdy poznaje w klubie
muzycznym Steve'a Dunne, wszystko się zmienia.
1.35 Przed Euro 2000

żyła zawiedzioną miłość.

.Samotnicy' to opowieść
o perypetiach młodych łu
dzi, ich dążeniach i skrytych marzeniach, opowieść o poszukiwaniu wielkiej miłości i tęsknocie za
prawdziwym uczuciem. Tytułowi bohaterowie są bardzo młodzi, dopiero wkraczają w dorosłe życie. Mieszkają w Seattle, kochają
muzykę rockową, której
słuchają w mi13jscowym
klubie. Chcą czuć się wolni i niezależni, ale tak naprawdę w głębi serca marzą o kimś bliskim. Historia rozpoczyna się od spotkania z Lindą, która prze-

O.OO

23.15

1.45 Muzyczny Serwis
JedynkJ
1.55 Zakończenie

•serial dokumentalny

Rzeczpospolita

Naukajęzyka

Wiadomości

·film fabularny prod. USA

słońca

Sportowy flesz
Gorąco polecam:
Przed wschodem

Wiadomości

Sport
Pogoda
Chora z miłości
·film fabularny
Kronika
kryminalna
Monitor

Wiadomości

Sensacje XX wieku:
Tajemnica
berlińskiego bunkra
Wieczorynka:
Krecik I orzeł

· seńal prod. USA

0.40 Życie na pointach
1.00 Zimna wojna: Korea

22.55
23.05

22.30

22.10

19.30
19.56
20.01
20.10

19.00

18.30

GośćJedynkl

Moda na sukces

niemieckiego

by 4 miliony dolarów. Ale
gdyby został skazany za
zabójstwo, cały majątek
małżonków przeszedłby na
własność K.C. jako najbliż
szej krewnej. Sprawy gmatwają się coraz bardziej.
12.05 Ostatni ochroniarz
Diany- film dok.

15.20

15.00
15.10

14.40

źródeł

wypływa z górskich
w Alpach Juliskich,
a kończy swój bieg z Zatoce Triesteńskiej. Niespeł
na sto czterdzieści kilometrów dzielących oba miejsca decyduje o wyjątko
wości tej niewielkiej rzeki.
Płynie przez terytorium
Słowenii i mimo że jest to
najbogatsza, uprzemysło
wiona i zurbanizowana czę
ść dawnej Jugosławii, zachowała do dziś pierwotny charakter.

Socza

·film dokumentalny

rzeka

·szmaragdowa

17.50
18.00

16.10
16.15
16.20
17.00
17.25

Jedynki
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Klan
·telenowela TVP

16.00 Muzyczny Serwis

Wiadomości

Agrobiznes
Kontrasty· świat,
ludzie, pieniądze
Samo życie
Klan -telenowela
Rejs 2000
Dziennik telewizyjny

Do komisji
poborowej

15.30

Czas na komputer

13.45 Bocznymi drogami
14.05 Wędrowiec
14.15 Socza

12.25
12.45
13.10
13.30
13.40

11.35
12.00
12.10
12.20

17 maja 2000 r.

17 .oo Wyprawy w czasie
18.00 Samoloty i samochody 18.30 Klasyczne cięża
rówki 19.00 Stworzenia fantastyczne 19.30 Ciekawostki Discovery 20.00 Diarrenty 21.00 Biała siła
23.00 Odważni lotnicy O.OO
Siia burzy: Akcje ratunkowe 1.00 Tajemnicza Brytania 1.30 Ciekawostki Discovery 2.00 Wyprawy w czasie 3.00 Zakończenie programu

Discovery

7 .OO Diabelski młyn 7 .40
Minisport + 7.45 Łapu capu 7.50 Cannes 2000 8.00
Chińskie skrzydła 8.25 Jak
ukraść milion dolarów - komedia 10.35 Wojna przyszłości 11.20
Telepasja
11.30 W głąb Amazonii
14.30 Jeźdźcy cienia 15.00
Historia jednego myśliwca
• dramat obyczajowy 16.20
Deser 16.35 Z miłości do„.
• komedia romantyczna
18.30 Chińskie skrzydła
18.55 Mysz· Aniołek 19.00
Diabelski młyn 19.20 Nie
przegap 19;25 Diabelski
młyn 19.40 Łapu capu chochliki
telewizyjne
19.45 Mlnisport + 19.50
Cannes 2000 20.00 Sekcja alfa - ·film akcji 21.30
Beavis and Butt-head 21.55
Manga 22.30 Mali żołnierze
· film akcji 0.20 Sypiając z
wrogiem • thriller 2.00 Hawana - melodramat 4.20
Historia Audrey Hupburn film biograficzny 6.30 13
Posterunek 2 · serial komediowy

Programy pogrubione • nie kodowane

r!iWJ5jl

Łódź
7.00 Nieustraszeni 7.35
Bajka 8.00 Mikser 8.10 Kii·
ent 8.30 Bywaj zdrów 8.45
To jest temat 9.00 Niezapomniana 10.30 Odkryj nowy świat 11.00 Labirynt
11.20 TEM 11.40 Rytmy
buszu 12.00 Ziemia ognista 12.35 Nagroda 13.00
Spotkania 13.15 Fifa 13.30
Kowalski i„. 14.00 Wierzę
14.30 Eastenders 15.00
Kk.ib 15.30 Kurier 15.33 Sekrety 15.35 Rozmowa 16. OO
Podróż do 16.30 Studio reportażu 16.45 Robin Hood
17.15 Mikser 17.30 Kurier
17.50 Sekrety 17.55 Sport
+ Kurier 18.20 Obok nas
18.40 Na zdrowie 19.00
Echa 19.30 Nieustraszeni
20.00 Telekurier 20.30 Niezapomniana 21.30 Kurier +
Sport 21.40 Rozmowa dnia
22.00 Eastenders 22.30 To
jest temat 22.45 Bywaj zdrtm 23.00 Tele motor 23.15
Raport policyjny 23.40 Tragedie 0.05 Zakończenie
programu

WOT

Słowo życia

TVM

domości Watykańskie

9.15 Wia9 .40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10 .10 • 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15'15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 • 16.05 Słowo życia

9.05

różne

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

• programy

Wiadomości

Waty16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok programów dla dzieci 17.10 • 19.00
Tydzień w Kościele 19 .15 Bajka 19.25 • 20.30 Różaniec
21.00 Apel Jasnogórski
kańskie

16.15

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.OO Nieustraszeni 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
Labirynty 11.20 TEM 11.40
Rytmy buszu 12.00 Ziemia ognista 12.35 Nagroda im. Andrzeja Drawicza
13.00 Spotkania z taaaką
rybą 13.15 Fifa magazine
13.30 Kowalski i Szmidi
14.00 Wierzę 14.30 Eastenders 15.00 Klub Filipa 15.30
Reportaż 15.45 Magazyn
regionalny 16.15 Nie tylko
wspomnień czar 16.35 ŁWP
17.15 Reportaż 17.30 Kino
wokół nas 18.00 ŁWD 18.20
Budżet domowy 18.40 Wła
sne M 19.00 Echa regionów 19.30 Nieustraszeni
20.00 Telekurier 20.30 Niezapomniana 21.30 ŁWD
22.00 Eastenders 22.30 To
jest temat 22.45 Bywaj
zdrów 23.00 Uśmiechnij się
23.40 Tragedie

TV

„A ir America" ·film sensacyjny prod. USA · reż. Roger Spottiswoode,
wyk. Mel Gibson, Robert Downey Jr.. Nancy Travis. Emisja: środa, 17 maja, TV 4. goaz. 23.40.

14

. serial komediowy
Disco Polo Live
Rodzina zastępcza
- seńal komediowy
Dyżurny Satyryk
Kraju
Kalambury
Johny Bravo

Najdroższy Tatuś

Luz Marla . telenówela
Karolina w mieście
· seńal komediowy

Posłaniec szczęścia

Piosenka na życzenie
Voltron
- serial komediowy
Tom I Jerry Kids
• serial animowany
Polityczne graffiti
Allo, Allo
- serial komediowy
Wysoka fala

-

Magazyn olimpijski
Magazyn Informacji
turystycznej
Wieści polonijne
Magazyn Polonijny
z Białorusi
Wiadomości
Pałac Bucholtza
Rozmowa dnia
Muzyczny Serwis

,,,,„„ . .,...
8.30 Magazyn Sportów Motorowych 9.30 Wyścigi cię
żarówek 10.00 Sztuki walki
12.00 Magazyn Sportów
Motorowych 13.00 Wyścigi serii
cart 14.00 Kolarstwo górskie
14.30 Hokej na lodzie 17 .OO
Tenis 18.30 Hokej na lodzie 21.00 Magazyn Sportów Motorowych 22.00 Boks
23.00 Hokej na lodzie O.OO
Magazyn Sportów Motorowych 1.00 Piłk'a nożna

**,..,,.""

O!JJI!lSPQ/f!

6.00 Teledyski 6.40 Sunset
Beach · serial 7.25 Odjazdowe kreskówki 8.15 Perła
- telenowela 9.00 Izabella
9.50 Wzywam d.r 'Brucknera - serial 10.35 Dziewczyna z komputera - serial
11.20 Teleshopping 12.20
Beczka śmiechu 12.50 Sunset Beach - serial prod.
USA 13.35 Potwór z bagien
14.00 Dziewczyna z komputera - serial 14.25 Odjazdowe kreskówki 16.25 Sunset Beach - serial 17.10 Perła - telenowela 18.00 Izabella · telenowela 18.55 Zoom - magazyn sensacji 19.30
Beczka śmiechu - program
rozrywkowy 19 .55 Col u mbo • serial kryminalny 21.40
Komando małolat - serial policyjny 22.30 Murder Call •
serial kryminalny 23.20 Zoom - magazyn sensacji
23.45 Columbo • serial kryminalny prod. USA 1.20 •
Murder Call • serial

mężczyzn
Złotopolscy

18.50

o MP w koszykówce

MdM
Zaproszenie

Informacje I biznes
informacje
Prognoza pogody
Polityczne graffiti
Miodowe lata
• seńal komediowy
Super Express TV

uzależnienie

0.10
0.30 Śmiertelne

23.05
23.15
23.30

22.50

V\Ji6.ŚCi

B.

odziedziczyła po ro-

li , że są „w trakcie wyrabiania po kra-

tam dzieci, potem wnuki - oczywiście wtedy, gdy przyjeżdżali z wizytą.

W pomieszczeniach

ludzi zaufaniem. Zachowywali się

8.00 Słynni rewolwerowcy
8.55 Biznes TV 9.00 Graffiti 9.10 Kokoro - serce nieznanej Japonii 9.40 Super
Express TV 9.55 Biznes TV
10.00 INFORmator przedsiębiorcy 10.25 Bumerang
10.55 Biznes TV 11.00 40
lat minęło 11.30 Co piszczy w sporcie? 12.00 Sekrety gwiazd 12.55 Biznes
TV 13.00 60 minut 13.55
Biznes TV 14.00 Co się stało? 14.25 Seriale dok. 14.55
Biznes TV 15.00 INFOR·
mator 15.30 Informacje
16.00 Serial dok. 16.55 Biznes TV 17.00 Real TV 17.45
60 minut 18.40 Temat dnia
18.55 Real TV 19.35 lnformacje 19.35 Sport 19.40 Super Express TV 19.55 Seriale dokumentalne 20.50
Informacje 20.55 Sport 21.00
Biznes TV 21.10 Kuchnia
smakosza 21.40 Powtórki
programów

7.30 Muzyczne listy 8.30
Teknoman - serial dla dzieci 9.00 Masked Rider · serial dla dzieci 9.30 JAG ·
Wojskowe Biuro Śledcze
10.30 Sabrina, nastoletnia
czarownica 11.00 Kolorowy
dom - serial komediowy
11 .30 Czułość i kłamstwa
• serial prod. polskiej 12.00
Rajska plaża - serial dla
młodzieży 13.00 TV Shop
13.15 Magia mody 13.45

a

6.20 Anna 6.55 Telesklep
7.15 Dennis rozrabiaka 7.40
Sindbad Żeglarz 8.00 Przygody Kuby Guzika 8.25
Maska 9.00 Nigdy cię nie
zapomnę 9.50 Rozmowy w
toku 10.40 Kłamstwo i miłość 11.30 Telesklep 12.00
Labirynt namiętności 12.55
Nie do wiary 13.25 Gotuj z
Kuroniem 13.55 Dennis
rozrabiaka 14.20 Sindbad
Żeglarz 14.45 Przygody
Kuby Guzika 15.10 Szkoła

•

nie żył. Marianna B.

dok. na str. 13

przeszuka) oba domki.

Wkrótce pan Wiktor przybiegł na
podwórko. To on uspokoił panią B„
wezwał policję, a potem odważnie

Latający dom 14.15 Sally dis, wyk. Jeff Goldblum,
czarownica 14.45 Muzyczne Michelle Pfeiffer, Richard
listy 15.45 Teknoman - se- Farnsworth i inni 22.30 Ży
rial dla dzieci 16.15 Masked cie jak sen - serial korne·
Rider · serial dla dzieci :liowy 23.00 META - pro16.45 Młody Herkules - se- gram internetowy 23.30 Serial 17.15 Między nami są- ryjny zabójca ·thriller; Psysiadami - serial 17.45 Ozie- chopatyczny
morderca,
nnik 18.00 Przygody Sind- osaczony przez zawzięty
bada Żeglarza - serial przy- pościg policyjny, godzi się
godowy 18.50 ViP - wyda- na udział w medycznym
rzenia i plotki 19.00 Rajska eksperymencie, który ma
plaża - serial dla młodzieży zlikwidować jego skłonno19.55 Dziennik 20.10 Czu- ści. Niestety, eksperyment
iość i kłamstwa - serial 20.40 się nie udaje„. 1.10. Dzien• Ucieczka w noc - komedia nik 1.25 Czułość i kłamstwa
prod. USA; reż . John Lan- 1.55 Muzyczne listy

serc 15.40 Peł no nie było wykorzystywana chata 16.10 TVN Fak- ne seksualnie przez ojca .
ty 16.25 Sport 16.30 Po- Życie ~ozostałej piątki było
goda 16.35 Rozmowy w przerażającym koszmarem
toku 17.35 Wizjer TVN niustannych upokorzeń,
18.05 Nigdy cię nie zapo- brutalności i sadyzmu. Temnę - serial 19.00 TVN raz najmłodsza siostra,
Fakty 19.25 Sport 19.30 Mary, postanawia, że nadPogoda 19.35 Labirynt na- szegł już czas, aby ojciec
miętności ·serial 20.30 Zdra- zapłacił za wszystkie lata
dzona rodzina - film oby- cierpień swoich dzieci i poczajowy; reż. Donald Wrye. zywa go do sądu„ . 22.20
wyk. Marlo Thomas, Mel Fenomen Milionerów 23.05
Harris, Ałły Sheedy, Eile- TVN Fakty 23.10 Kropka
en Hackart i inni; Wstrzą nad i 23.35 Pogoda 23.35
sając~ historia oparta na Norman szhow 0.05 Wizjer
faktach. Z szóstki dzieci tvn 0,35 Seks chichot 1.05
Eda Rodgersa , tylko jed- Multikino 1.35 Granie„.
złamanych

rym paliła w piecyku. Zdziwiła się, bo
pniaki nie były porąbane. Od tygodnia mieszkał u niej Tomasz W. z
dwoma kolegami - poprzedni lokatorzy dostali miejsca w hotelu robotni-

Tomasz

co sil w plucach zawołała sąsiada.

W.

niom na posesji panował spokój.
Spokój był również tego paździer

Pogoda
Sport
Teatr Telewizji:
Bigda idzie!
- autor: Juliusz Kaden
Siedem Grzechów
Głównych po
góralsku ·Pycha
Podhale ·źródło
i fascynacje
Wieści polonijne
Panorama
Sport-telegram
Tygodnik polityczny
Jedynki
Panteon
Monitor Wiadomości

wą.

nej trawie, a dopiero potem· swojego ulubionego lokatora z rozciętą gło

wyprowadzać. Dzięki tym wymaga-

Wiadomości

nikowego ranka, gdy starsza kobieta
wyszła przed dom po drewno, któ-

potknąć . Pewnie dlatego najpierw
zobaczyła czerwone smugi na zielo-

balował, następnego dnia musiał się

uważnie patrząc pod nogi, by się nie

i jakiś zapas porąbanego drewna do
szopki? Poczłapała w tamtą stronę,

Może Tomasz zaniósł i siekierę,

było siekiery.

drobne kwoty. Wymagała jedynie, by

bowała w gospodarstwie, czasami brała

zadowalała się pomocą, jakiej potrze-

korzystali z tych lokali. Do miasta
niedaleko, domki tanie - gospodyni

dziś„. Kobieta podeszła do pniaków. Rozejrzała się - nie

A

sił wodę, przywoził bułki czy kawa-

łek wędliny.

było uznać za ciepłe. Wynajmujący·

grzecznie, Tomasz rąbał drewno, no-

zwykle robotnicy, którzy szukali pracy w dużym mieście - chętnie jednak

nie było sanitariatów, trudno je też

wynajmowała.

dzieży". Uwierzyła - zawsze darzyła

dokumentów, a gospodyni powiedzie-

dwa domki kempingowe. Mieszkały

Od kilku lat te dwa domki wdowa

legów, Grzegorza i Szymona, poznał
kilka dni wcześniej. Obaj nie mieli

postawili na niej, kawałek od domu,

W.
30 lat, pracował dorywczo. Ko-

czym i wyprowadzili się. Tomasz
miał

Marianna
dzicach sporą posesję. Za życia męża

Dobranocka

PaT

o.oo

23.45

22.20
22.30
22.50
23.00

21.55

21.35

19.15
19.30
19.55
19.58
20.00

i
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nie było pijaństwa i hałasów. Kto za-

·thriller prod. USA; reż.
Posłaniec szczęścia
Jack Vacek, wyk. Joseph
•teJenoweła
Jennings, Trice Shu bert
Misja w czasie
Po tragicznej śmierci żony
·film fabularny prod. USA połicjan John Turner postaLosowanie LOTTO
nawia na własną rękę oczyi Szczęśliwego
ścić Hollywood z bandy handlarzy narkotyków. JedNumerka
nym sprzymierzeńcem w
Ostry dyżur
tej misji jest fotoreporterka
· serial obyczajowy
'polująca na zdjęcie roku.
System· serial akcji
2.10 Muzyka na bis
Wyniki
5.00 Pożegnanie
losowania LOTTO

Informacje
Nowe przygoda
Robin Hooda
·serial przygodowy
Z głową w chmurach
-serial obyczajowy
Luz Marla- telenowela
Super Express TV
Informacje
Prognoza pogody

Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 TęleexpressJunlor
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.15 VI Mech Finałowy

15.00
15.10
15.35
16.00

14.15
14.30

13.30
13.55

21.50
22.45

21.00

20:50

20.00

17.45
18.35
18.55
19.00
19.05

16.45

15.30
15.55

Złotopolscy

Wiadomości

od A do Z
Wielcy, więksi
i najwięksi

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film anim. dla dzieci
8.15 Top Shop 12.00 Zbuntowana - telenowela 12.50
Top Shop 17.55 Przysmaki
życia 18.55 Zbuntowana telenowela prod. argentyń
skiej 19.55 Top Shop 21.25
Stellina • telenowela 22.20
Top Shop 0.10 Playboy 2 program erotyczny

ą>

12.00
12.15
12.45
13.10

11.15

8.30
8.40 Giełda
8.45 Anima
9.05 Złotopolscy
9.30 Quasimodo
10.00 Kapitan Conrad
10.55 Literatura Polska

Przedmieście
Wiadomości

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Dziennik krajowy
8.10 Sport-telegram
8.15 Krakowskie

~ONIA

14.30
15.00

14.00

12.30
13.30

12.00

8.30
9.30
10.30
11.30

7.50
8.00

7.25

6.00
7.00

G l)?l@l!.~1

3

( '

!TIVIPD

Przedmieście
Giełda

6.00 Kawa czy herbata
7.50 Król reklamy
-serial komeckił.y
8.15 Kr.ikowskie

8.25
8.30 Wiadomości
8.42 Prognoza pogody
8.45 Hallo Spencer
·film animowany
9.10 Ciuchcia-program

da dzieci

Władza papieży

9.30 Muzyczna skakanka
9.50 W Starym Kinie:
Poufny raport
-film fabularny
11.30 Watykan:
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.25 Wielkie sprzątanie
12A5 Piasek i przyjaciele
13.35 OdkrywanleAmetyld
• Max Kolonko Mini
13A5 Mam sprawę
13.50 Opowieści o wodzie
• serial dokumentalny
14.40 Maciek, rower
I ekonomia
15.00 Wiadomości
15.10 Twarząwtwarz
z Europą
15.30 360 stopni
dookoła ciała

Jedynki

16.00 Muzyczny Serwis

6.30
7.30
7.50
8.00
Złotopolscy

Telezakupy
Dzlennfk krajowy
Studio urody
Program lokalny

TVP8
8.30
·telenowela TVP

-seńallVP

9.00 Transmisja
obrad Sejmu
14.55 Fitness Club

że

mały

otrzymał

.Ewa wraca z Lublina, jej siourodziła kolejnego syna.
Janusz marudzi, jednak na

stra

wieść,

imię po nim, zmienia swój
stosunek do malucha, na·
wet zaczyna go lubić. Lidka
chwali się Rysiowi, że kupila sobie gaz do samoobrony. Pożycza masażyście
kasetę, z której ma wynikać, że to mężczyzna powinien wyznaćkobiecie miłość,
a nie odwrotnie.
15.30 Szalone lfczby
·teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Czterej pancerni
I pies - serial TVP
Zaloga .Rudego• broni przed
Niemcami śluzy w pobliżu
miasta Ritzen, aż do chwili
otrzymania sygnału, że oddziały piechoty gotowe są
do natarcia. Ale podczas
próby wysadzenia śluzy

16.10
16.15
16.20
17.00
17.20

22.00

19.15 Rodzinny puchar
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ pogoda
31.10 Nocna zmiana
-film fabularny USA,
reż. Roo Howard

12 maja 2000 r.
Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
600-lecie odnowienia
Uniwersytetu

L

tła, podawane przez megafon ostrzeżenia. Uparcie
zdąża do znanego mu celu.
0.20 Program
artystyczny
.stomp Out Loud",

agentką

części

ną

Wysłana wraz z koleżanką
po fachu z misją specjalną do Seulu, wykrada z tamtejszej siedziby CIA tajne informacje.
2A5 Zakończenie

koreańską.

muzykę - nie pada ani jed·
no slowo komentarza. Do·
piero w finale, gdy przez
ekran przebiegały napisy
końcowe, nie wytrzymał windziarz wiozący jednego z
artystów.• Białas z poczuciem rytmu? • zadziwił się.
Do czego to podobne!
'f.05 Prowokatorka
·film fabularny
Sook-Hee, córka Rosjani·
na i Koreanki z północnej
pólwyspu, jest taj-

chać wyłącznie rytmiczną

nowojorskiej dżungli, został
stworzony w Bńghton przez
Luke Cresswella i Steve ,a
McNicholasa, a następnie
grai przez wiele lat .OffBroadway". W fascynują·
cym fUmie dokumentują
cym występy grupy sły

grający naturalną muzykę

Zespół

3.20 Zakończenie

Jedynki

23.So Taniec
znieznajomym
·film fabularny
1.30 Ponad koszem
-filmfabulamy
Kyle Lee Watson (Duane
Martin) jest gwiazdą szkolnej drużyny sportowej. Lubią go koledzy, ceni trener
Rollins (David Bailey). Utalentowany koszykarz ma.rzy jednak o najwyższych
zaszczytach, stypendium w
• cołlege'u i grze w lidze NBA
Podobnie jak inni czarni z
Harlemu chce wyrwać się
z dzielnicy biedy, gdzie nie
ma szans na przyszłość.
3.05 Muzyczny Serwis

-repataż

23.00 Nocnerozmowy

flesz

22.55 Sportowy

Wiadomości

22.25 Monitor

600.fecle odnowienia
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Jagiellońskiego

17.50 GośćJedynki
18.0S Tajemnicza kobieta
Na przyjęciu dla rodziny
Jose Manuel poznaje Euganię, piękną żonę swego
kuzyna, Gustava Landaety.
Eugenia nie jest z nim
szczęśliwa: Gustave, niepewny siebie i zdominowany przez matkę życiowy
nieudacznik, dużo pije,' jest
wybuchoy,y i agresywny wobee żony, posuwa się nawet do rękoczynów. Przyjazd Jose Manuela uświadamia mu tym dotkliwiej
własne porażki, pogłębia

cą.

depresję. Jose Manuel zakochuje się w Eugef\ii, ale
jej podoba się spokojny i
wrażliwy Bernardo, z którym dzieli zainteresowanie
teatrem. Miłość do niego
staje się odtąd jej tajemni-

18.50 Jaka to melodia?
·teleturniej
19.10 Wleczorynka:
Noddy

dźwięk syren~igające świa·

okazuje się, że ktoś uszkodził kable, którymi połączo
no ładunki wybuchowe. Gustlik podejmuje się zniszczyć wrota zapory.
17.0S Przygoda
zwojskiem
17.30 Program lokalny
18.20 W sieci
- mag. komputerowy
18.30 Panorama
18.55 Jeden z dziesięciu
• teleturniej
19.20 Dw6jkomanla
19.30 Kolarski ,
Wyścig Pokoju
20.0S Kabaret
a sprawa polska
21.00 Panorama
2111 Prognoza pogody
21.29' Sport-telegram
21.30 Dw6jkomania
21.35 Dziwny jest
ten świat
22.00 Ptrz I sądź:
Zabójstwo
Ryndy'ego Webster
-film fabularny
23.55 Najbardziej
niebezpieczne
pościgi policyjne
świata
Na drogach Westfalii trwa poi~
cyjny pościg za l'.lmykającym
zbiegiem. Pirat nie reaguje na

TV Łódź

4

7.00 Srebrny koń 7 .30
Jablko Newtona 8.00 Mik·
ser 8.10 Warszawa znana
i nieznana 8.30 Mag. mot.
9.00 Niezapomniana 10.00
Telezakupy 10.30Man Ray
11.30 Polskie stada ... 12.00
Szachy 12.15 Dom pełen
zwierząt 12.30 Podróże
obieżystopki 12.45 Europejskie ogrody zoologiczlle 13.05 Europa w zagrodzie 13.35 Nauka po roku
2000 14.00 U siebie 14.30
Eastenders 15.00 Drynda
- pr. dla dzieci 15.30 Wia·
domości 15.33 Sekrety Wwy 15.55 Halo gmina 16.10
Co, gdzie ... 16.25 Saga
rodów 16.45 Robin Hood
17.15 Mikser 17.30 Kurier
17.50 Sekrety 18.00 Kuńer
18.20 Co„. 18.35 Podróże
19.00 U siebie 19.30 Srebrny koń 20.00 Telekurier
20.30 Niezapomniana 21.30
Kurier 21.35 Sport 21.40
Rozmowa 22.00 Eastenders 22.30 Autostrada 22.55
Mag. tenisowy 22.35 Muzyka 0.15 Świat Ludovica

WOT

Telenowela na lato „ Tajemnicza kobieta" - serial prod. wenezuelskiej,
Jose Alea/de, i.ryk. Carolina Tejera, Juan Carlos Vzvas, MarianoAlvarez
i inni. Emisja: piątek, 12 maja, TVP 1, godz. 18.05.

reż.

Programy pogrubione -nie kodowane

reym:s;

>
TVM

16.15 Wiadomości16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
'17.10• 19.00 Tydzień w
Kościele 19.15 Bajka 19.25*
20.30 Różaniec 21.00 Begurodzica i Apel 21.50•
'"prograrnymuzyczne,literackie ...

ŁOWICZ

ZAPRASZA

TVM

KABLOWA

TELEWIZJA

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10• 12.oo Tydzień w Kościele 12.15• 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15* 16.05 Słowo życia

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.00 Bajki 8.00 To już dzień
8.30 Autostrada 9.00 Niezapomniana 10.00 Telezakupy 10.30 Man Ray - prorok awangardowy 11.30
Polskie stada i stadniny
koni 12.00 Szachy 12.15
Dom pełen zwierząt 12.30
Podróże obieżystopki 12.50
Europejskie ogrody zoologiczne 13.05 Europa w za.
grodzie 13.35 Naul<a po
roku 2000 14.00 U siebie
14.30 Eastenders 15.00
Drynda 15.35Reportaż15.50
Z kodeksem na ty 16.10
Na fali 16.40 Republika
Poludniowej Afryki 16.55
Bezpieczna Łódź 17.15 Reportaż 17.30 Impresje 18.00
ŁWD 18.20 Liga regionalna 19.00 U siebie 19.30
Srebrny koń 20.00 Telekuńer 20.30 Niezapomniana
21.30 ŁWD 22.00 Easten·
ders - serial obycz. 22.30
Autostrada - mag. motoryzacyjny 22.55 Magazyn
tenisowy 23.25 Muzyka •
łączy pokolenia!? 0.15 Świat
Ludovica ·dramat obycz.
7.00 Diabelski Młyn 7.40
Mlnlsport + 7.45 Łapu ca·
pu 7.50 Cannes 2000 8.00
Chińskie skrzydła - serial
anim. 8.25 Wielce skromny bohater - komediodramat 10.10 Deser 10.25 Jestem Joe - film obycz. 12.10
Spór adwokatów - dramat
obycz. 14.00 Olbrzymy serial dok. 14.30 Jeźdźcy
cienia · serial anim. 15.00
Kryminały pari Bradley: Szybka śmierć 16.30 Deser
16.40 Grałam w orkiestrze
w Auschwitz - film dok.
18.30 Chińskie skrzydla •
serial anim. 18.55 Mysz aniołek 19.00 Diabelski młyn
19.20 Nie przegap 19.25
Diabelski młyn 19.40 Ła
pu capu 19.45 Mlnlsport+
19.50 Cannes 2000 20.00
Przed premierą 20.05 Kundun: Życie Dalajlamy - dramat obycz. 22.15 O wolność Tybetu - koncert 23.45
Dom ·Usherów • horror 1.20
Truman show - komediodramat prod. USA 3.00 Sypiając z wrogiem - thriller
prod. USA 4.35 Wojna pań
stwa Rose - film obyczajowy 6.30 Na ratunek - dok.

Discovery
17.00 Wyprawy w czasie.
18.00 Odznaka policyjna
19.00 Fenomeny pogody
19.30 Katstrofa 20.00 Jurrasica 21.00 Łowca krokodyli
21.30 Lekarze dzikich zwierząt 22.00 Urazówka 23.00
Ostatnia wielka przygoda
wieku O.OO Detektywi sądo
wi 1.00 Sanktuarium natury
1.30 Katastrofa 2.00 Wyprawy w czasie

13
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6.00 Teledyski 6.40 Sunset Beach 7.25 Odjazdowe
kreskówki - film animowane 8.15 Perta 9.00 Izabella
9.50 Zwariowana kamera
10.40_ Dziewczyna z komputera 11.20 Teleshopping
12.20 Beczka śmiechu • pr.
rozrywkowy 12.50 Sunset
Beach - serial 13.35 Potwór z bagien 14.00 Dziewczyna z komputera · serial
dla młodzieży 14.25 Odjazdowe kreskówki • film animowany 16.25 Sunset Beach - serial obycz. 17 .1 O
Perta 18.00 Izabella - telenowela 18.55 Zoom 19.30
Beczka śmiechu - pr. rozrywkowy 19.55 Śmiecho
teka 20.55 Ze śmiercią jej
do twarzy - komedia 22.45
Szczury nabrzeża - serial
policyjny 23.30 Zoom - magazyn sensacji O.OO Zwariowana kamera - program
rozrywkowy 0.45 Ze śmier
cią jej do twarzy (powt.)

""""""
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- Jeszcze trzeba podjechać do państwa R„ Kak
, . .
• b
.
.ł .
.k d
zwom , .ze mu J.ac~s? cy o sw1pe r:nat ę w
z1
domu napadli, zabrali pieniądze, scyzorykiem groI zili, może to ci sami? - zastanawiali się funkcjona' riusze. A że wszyscy się znali, więc zabrali ze-sobą
: panią B, by obie kobiety opisały mężczyzn •
k
·k • d
· d
Je na napastm ow, ruga 1o atorow.
Decyzja ta okazała się słuszna. Szybko panie
I
, .
.
.
b . .
.
. k
łyd
d
osz. .o .wn1os u •. ze to y 11 c1 sami męzczy~1,
I wym1emaJąc uwagi o krostach, łysmce, odstaJących uszach i małych oczkach. - I grozili mi scyzorykiem, niewielkim, ale że łapy mieli we krwi,
to się bałam i wydałam im calutkie pieniądze i
·
· K ·
· d · ł
· h
·
jehs~czBe CIC .o ~11.e .zt~. a;, a~d azdz10 r~no r~Jec a· o mow1 1, ze Ja wyJ ę g 1es wo ac czy
dzwonić, to wrócą i mi pokażą - tłumaczyła swą
.
, .
•
. .
. d
ł „
.
~
op1esza osc w zawia am1anm organow sc1gama
I. Teresa P. Policjanci odnieśli się do jej obaw ze
I zrozumieniem - w końcu trudno wymagać, by bli· sko osiemdziesięcioletnia kobieta piegała po nocy
ł i lekceważyła grożby napastników. - Co teraz? •
t:
!' .
ł ł d
•
.
spyta m o sz.~ p~ ICJant sze a.
- No, trza 1sc wieczorem po ludziach, popytac,
1
czy jak kto rano do miasta jechał, to nie podwiózł
takich - odparła nie pytana Marianna B. - A taki
był spokojny lokator... - westchnęła. - I dalej jest
' - zachichotał Kazimierz ·P. skarcony wzrokiem
'
przez obie panie.
. .
.
~
.
•
.s~o.koJny lokato; z~mął n.aJprawdopo~obmeJ
1
we sme. Dlaczego. Kim byh napastnicy. Na te
' pytania udało się odpowiedzieć policjantom tylko
1 częściowo. Wieczorem już w trzecim domu, do
którego zapukali, znaleźli mężczyznę, który nad
ranem powiózł dwóch autostopowiczów o opisa· · k
I d ·
·
fu k ·
nym przez n. c!onanuszy wygą zie na naJw1ę szy bazar w m1esc1e. Następnego dma zatrzymano
w czasie „nalotu" na bazar kilkanaście osób. Wśród
nich był jeden z podejrzanych, rozpoznany póź
, niej przez obie starsze panie.
Wskazał miejsce pobytu wspólnika. Nie wiado'
mo, jak się naprawdę nazywają (mają po kilka
, fałszywych dowodów), nie przyznają się do zamordowania kolegi, a jedynie do napadu na dom
·
d ·
·
·
Teresy P. FunkcJon~nus.ze z osady po eJrzewaJą,
ze kryje się za tymjakas wielka rzecz, bo sprawę
przejęło województwo.
Marianna B. liczy, że śmierć dobrego lokatora
nie ujdzie bandytom na sucho.

W jednym znalazł obok zakrwawionego łóżka
· krw' p
·
d
. .
1. ozostas1ek1erę c:zerwoną o za.schmęteJ
' łych dwóch lokatorów me było.
- Pewnie go zabili w łóżku, potem chcieli gdzieś
zakopać, coś ich spłoszyło i uciekli - wykładał swe
wnioski pan Wiktor. Policjanci generalnie podzie!iii jego zdanie.

20.50 Informacje 21.00 Powt.

Żywioły ziemi - serial dok.

li

Pewnego dnia wchodzi w
6.00 Piosenka
15.00 Johny Bravo
tajny program rządowy, co
-serial animowany
na życzenie
ściąga na nią niezrozumiale
7.00 Voftron
15.30 Informacje
represje. W końcu zostaje
15.55 Nowe przygody
7.25 Tom I Jerry Kids
wykasowana ze wszystkich rabiaka-serialanimowany dla dzieci 7.40 Sindbad
7.50 Polityczne graffiti
Robin Hooda
8.00 Allo, Allo
16A5 Zgłowąwchmurach baz danych i skazana na żeglarz - serial dla dzieci
niebyt.
- seńal kryminalny
- seńal obyc:zajcMy
8.00 Przygody Kuby Guzi17A5 Luz Maria
20.50 Losowanie LOITO ka - serial anim. 8.25 Ma8.35 Wysoka fala
I Szczęśliwego
9.30 Posłaniec szczęścia 18.35 Super Express TV
ska - serial anim. 8.50 Tele18.55 Informacje
Numerka
10.30 Luz Marla
sklep 9.00 Nigdy cię nie za19.00 Prognoza pogody
22.35 Telewizyjne Biuro
11.30 Karollnawmleścle
pomnę - serial obyczajowy
19.05 Posłaniec szczęścia
Śledcza
·komedia prod. USA
w toku 10.40
Rozmowy
9.50
·magazyn kryminalny
12.00 Najdroższy tatuś
20.00 Graczykowie
Kłamstwo i miłość - tele. t
• seńal komediowt
23.05 Wyniki LOITO
·amerykański seńal
I 12.Oo Lab1ryn nanowea
miętności • serial obycz.
23.10 Informacje
20.30 FILM TYGODNIA:
~
•
System
I biznes Informacje
12.30 Idź na całość
12.55 Miasteczko - serial
23.25 Prognoza pogody
13.30 ŚWlatwedług
• film sensacyjny USA,
prod. polskiej 13.30 Ładreż. lrwin Winkler.
23.35 Polityczne graffiti
Kiepskich- seńal
ny dom - serial dokumentalkomediowy prod. pols!Qej
W)'k. Sandra Bullock,
23.50 Bumerang
ny 14.00 Dennis rozrabia03I Super Express TV
14.oo Macie co chcecie
Jeremy Northman i inni;
Żeglarz
Sindbad
14.20
ka
Angela Sennet (Bullock),
0.35 Meandry prawa
-program ro~
14 45
Przy-I
· sdenaKI abnimG. k·
skromna programistka jest
1.30 Muzyka na BIS
14.30 4x4 ·magazyn
go y u y uzi a - sena
5.00 Pożegnanie
asem internetowych podróży.
moto1)'7.<1Cyjny
anim. 15.10 Magazyn NBA
15.40 Pełna chata . serial
komediowy 16.10 TVN Fakty Regionalne 16.25 Sport
•
+ Pogoda 16.35 Rozmowy
18.50 Klan-te~a
13.30 Sportowytydzlen
6.00 Kawaczyhe~ata
w toku 17 35 Wizjer TVN
19.15 Dobranocka.
14.30 Magazyn Polonijny
7.45 Dziennik krajowy
. · . .
Bajka
zLitwy
8.10 Sport-telegram
18 05
Nigdy cię nie za po·
o trzech smokach
15.00 Wladomoścl
8.15 Krakowskie
mnę 19.00 TVN Fakty 19.25
•
•
Sport 19.30 Pogoda 19.35
19.30 W1adomosci
15.10 Prosto z wojska
p~mleście
Labirynt namiętności • se19.55 Pogoda+ sport
15.35 Rozmowa dnia
8.30 Wiadomości
.rial obyoz. 20.30 Moonra20.00 Dekalog IV.
16.00 Muzy.czny
8.40 Giełda
ker - film sens. 22.50 TVN
·filmobyczaiowy.TVP,.
SerwisJedynki
8.45 Pegaztygodnia
reż. KrzysztofKie~owski Fakty 22.55 Kropka nad i
16.10 Rower Błażeja
9.00 Klan- telenowela lVP
21.00 Forum polonijne
16.15 Teleexpress Junior
9.30 Dwaświaty-seńal
23 20 Norman Show _ senai USA 2350 Wizjer TVN
21A5 Zpolskirodem
16.20 RowerBłażeja
10.00 BrylantypaniZuzy
· .
22.05 Polska -Świat2000
17.00 Teleexpress
·filmfabulamy
0 20
5
Sukpe rg 1i nyM0. 0k Au·
22.20 Wieści polonijne
17.15 Dwaśwlaty
11.30 Program
tomama 1.2 0 uzy a
·
22.30 Panorama
-seńalprzygodowy,
publicystyczny
22.50 Sport-telegram
reż. N~Price
12.00 Wiadomości
23.00 Pr. publicystyczny
17A5 Krzyżówka
12.15 Magazyn kulturalny
O.OO Monitor •
szczęścia
,12A5 Klan- telenowela TVP
.
Wlad~moscl
18.10 Za~roszenle
.13.10 Program
7.30 Muzyczne listy • pro0.30 Powtorkl pr.
18.40 GośćJedynkl
ekumeniczny
gram muzyczny 8.30 Tek- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - noman • serial dla dzieci
~
9.00 Masked Rider - serial
9.30 JAG - Wojskowe BiuSabrina
5.30 Top Shop 7 .40 Przy8.00 Sekrety gwiazd 8.55 ro Śledcze 10.30
jaciele - filmy animowane
Biznes TV 9.00 Graffiti 9.10 nastoletnia czarownica serial dla młodzieży .11.00
8.15 Top Shop 12.00 PasPrzegląd wydarzeń 9.40 SuKolorowy dom - serial kosioni - telenowela 12.50 Top
per Express TV 9.55 Biz- mediowy 11.30 Czułość i
Shop 17.55 Przysmaki ży
INFORma10.00
TV
nes
kłamstwa • serial 12.00 Rajcia 18.55 Passioni • telenowtor prawny 10.25 Raz, Dwa,
ska plaża - serial 13.00 TV
ela 19.55 Top Shop 21.25
Trzy 10.55 Biznes TV 11.00
Shop 13.15 V Max - pr.
Moje dzieci moje życie 40 lat minęło 11.30 Świat
telenowela 22.20 Top Shop
motoryzacyjny 14.45 Ladzikich zwierząt 12.00 Duch
0.10 Playboy - magazyn erotający dom - serial anim.
przetrwania 12.30 Świat datyczny
14.15 Sally czarownica •
lekich podróży 12.55 Biz- serial anim. 15.45 Muzycz„ „„„„
nes TV 13.00 60 minut 13.55 ne listy 15.45 Teknoman
OfPilSP!1VT
„„„
TV 14.00 Życie dzi- 16.15 Masked Rider 16.40
Biznes
kich zwierząt 14.55 Biznes Młody Herkules 17.10 VIP
TV 15.00 INFORmator pra- magazyn ciekawostek i
wny 15.30 Informacje 15.50
sensacji 17.20 Między naBiznes TV 16.00 Kaboomeksplozja 16.55 Biznes TV mi sąsiadami - serial ko17.00 Real TV 17.30 lnfor- ·mediowy 17.45 ~ziennik
matje 17.45 6) minut 18.00 Przygody s.indbada
19.00 Raiska pia18.40 Temat dnia 18.55 Żeglarza
ża 19 .55 Dziennik 20 . 10
Real TV 19.20 Pogoda
Czułość i kłamstwa 20 .40
19.25 Informacje krajowe
19.40 Super Express TV Ally McBeal - serial kome19.55 Co się stale? 20.25 diowy 22.20 A kuku - pr. rozrywkowy 22.50 Szpiegowska
spółka z o.o. - komedia
8.30 Kolarstwo 9.30 Gimnastyka sportowa 11.00
Pilka nożna 14.00 Tenis
15.30 Kolarstwo 17.00 Rajdowe mistrzostwa świata
18.00 Tenis 20.30 Piłka
nożna 21.00 Boks: Walki
międzynarodowe 23.00 Tenis - turniej WTA w Rzymie
O.OO Golf - zawody z cyklu US PGA Tour 1.00 Kolarstwo górskie • Zawody
Pucharu Świata 1.30 Zakończenie programu

Giełda

-magazyn wądkarsl<i

Pogoda
Zwierzaki cudaki
Mama lja
Ooniowe przedszkole
Porozmawiajmy
o dzieciach
Dotyk anioła
Na haczyku

Wiadomości

Agrobiznes
DoUnli
Klan
Miliard w rozumie
Pan Rysio w Jedynce

Wiadomości

U siebie

Intrygujące tajemnice

Złotopolscy
07 zgłoś się

Telezakupy
Dziennik krajowy
Studio urody
Program lokalny

13.10 Ili Międzynarodowy
Festiwal
Sztuki Cyrkowej:
W·wa'98
14.05 Anatol Niebezpieczne życie
Poulette
- film animowany
Do Anatola przyjeżdża ciotka lvette, podróżniczka i pisarka. Niebawem znów wybiera się w podróż, tym razem do Australii. Poulette
c hce iść w ślady słynnej
ciotki i też rusza w świat.
Obie wpadają w tarapaty.
Gaston, Anatol i Dusette
muszą je ratować.
14.30 Bądź mistrzem
Spotkanie młodzieży z utytułowanym sportowcem, Sła
womirem Karpińskim, zło
tym medalistą paraolimpijskim , wielokrotnym meda-

-cyłllOOkumentalny

Jezus

- serial dolwmentalny
11.20 Gdzie diabeł
mówi dobranoc
12.10 Famlllada
12.40 Szpital dzieciątka

7.00
7.30
7.50
8.00
8.30
9.00
10.50

8

Jedynki

15.30 Raj
16.00 Muzyczny Serwis

14.35

Najmłodsze
morze świata
15.00 Wiadomości
15.10 We własnym domu

,14.00 Zwierzęta świata
·Orangutany
·małpia arystokracja
14.25 Pan Rysio w Jedynce

13.35

11.35
12.00
12.10
1220
12.45
~3.10

~

11.15 Dom-magazyn

;10.00
:10.50

9.50

9.10
9.25

8.42
8.45

&.3o

8.25

6.00 Kawa czy herbata
7.5!) Frasler
8.15 Krakowskie
Przedmieście 27

111VIPD

Wtorek

mistrzostw

oszczepem i pchnięciu kulą.
Zawodnik opowiada o uprawianych dyscyplinach, o treningach i zawodach.
15.00 Fitness Club
15.30 Krzyiówka szczęścia
- teleturniej
16.00 Panorama
16.10 Podróf do ziemi
obiecanej-serial
L.T. i jego szkolna koleżan
ka przygotowują się do zadania zleconego przez nauczyciela. Chodzi o to, jak
głęboko są zakorzenione
w społeczeństwie uprzedzenia rasowe. Uczniowie
mają zaobserwować reakcję otoczenia na mieszane
pary. Przeprowadzony przez
nich eksperyment okazuje
się bardzo pouczający.
17.00 Kościół i świat
17.10 Katecheza
dla rodaków
17.30 Program lokalny
18.20 W sieci • magazyn
internetowy
18.30 Panorama
18.55 Va banque
- teleturniej
19.20 Dwójkomanla
19.30 Wstań- reportaż
20.00 Ostatni ochroniarz
Diany- film dok.
21.00 Panorama

niew rzucie

świata

pełnosprawnych

listą

18.30 Wiadomości
naukowe
18.40 Pegaz
19.00 Wieczorynka:
Witaj, Franklin
19.30 Wiadomości
19.56 Sport+ Pogoda
20.10 Buddy Faro
-serial prod. USA
Wieść o powrocie do Los
Angeles Buddy'ego Faro
obiega okolice. Pojawienie
się po dwudziestu latach

łaski .

16.10 RowerBłażeja
16.15 Teleexspress
Junior
16.20 Rower Błateja
17.00 Teleexpress
17.25 Klan- telenowela
17.50 Gość Jedynki
18.00 Moda na sukces
- serial prod. USA
Thorne proponuje Karen,
żeby się do niego wprowadziła. Dziewczyna jest zachwycona. Ridge rozma•
wia z Erykiem o matce,
zwraca mu uwagę, że
Stephanie jest zakochana.
Judy poznaje przeszłość
~heili. Postanawia ostrzeć
'!:ryka, aby nie ufał kobiecie, która za wszelką cenę
chce wedrzeć się w jego

Pogoda
Sport ·telegram
Dwójkomania
Kawaleria
powietrzna
-serial dokumentalny
22.10 Wieczór
z Jagielskim
22.55 Kocham kino:
Genealogia zbrodni
-dramat, Francja
Solange, ambitna pani adwokat, traci w'wypadku syna. Mimo osobistej tragedii
tego samego dnia podejmuje się obrony młodego czło
wieka, Rene, oskarżonego
o zabójstwo swej ciotki, Jeanne. Być może na taką
decyzję Solange wpływa
fakt, że Rene jest nie tylko rówieśnikiem jej zmarłe
go syna, ale też przypomina go zewnętrznie.
0.50 Art-noc:
Piotr Kamler;
Ekumeniczny
sen o Europie
Solange , ambitna pani adwokat, traci w wypadku syna. Mimo osobistej tragedii
tego samego dnia podejmuje się obrony młodego czło
wieka, Rene, oskarżonego
o zabójstwo swej ciotki,
Jeanne.
1.45 Przed EURO 2000
2.15 Zakończenie

21.21
21.25
21.30
21.40

1.55 Zakończenie
programu

Jedynki

1.20 Skandal metaw!zyjny,
czyli filozowia
każdego z nas
1.45 Muzyczny Serwis

-reportaż

1.05 Wykluczeni

doskonała

22.50 Sportowy flesz
23.00 Kariera Jo.Jo
Ostatnie odcinki czteroczę
ściowego filmu osadzonego w realiach lat 80. w Edy·
nburgu. Dramatyczna opowieść o rodzinnych ukła
dach, miłości, lojalności
i zdradzie.
0.45 Rodzina prawie

Wiadomości

prywatnego detektywa staje się wydarzeniem towarzyskim. Wszyscy czytają książkę o Buddym Faro, rekordy popularności zpowu bije serial,
opowiadający o jego życiu.
21.00 Czas na dokument:
Ślub w domu
' samotności
-film dokumentalny
21.35 Forum
·program publicystyczny
22.25 Monitor

słynnego

16 maja 2000 r.

!

17.00 Wyprawy w czasie
18.00 Wojna Stalina z Niemcami 19.00 Tajemnicza
Brytania 19.30 Ciekawostki Discovery 20.00 Windscale 1957: Nuklearna zima 21.00 Wirus przemocy 22.00 Biała śmierć
23.00 Zabawa O.OO Zaginione skarby 1.00 Łowcy skarbów 1.30 Ciekawostki Discovery 2.00 Wyprawy w
czasie

Discovery

7.00 Diabelski młyn 7.40
Minisport+ 7.45 Łapu Capu 7.50 Cannes 2000 8.00
Chińskie skrzydła 8.25 Policyjna wdowa - dramat 9.55
Deser: Labirynt 10.05 Kryminały Pani Bradley: Szybka śmierć 11.35 Julia - dramat 13.30 Szeroki horyzont 14.30 Jeźdźcy cienia
15.00 Obrońcy 3 16.35
Deser: Lucky Strike 16.45
Jestem Joe 18.30 Chińskie
skrzydła 18.55 Mysz - Aniołek 19.00 Diabelski młyn filmy animowane 19.20
Nie przegap 19.25 Diabelski młyn • filmy animowane 19.40 Łapu capu
19.45 Minisport + 19.50
Cannes 2000 20.00 Nie
można mieć wszystkiego
- obyczajowy 21 .30 Kundun
- życie Dalajlamy - dramat
obyczajowy 23 .40 Balan ga - dramat obyczajowy,
Polska 1.00 Dom Usherów - horror 2.35 Czas ze4.25
msty - film akcji
Rzymskie wakacje Sabriny - familijny 5.50 Wraz z
lasem giną Pigmeje - film
dokumentalny

Programy pogrubione· nie kodowane

[fflmi

Łódź

WOT
7.00 Pug i Zero 7.35 Zobacz to 8.00 Mikser 8.10
Tak czy inaczej 8.30 Mag.
żeglarski 8.45 To jest temat 9.00 Niezapomniana
10.00 Telezakupy 10.30 Komisarz Szympański 11.15
Encyklopedia 11.35 Smakując życie 11.50 Tajniki mate·
matyki 12.05 Nagroda„.12.30
Co w brzuchu piszczy 13.00
Piano Express 13.30 Telekurier 14.00 Sekrety kobiet 14.30 Eastenders 15.00
Zaczarowany świat 15.30
Kurier 15.35 Rozmowa dnia
15.55 Blisko, coraz bliżej
17.15 Mikser 17.30 Kurier
17.50 Sekrety.„ 18.00 Kurier
18.20 Z wnętrza warszawskiej metropolii 18.40 Reportaż 18.50 Gość 19.00 Odkryj
nowy świat 19.30 Pug i Zero
20.00 Rytmy buszu 20.30
Niezapomniana 21.30 Kurier
22.00 Eastenders 22.30 To
jest temat 22.40 Mag. węd
karski 22.55. Taka jest
szkoła 23.1 O Pogranicze. „

>

TVM

mości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
11.10• 19.00 Tydzień w
Kościele 19.15 Bajka na dobranoc 19.25* 20.30 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.05*' prog. różne

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10• 12.oo Tydzień w Koście
le 12.15* 15.00 Koronka do
Mibsielttzia Bożego 15.15* 16.05
Słowo życia 16.15 Wiado-

TV Niepokalanów ramówka programu:

7.00 Pug i Zero 7.35 Zobacz to 8.00 To już dzień
8.30 Mag. żeglarski 8.45 To
jest temat 9.00 Niezapomniana 10.00 Telezakupy10.30
Komisarz Szympański 11.15
Encyklopedia 11.35 Smakując
życie z K. Kowalewskim 11.50
Tajniki matematyki 12.05 Nagroda im. A. Drawicza 12.30
Co w brzuchu piszczy 13.00
Piano Express 13.30 Telekurier 14.00 Sekrety kobiet
14.30 Eastenders 15.00 Zaczarowany świat 15.30 Reportaż 15.45 Indianie Pół
nocnoamerykańscy 16.20 Liga regionalna 17.00 Vivat
academial 17 .30 Magazyn
regionalny 18.00 ŁWD 18.20
Publicystyka 19.00 Odkryj
nowy świat 19.30 Pug i Zero
20.00 Rytmy buszu 20.30
Niezapomniana 21.30 ŁWD
22.00 Eastenders 22.30 To
jest temat 22.40 Spotkania
z taaaką rybą 22.55 Taka
jest szkola 23.10 Pogranicze w ogniu 0.05 Program

TV

„Szpiegowska spółka z o.o." - ko1'zedia sensacyjna, USA, 1988, reż.
Anthony Thomas; wyk. Brian Kervin, Alice Kriege, Robert Loggia, Diane
Ladd, David Warner. Emisja:wtorek, 16 maja, TV 4, godz. 22.50.
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·telenowela

Złotopolscy

Salon Lwowski

Przedmieście
Wiadomości
Giełda

Kawa czy herbata
Dziennik krajowy
Sport· telegram
Krakowskie

Wiadomości

Madonny polskie

Wieści polonijne

malarstwo

Krzyżówka szczęścia
Uprawiałem

Ludzie listy piszą

Złotopolscy

16.10
16.15
16.20
17.00
17.15
17.45

Rower Błażeja
Teleexpress Junior
Rower Błażeja
Teleexpress
Ciuchcia
Hity satelity

Jedynki

Marla Anto - listy
do przyjaciela
15.40 Rozmowa dnia
16.00 Muzyczny Serwis

14.20
14.30
15.00
15.10

12.50
13.15
13.35
14.00

Wiadomości

18.05 Pegazmiesiąca
18.40 Gość Jedynki
18.50 Złotopolscy
-telenowela TVP
19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.55 Pogoda + sport
20.00 Teraz Polonia
21.00 Na dobre i na złe:
Odzyskana miłość
- serial prod. polskiej,
reż. Ryszard ZalOl5l<i
22.00 MdM
22.30 Panorama
22.50 Sport· telegram
23.00 Spojrzenie na Polskę
23.15 Porozmawiajmy
O.OO Monitor

Numerka
21.20 Nieśmiertelny 3
-film fab. Kanada-USA
Conor McCloud (Ch . Lambert), wędrujący przez stulecia nieśmiertelny szkocki rycerz trafia do współczesno
-serial przygodowy
16.45 Z głową w chmurach ści, by w zaułkach Manhattanu stoczyć ostatni bój z
·serial obyczajowy
odwiecznym wrogiem. mon17.45 Luz Marla
golskim czarownikiem Cane.
-telenowela
23.00 Wyniki LOTTO
18.35 Super Express TV
• 23.05 Informacje
18.55 Informacje
i biznes Informacje
19.00 Prognoza pogody
23.25 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia
23.35 Polityczne graffiti
-telenowela
23.50 Różowa landrynka
20.00 13 Posterunek
0.20 Super ~press TV
-serial komedowy
0.40 Oferma
20.35 Miodowe lata
-komedia romantyczna
- serial komediowy
2.10 Muzyka na BIS
20.50 Losowanie LOTTO
5.00 Pożegnanie
i Szczęśliwego
14.00 Sekrety rodzinne
- teleturniej
14.30 Talent za talent
15,00 l'om I Jerry Kids
15.30 Informacje
15.55 Wysoka fala

-

8.30 Hokej na lodzie: Mistrzostwa świata Grupy A
9.30 Jeździectwo 10.30 Golf
11.3 Magazyn sportów motorowych 12.30 Motocyklowe Mistrzostwa Świata 15.00
Hokej na lodzie 17.00 Tenis
18.30 Hokej na lodzie - Mistrzostwa Świata 21.00 Sporty motocyklowe 22.00 Boks
23.00oWiadomości sportowe 23.15 Hokej na lodzie
0.15 Tenis 1.15 Wiadomości 1.30 Zakończenie

ll!fl1'SP!HI
„„„

„ „„„„

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele 8.15 Top Shop 12.00
Zbuntowana - telenowela
12.50 Top Shop 17.55 Przysmaki tycia 18.55 Zbuntowana 19.55 Top Shop
21.25 Stellina 22.20 Top
Shop 22.50 Fachowiec radzi
23.20 Atak potworów - horror 23.50 Playboy

~
6.00 Teledyski 6.40 Sunset
Beach 7.25 Odjazdowe kreskówki 8.15 Perła - telenowela 9.00 Izabella - telenowela 9.50 Komando Małolat
10.35 Dziewczyna z komputera 11.20 Teleshopping
12.20 Beczka śmiechu - pr.
rozrywkowy 12.50 Sunset
Beach 13.35 Potwór z bagien - serial 14.00 Dziewczyna z komputera 14.25
Odjazdowe kreskówki 16.25
Sunset Beach 17.10 Perla
18.00 Izabella 18.55 Zoom
19.30 Beczka śmiechu - pr.
rozrywkowy 19.55 Zwariowana kamera - program rozrywkowy 20.55 Klaun 2 serial obycz. 21.50 Czynnik PSI - serial fantastyczno-naukowy 22.40 Zoom
- magazyn sensacji i rozrywki 23.05 Doskonały cel film sensacyjny 0.40 Amerykański horror - serial grozy prod. USA 1.30 Zakoń
czenie programu

8.00 Życie dzikich zwierząt
8.55 Biznes TV 9.00 Graffiti
9.10 Kuchnia smakosza 9.40
Super Express TV 9.55 Biznes TV 10.00 INFORmator Finansowy 10.25 Kurier
sensacji 10.55 Biznes TV
11.00 Opow i e ś ci lowieckie
11 .30 Co piszczy w sporcie 12.00 Na pastwę pło
12.30 Burza nad
mieni
Bałkanami 12.55 Biznes TV
13.00 60 minut 13.55 Biznes TV 14.00 Duch przetrwania 14.30 świat dalekich podróży 14.55 Biznes
TV 15.00 INFORmator Finansowy 15.30 Informacje
15.50 Biznes TV 16.00 Ludzie naszej epoki 16.55 Biznes TV 17 .OO Real TV
17.30 Informacje 17.45 60
minut 18.40 Temat dnia
18.55 Real TV 19.20 Po19.25 Informacje
g::dl
19.35 Sport 19.40 Super
Express TV 19.55 Powtórki

PaT

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

9.30 Koszałek Opałek
9.50 Tęczowa bajeczka
10.00 Na dobre i na złe
- serial prod. polskiej
11.00 Tygodnik polityczny
Jedynki
12.00 Wiadomości
12.15 Rozmowy
nanowywiek

8.30
8.40
8.45
9.00

6.00
7.45
8.10
8.15

10.30 Luz Marla
11.30 Karolina w mieście
-serial komediowy
12.00 Hudson Street
-serial komedcw.y
12.30 Trędowata
- serial obyczajowy
13.25 13 Posterunek

-telenowela

9.30 Posłaniec szczęścia

-serial przygodowy

6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Voltron
-serial animowany
7.25 Johny Bravo
-serial animowany
7.50 Polityczne graffiti
8.00 Ałło, Allo
-serial komedowy
8.30 Nowe przygody
Robin Hooda

5

godowy 11.00 Między nami
sąsiadami - serial komediowy 11.30 Czułość i kłam
stwa - serial prod . polskiej
12.00 Rajska plaża - serial
dla młodzieży 13.00 TV
Shop 13.15 A kuku - program rozrywkowy 13.45 Latający dom 14.15 Sally czarownica 14.45 Muzyczne listy 15.45 Teknoman - serial dla dzieci 16.15 Masked
Rider - serial dla dzieci
16.45 Sabrina nastoletnia
czarownica - serial komediowy 17.15 Kolorowy dom
- serial komediowy USA
17.45 Dziennik 18.00 Viper serial sens. 18 .50 Plotki
1 ciekawostki 19.00 Rajska
plaża - serial dla młodzieży
19.55 Dziennik 20.10 Czułość i klamstwa 20.40 Ally
McBeal - serial komediowy
21.30 Komisarz Rex - serial
22.20 Życie jak sen - serial
komediowy 22.50 Meta - pr.
internetowy 23.20 Seryjny
zabójca - thriller prod. USA

dy Herkules - serial przy-

- sedy Sindbada
rial przygodowy 10.30 Mło-

Żeglarza

7.30 Muzyczne listy 8.30
Teknoman - serial dla dzieci 9.00 Masked Rider - serial dla dzieci 9.30 Przygo-

a

•
6.5 Anna 6.55 Telesklep
7.15 Denis rozrabiaka 7.40
Sindbad Żeglarz 8.00 Przygody Kuby Guzika - serial
anim. 8.25 Maska - serial
anim. 9.00 Nigdy cię nie
zapomnę - serial obycz.
9.50 Majowe wino - komedia prod. USA 11.30 Telesklep 12.00 Labirynt namiętności 12.55 lbisekcja
13 .25 Pepsi chart 13.55
Dennis rozrabiaka - serial
animowany 14.25 Sindbad
Żeglarz 14.45 Przygody
Kuby Guzika 15.1 O Szkoia
zlamanych serc - serial dla
młodzieży 15.40 Pełna chata - serial komediowy 16.10
TVN Fakty 16.25 Sport +
pogoda 16.35 Rozmowy w
toku - talk-show 17.35 Wizjer TVN - magazyn 18.05
Nigdy cię nie zapomnę serial obycz. 19.00 TVN Fa~ty + Sport 19.30 Pogoda
19.35 Labirynt namiętno
ści - serial obycz. 20.30 Mi21.20 Oddział
lionerzy
widmo - film akcji prod. kanadyjskiej 23 .10 Noktowizjer - mag. dla ludzi o mocnych nerwach 23.40 Akta
Odessy - film sens. 1.55
Zludzenie grzechu 3.35 Granie na zawołanie

POZWALAJĄ

: ŻVCHUŃSKI
i

MU •••
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ŁOWICZANIN

eksperymentuję , ale jeśli ma to być potrawa wę
gierska biorę książkę kucharską ze specjałami z
tego kraju. Mam ich bardzo wiele, więc co tydzień
możemy jeść potrawy z innego kraju . Lubię dobrze zjeść i jak sięgam pamięcią ciągle się odchodzałcm. Kiedyś ze względu na kompleksy, a teraz
ze względu na zdrowie. Niedawno schudłem 7 kilogramów. Nic chcę zmieniać image, bo to dzięki
temu, jak wyglądam , gram w „Klanie" i „Miodowjch latach", zyskałem popularność i sympatię
ludzi. Ryżyscrzy wn;cz zabraniają mi schudąć.

wać coś smacznego dla moich tracch dam. Nic

Kiedy tylko jestem w domu bardzo lubię ugoto-

• Uwielbia pan jeść, co widać. Czy w związ·
ku z tym chętnie Pan zagląda do kuchni i przy·
gotowuje coś pysznego dla rodziny?

które odbywają się z publicznoścą. Potrafią też
mnie skrytykować, gdzy coś im się nic podoba.
Strasznie ubolewam, że mam tak mało czasu dla
swoich pociech. W ciągu tygodnia muszę opanować 28 stron· scenariusza serialu. Do tego wystę
puje jeszcze w Teatrze Powszechnym. Kasia też
jest zajęta, bo gra w „ Klanie" i występuje jeszcze w
teatrze Rampa. W tej sytuacji musimy korzystać
z pomocy nianiek.

łem. Przychodzą też na nagrania „Miodowych .lat",

Oczywiście, że oglądają seriale z moim udzia-

• Jest Pań dumny ze swoich córek: 12-let·
niej Oli i 6-letniej Zuzi. Czy dziewczynki są Pana
fankami?

dzieckim. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Jesteśmy ze sobą już 14 lat i chwile kłótni i
docierania mamy już za sobą. Teraz nam szkoda
czasu na „ciche dni". Tak mało mamy czasu dla
siebie.

Kasię poznałem w czasie studiów na obozie jeź

• Jak Pan poznał swoją żonę?

W serialu rzeczywiście jestem głównie mocny
w gębie . W rzeczywistości, wśród najbliższych mało
mówię. Ale za to w prawdziwym, moim domu,
jestem głową rodziny, bo ktoś musi rządzić w moim
babińcu. Jednak ważniejsze decyzje podejmujemy
z żoną, Kasią. Gdy tylko mogę, pomagam jej w
domowych obowiązkach. Pomagają nam jeszcze
dwie niańki. Mamy teraz z żoną swoje „pięć minut" i chcemy je wykorzystać.

• W „Miodowych latach" jest Pan głową ro·
dziny, który zarabia na rodzinę i wydaje mu się,
że rządzi. Oglądając serial wiemy, że to jego
żona Alina ma zawsze ostatnie zdanie do po·
wiedzenia. Jak jest u Pana w domu?

ramiona.

Znaleźliśmy na to sposób: patrzymy się na swoje

rzeć sobie w oczy odtwarzając następną scenę.

kierowca autobusu. Tutaj zastąpiono go tramwajarzem. Przyjęliśmy też sprawdzony image bohaterów w stylu Flipa i Flapa. Zawsze ludzi śmieszą
gruby i chudy czy wysoki i niski bohater. Pomysł
się sprawdził. Z Arturem Barcisiem stworzyliśmy
idealny duet, który potrawi rozśmieszyć publikę.
Doskonale gra nam się ze sobą i czasami jesteśmy
tak rozbawieni na planie, że nie potrafimy spoj-

ność przez 15 lat. Tam 'głównym bohaterem był

rykańskiego serialu, który bawił tamtejszą publicz-

Pomysł „Miodowych lat" powstał na bazie ame-

• Skąd wziął się pomysł na tego rodzaju
serial, który stał sią bardzo popularny u nas?

NIE

dok. ze str. 1

_

f

("

Sobota
6.30 Wszystko o działce
I ogrodzie
6.55 Agrolinla
7.45 Kulisywojska
8.05 Z kamerą wśród
zwierząt:

Przemycane

8

8.30 Wiadomości
8.41 Prognoza pogody
8.45 Walt Disney
~przedstawia:
Timon I Pumba
9.10 DrQulnn
- serial prod. USA
t-lichaela jest mocno zaniepokojona decyzją Matthew.
Jej podopieczny nie zamierza się dalej kształcić, nie
interesują go studia na uniwersytecie. Uważa, że jest
'na tyle dorosły, by rozpocząć życie na własny rachunek i wziąć · ślub ze swoją sympatią Ingrid.
10.00 Transmisja
Mszy Świętej
Beatyfikacyjnej
w Fatimie
13.05 Wiadomości
13.20 Miliard
w rozumie
13.50 Szept
prowincjonalny
14.10 Witaj, Kuzynie
-film fabularny

7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
9.50
10.10
11.00
12.00

Echa tygodnia
Tacysami
Program lokalny
Wydarzenie
tygodnia
Auto
Proton - magazyn
sensatji naukow/Ch
Jazda kulturalna
ŚWłat przyrody
Kino bez rodziców:
Jetsonowie; Parker
Lewis nigdy
nie przegrywa
-seńalUSA

12.50 600-lecle odnowienia
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

13.00 Wielcy odkrywcy:
Leonardo·
sen o lataniu
13.50 600-lecie odnowienia
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

14.00 Akra Noego
14.30 Familiada '
15.00 Złotopolscy
15.30
16.20
17.05

18.00
18.20

Dozwolone od lat 40
Providence (ost.)
-serial prod. USA
XIX Międzynarodowy
Festiwal Cyrkowy
w Monte Carlo, cz. 2
Program lokalny
600-lecie odnowienia
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
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7.00 Zdumiewający świat...
7.35 Ranczo 8.00 Studio
reportażu 8.15 Halo gmina
8.30 Teraz my 8.40 Saga
rodów 9.00 Nauczyciele
9.30 Wynalazki przyrody
10.00 Jan Serce 11.30 Tajemnice archiwum Shelby
12.00 Sekrety kobiet 12.30
Wielkie rzeki 13.30 TEM
13.35 Podróże kulinarne po
Francji 14.00 Gwiazdy srebrnego ekranu 14.30 Mag.
żeglarski 14.45 Zaproszenie 15.05 Morskie opowieści 15.30 Teleturniej 15.50
Zbójnicki song 16.10 Labirynty kultury 16.30 Piano
Express 17.00 Reportażu
17.15 Wroński Beat 17.30
Lista przebojów 17 .50 VJay 18.00 Kurier 18.20 Moda 18.40 Są takie miejsca
19.00 Mag. sportu miodzie·
żowego 19.30 Czezerwony
karzeł 20.00 Muzyka 21.00
Jak w lustrze 21.30 Kurier
22.00 Przypadkowy golfiarz 23.45 Luigi Cherubini
- rnsza uroczysta G-Dur

e

życia 16.15 Wia-domości
Watykańskie 16.40 Kalendarz Liturgiczny 16.45 Blok
programów dla dzieci 17.10
• 19.00 Tydzień w Koście
19.15 Bajka 19.25 *
20.30 Różaniec 21.00 Bogurodzica i Apel 21.50 •

ZAPRASZA

TVMŁOWICZ

KABLOWA

TELEWIZJA

9.05 Słowo życia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40
Kalendarz Liturgiczny 9.45
Blok programów dla dzieci
10.10 • 12.00 Tydzień w
Kościele 12.15 * 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bo15.15 • 16.05 Słowo
żego

TV Niepokalanów ramówka programu:

TV Łódź
7.00 Zdumiewający świat
zwierząt 7.30 Ranczo 8.~0
Między nami dzieciakami
8.30 Rodzinne dzień dobry
9.00 Nauczyciele 9.30 Wynalazki przyrody 10.00 Jan
Serce - serial obycz. 11.30
Tajem'1icze archiwum Shelby Woo 12.00 Sekrety kobiet 12.30 Wielkie rzeki
13.20 Telewizyjna Encyklopedia Multimedialna 13.35
Podróże kulinarne po Francji 14.30 Magazyn żeglarski 14.45 Zaproszenie 15.05
Morskie opowieści 15.30
Teleturniej: Wieża 15.50
Zbójecki Song 16.10 Labirynty kultury 16.30 Piano
express 1'7.00 Witryna sztuki 17 .30 Reportaż 17.45
Katolicki Tygodnik lnformacyjny 18.00 Łódzkie Wiadomości Dnia 18.30 Magazyn kulturalny 19.00
Sport 19.30 Czerwony karzeł - serial kom. 20.00
Muzyka 21.00 Sport 22.00
Przypadkowy golflarz 23.45
Luigi Cherubini

„ Więźniowie nieba" - film fabularny prod. USA - reż. Phil Joanou,
iryk. Eric Roberts. Kelly Lynch, Alec Baldwjn i inni. Emisja: sobota, 13 maja,
TVP 1, godz. O.JO.

[1f·!f"!5 jl

Discovery

7.00 Szczepan i Irenka serial animowany 7.05
Łapu capu - chochliki te·
lewizyjne 7.15 Diabelski
młyn • filmy anim. 8.00
Teletubbies - serial anim.
8.25 Minisport + 8.30 Cybernet 9.00 Historia jednego myśliwca - dramat obycz.
10.20 Deser 10.40 Przodem do tylu - komedia prod.
USA 12.30 Rozkodowany Bugs Bunny - filmy
animowane 13.30 Przyjaciele V 13.55 Szczepanoi
Irenka: Lovelas 14.00 13
Posterunek 2 - serial komediowy 14.30 Łapu ca·
pu • chochliki telewizyjne 14.40 W gląb Amazonii
- film dokumentalny 15.40
Wstęp do meczu 16.00
Liga Polska 18.00 Mecz +
mecz 19.50 Cannes 2000
20.00 Mali żołnierze - film
akcji 21.45 Deser: Aport
21.55 Liga + 23.00 Gloria dramat 0.45 Mortal Kombat 2 - film fantas. 2.20
Hollywodzkie grzeszki 4.1 O
Deser: Pewien nieznajomy
4.20 Pajęczarki - komedia
6.05 Na ratunek planecie

• Programy pogrubione· nie kodowane
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Program rouywkowy
Superjedynki li
Motown llve(stereo)
Zakończenie

0.30 Studio sport;
Warsaw Cup
1.00 Amerykański cyborg
- film s-f prod. USA
reż. Boaz Davidson;
wyk_ Nicole Hansen,
John Ryan, Joe Lara
W roku 2017, po wojnie atomowej, Ziemia jest jałową
planetą, zniszczoną i zdegenerowaną, na której panuje nędza i chaos i powoli
zamiera wszelkie życie. W
zrujnowanych, spalonych miastach -grasują dzikie bandy
morderców, złodziei, kanibali, członków najprzedziwniejszych sekt. Wszystkim
dokucza głód.

~

23.30 Vivat Academia •
Nauk Przemożnych
Perta ·widowisko

4.00
4.45
5.35
6.20

.

21.00 Konkurs
Piosenki Eurowizji
0.10 Więżniowie nieba
- film sens. prod. USA
Dave Robicheaux (Alec
Baldwin), były policjant z
Nowego Orleanu, pracował
kiedyś w wydziale zabójstw.
Ciąży na nim zarzut, że
zbyt pochopnie zastrzelił
trzech przestępców i dlatego musił odejść ze służby.
Dalszą karierę w policji przekreślił również alkohol.
Dave próbuje zerwać z nałogiem, wyrwać się ze świa
ta Żbrodni i )<orupcji i wraz z
żoną Annie (Kelly Lynch)
zaszywa się daleko na odludziu na luizjańskich rozlewiskach.
2.20 Klan - telenowela
3.30 Daj, daj, daj I
-serial prod. angielskiej

13 maja 2000 r.
15.55 Alma Mater
dziennikarzy
16.25 Premierzy
17.00 Teleexpress
17.25 Jaka
to melodia
- quiz
17.50 Moda na sukces
- serial prod. USA
Zach jest niemiły dla Felicji. Ona nie ma zamiaru
dłużej tego znosić, postanawia pójść na rodzinną
kolację z jego przyjacieIem. Sly Donovan robi na
wszystkich dobre wrażenie.
Thome i Karen świetnie się bawią. Thome całuje Karen na
oczach Macy.
18.15 MdM
- pr. rozrywkowy
18.50 Dziennik
telewizyjny
- program Jacka
Feperowicza
19.00 Wieczorynka:
Mapeciątka

19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.56 Prognoza pogody
20.05 Buddy Faro
-serial prod. USA,
wyk_ Dennis Farina,
Frank Whaley,
Allison Smith

Jagiellońskiego

18.30 Panorama
18.55 Duety do mety
-teleturniej
19.20 600-lecie odnowienia
Uniwersytetu
19.30 Kolarski Wyścig
Pokoju
20.00 Kabaret a sprawa
polska, cz. 2
20.50 Słowo na niedzielę
21.00 Panorama
2111 Prognoza
pogody
21.25 Sport-telegram
21.30 Dwójkomanla
21.40 Sułtani westernu
-film fab. prod. USA
Bohaterami są trzej przyjaciele ze szkolnej ławy.
Jeden z nich, Mitch Robbins (Billy Crystal), obchodzi wlaśnie 39. rocznicę
urodzin. Spec od radiowej
reklamy osiągnął już w
życiu praktycznie wszystko - stabilizację materia!ną, zawodową i rodzinną,
jednak do pełnej satysfakcji wciąż brakuje mu wiele.

3:00

17.00 Okręty wojenne 19.00
Super konstrukcj: drapacze
chmur 20.00 Policyjni płe
twonurkowie 21.00 Siła burzy 22.00 Urazówka: Ży
cie i śmierć w izbie przyjęć
23.00 Detektywi sądowi
O.OO Samotna planeta 1.00
Pola bitew 2.00 Zaginion,ę
skarby starożytności
Zakończenie programu

11
(~fa»@~'jj'
6.00 Piosenka
na życzenie
7.00 Voitron
-serial animowany
7.25 Tom i Jerry Kids
7.50 Polityczne graffiti
8.30 Wysoka fala
9.30 Posłaniec szczęścia
10.30 Luz Marla
11.30 Karollnawmieścle
12.00 Hudson Street
12.30 Idź na całość
13.30 Dyżurny satyryk kraju
14.00 Piramida
14.30 Twój lekarz
14.45 Wystarczy chcieć
15.00 Tom i Jerry Kids
15.30 lnfonmacje
15.55 Wysoka fala
16.45 Z głową w chmurach
17.45 Luz Marla
18.35 Super Express TV
18.55 lnfonmacje

Przedmieście

6.00 Kawa czy herbata
7.45 Dziennik krajowy
8.1 OSport-telegram
8.45 Krakowskie
8.30 Wiadomości
8.40 Giełda
8.45 Czasj
9.00
9.30
10.00

11.40

Klan
Domowe przedszkole
Alfabet Gwiazd:
Baryton - film fab.
prod.pdskiej
Dziennik telewizyjny
- program Jacka

FecbuMcza
11.50 Teledyski na życzenie
12.00 Wiadomości
12.15 7 dni świat

P«.oNIĄ

<l>
5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele - film anim. 8.15 Top
Shop 12.00 Passioni - telenowela 12.50 Top Shop
17.55 Przysmaki życia - talk
show prowadzony przez Ma18.55
łgorzatę Potocką
Zbuntowana - telenowela
19.55 Top Shop 21.25 Moje
dzieci moje życie 22.20 Top
Shop 0.10 Playboy - magazyn erotyczny

.........

mfigsP!Br
„ ... „
8.30 Kolarstwo 9.30 Hokej
na lodzie 11.00 Motocyklo~ Mistrzostwa Świata 12.30
Kolarstwo
Tenis 15.ll
17 .OO Sidecar: Zawody w
Donington Park 18.00 Supersport 19.00 Tenis 20.30
Gminastyka ,sportowa 22.00
Rajdowe Mistzostwa Świata
23.00 Piłka nożna 1.30 Zakończenie programu

driew;:qrry

19.00 Prognoza pogody
19.05 Posłaniec szczęścia
20.00 Wystrzałowe
-western prod. USA; reż.
Jonathan Kaplan.wyk_
MadełeineStowe, Mary
Stuarl Masterson, And ie
MacOcmeH i inni
Cztery pensjonariuszki domu publicznego na Dzikim
Zachodzie ruszają w szaleń
czy rajd, ścigane przez sily
porządkowe kilku miasteczek. Rabują banki, porywają zakładników, równie dobre
w je_żdzie konnej co w operowaniu bronią
211.51 Losowanie LOTIO
i Szczęśliwego
Numerka
22.00 Nikita
- serial sensacyjny

ciała

12.45 Klan
13.10 Spojrzenia na Polskę
1325 Popiół i diament
15.00 Wiadomości
15.10 Ojczyzna
·polszczyzna
15.25 360 stopni dookoła

Jedynki

16.00 Muzyczny Serwis
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpres Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
17.15 Drynda
- program dla dzieci
17.45 Sportowy tydzień
18.40 Gość Jednykl
18.50 Klan-serial

22.50 Wyniki losowania
LOTIO
22.55 infonmacje
I biznes Informacje
23.10 Prognoza
pogody
23.20 Polityczne
graffiti

o.os

Pogoda I sport
Brylanty pani Zuzy
-filmfab. prod. polskiej
Dialogi
z przeszłością
Program
publicystyczny
Panorama
Sport-telegram
Ze sztuką na ty
Camerata

Tyg-
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Wiosenne zagrożenie dla zwierząt
i kierowców

..

JEZ, ZĄBA I JELEN
NA DRODZE

dok. w

obok nich. 22.30 Życie jak
sen - serial komediowy
prod. USA 23.00 Meta - p,rogram internetowy 23.30 filie
świętego - serial obyczajowy 0.25 VIP - magazyn ciekawotek i sensacji 0.35 C~u
lość i kłamstwa - serial prod.
polskiej 1.05 Muzyczne listy ,
- program rozrywkowy 2.05
Zakończenie programu

ją, żeby życie przepływało

pn . Kaliforni rywalizują z
sobą fanatycy nart wodnych. Zajęci sobą, pozwala-

wi ochronę domu. Burn;iistrzowa jest z Kostkiem w
teatrze , gdzie rozdają autografy. Igor nie może przyjechać na proszony obiad
u rodziców 22.00 Supergliny - mag. policyjny 22.30
Fakty, ludzie, pieniądze Wprost 23.00 TVN Fakty
23.05 Kropka nad i 23.30
Norman Show - serial prod.
USA O.OO Wizjer 1V O~JO
Wprost 1V 1.00 Pielg-rzymka do Knock - film obyczajowy 2.30 Granie na zawołanie - pr. muzyczny

łświatkiem załatwia Mar~o

rzy - teleturniej 21.20 Miasteczko - serial produkcji
polskiej. Ewa dzięki S","Oim znajomościom z IJÓ·

następnym NŁ

mian „ . nakaz usuniącia niezgodnego z prawem znaku. Tylko dwa
obowiązujące znaki drogowe - „uwaga na zwicrząta gospodarskie" (A
l 8a, sylwetka krowy) oraz „uwaga
na zwicrzc;ta dzikie" (A l 8b, sylw,.etka jelenia) - ostrzegają kierowców
przed niebezpieczeństwem kolizji
drogowych z dużymi zwierzętami.
Gdy bądzicmy bardzo dociekliwi„to
dowiemy siQ, że w statystykach polwypadków
wśród
icyjnych ,
drogowych takie zdarzenia zaledwie
są rejestrowane.
Nikt nic zajmuje sią ich analizowaniem, także pracownicy placów'l:k
badających polski ruch drogowy. ,W
ciągu kilku ostatnich lat zanotowano ledwie kilkaset wypadków
drogowych z udziałem dzikich i domowych zwierząt.
W 1999 r. było niewicie pon'ad
sto zdarzeń, w których śmierć
poniosło około 20 osób i prawic 150

12.55 Wybacz mi - talk
Dennis
13.55
fuv
Rozrabiaka - film animowany 14.20 Sindbad że
glarz - film animowany
14.40 Przygody Kuba Guzika - film animowany
15.10 Mecz NBA - sport
16.10 1VN Fakty Regionalne 16.25 Sport 16.30
Pogoda 16.35 Rozmowy w
toku - talk show 17.35 Wizjer TVN - magazyn sensacji i rozrywki 18.05 Nigdy cię nie zapomnę - serial obyczajowy produkcji
USA 19.00 TVN Fakty informacje 19.25 Sport
19.30 Pogoda 19.35 Labirynt namiętności - serial
obyczajowy 20.30 Milione-

odniosło obrażenia.

6.05 Anna - telenowela argentyńska 6.55 Telesklep
7.15 Denis Rozrabiaka - serial animowany dla dzieci
7.40 Sindbad żeglarz - serial dla dzieci 8.00 Przygody Kuby Guzika - serial animowany dla dzieci 8.25 Maska - serial animowany 8.50
Telesklep 9.00 Nigdy cię nie
zapomnę - serial obyczajowy 9.50 Rozmowy w toku ta lk show 10.40 Kłamstwo i
miłość - meksykański serial
obyczajowy 12.00 Labirynt
namiętności - serial obyczajowy prod. meksykańskiej

a

16.15 Masked Rider - serial
dla dzieci 16.40 Sabrina nastoletnia czarownica - serial
komediowy 17 .1 OVIP - wydarzenia i plotki 17.20 Kolorowy dom - serial komediowy 17.45 Dziennik 18.00
JAG - Wojskowe Biuro Śled
cze 19.00 Rajska plaża -serial dla młodzieży prod. USA
19.55 Dziennik 20.10 Czułość i kłamstwa - serial obyczajowy prod. polskiej 20.40
Delta Fever - dramat przygodowy. Na rozlewsikach w

'

~

7.30 Muzyczne listy - program rozrywkowy 8.30 Tek·
noman 9.00 Masked Rider
9.30 Viper 10.30 Sabrina,
nastoletnia czarownica
11.00 Kolorowy dom 11 .30
Czułość i kłamstwa 12.00
Rajska plaża 13.001V Shop
13.45 Latający dom - serial
animowany dla dzieci 14.15
Sally czarownica - serial
anim. 14.45Teknoman -serial animowany dla dzieci

•

23.35 Graczykowie'
Wiosną na polskich drogach giną
-serial komedowy
dziesiątki tysiący niewielkich, ale
Super Express TV
bardzo pożytecznych zwierząt. W
015 Frnakensteln 90
wykazie znaków, załączonym do
- horror prod. francuskiej
naszego prawa o ruchu drogowym, nic
Swobodna adaptacja powieści
ma znaków ostrzegawczych, że na
Mary Shelley. Szalonego Frandrogach pojawiają sią w okresie gokensteina, konstruującego swe
cennych dla
monstrum z pokątnie kupowa- dowym liczne gatunki
nych części. Wyposażone w naszej przyrody, cząsto formalnie
mikroprocesor, monstrum wy· objątych ochroną prawną zwierząt. ·
Skala strat, jakie ponosi nasza przymyka się spod kontroli.
roda, faktycznie nikogo nic interesu2.00 Muzyka na bis
je. Nieformalne znaki „uwaga - żaby"
5.00 Pożegnanie
zwidzami Polsatu
czy „uwaga - jeże" ustawiane są z
inicjatywy organizacji ekologicznych
_ w niektórych okolicach, np. na drodze
biegnącej przez Ojcowski Park Naro19.15 Dobranocka:
dowy.
Przygód kilka
nfe zawsze
Natomiast już
WróblaĆwirka
pojawiają sią na drogach biegnących
19.30 Wiadomości
przez 22 nasze parki narodowe czy
19.55
przez ponad 11 O parków krajobra20.00
zowych, a wiąc na terenach, które
powinny być pod szczególną ochroną.
21.30
Czasem z podobną inicjatywą
wystąpują samorządy, uzyskując w za-

22.00

22.30
22.50
23.00
23.35

Wiadomości

O.OO Monitor

0.35 Powtórki
programów

PST

6.00 Teledyski 6.30 Sunset Beach - serial prod. 8.00 Szampańskie podróże
USA 7.15 Odjazdowe kre-. 8.55 Biznes 1V 9.00 Graffiti
skówki - filmy animowane 9.10 Kalejdoskop 9.40 Su8.10 Perla -serial obyczajowy per Express TV 9.55 Biz8.55 Izabella - serial obyczajo- nes TV 10.00 INFORmawy 9.45Wakacyjna przygoda- tor Giełdowy 10.55 Biznes
film familijny 11.20 Teleshop- 1V 11.00 20 lat minęło
ping 12.20 Szwajcarscy robin- 11.30 Kuchnia smakosza
12.00 Serial dokumentalny
sonowie 12.50 Sunset Beach12.55 Biznes TV 13.00 60
serial prod. USA 13.35 Potwór
minut 13.55 Biznes 1V 14.00
z bagien 14.00 Dziewczyna z
Barbara Walters 14.55 Bizkomputera - serial dla młodzie
nes TV 15.00 Informator
ży 14.25 Odjazdowe kreskówki
15.30 Informacje 15.50 Biz-filmy animowyne 16.25 Sunnes TV 16.00 Na pastwę
set Beach-serial 17.10 Pertapłomieni 16.25 Burza nad
serial 18.00 Izabella- telenowe- Bałkanami 16.55 Biznes 1V
17.00Real1V 17.30 lnformacje 17 .40 Pogoda 17 .45
60 minut 18.40 Temat dnia
18.55 Real TV 19.20 lnformacje krajowe 19.35 Sport
19.40 Super Express TV
19.55 Sekrety gwiazd 20.50
Informacje 20.55 Sport 20.57
Pogoda 21.00 Powtórki
programów
la18.55Zoom-magazynsensacji 19.30 Beczka śmiechu program rozrywkowy19.55 Bastion-thrillerfantastyczno-naukowy 21.40 Z ostatniej chwilifilm obyczajowy 23.20 Zoommagazyn sensacji 23.50 Bastion-thrillerfantastyczno-naukowy 1.20 Z ostatniej chwilifilm obyczajowy

l

Przedmieście 27

Giełda

doskonała

Program lokalny

-powtóri<a

Arka Noego

Krzyżówka

15.30

· 15.30
·' 18.55

17.30
1820

;' •

17.00

- 16.10

~ 16.00

JJ ~.t

rr. „nia

· teleturniej
Panorama
Podróż do ziemi
obiecanej
Małe ojczyzny
- Tu jest nawet
i nieźle
Program lokalny
Europejskie
spotkania
Panorama
Tele Milenium
• teletum1ej

szczęścia

15.00

•

. ~4.40

.•

~14.05

',

wieczór kabaretowy
·powtórl<a
Teatr dla dzieci
.-Rudy
Ojczyzna
·polszczyzna:
Fitness Club

1'3.10 Multimedialny

·J·

i2As

" '
"

na całe życie
·Uliczna piosenka
'f125 Na dobre i zie
r. 12.2o Famillada

'8.30 Złotopolscy
„ 9.00 07 złoś się
· 10.35 Feliks· przyjaciel

-• •'aoo

6.30 Telezakupy
7.30 Dziennik krajowy
1
• '·7.50 Studio urody

~·,,,,g

•CZ. li

-Jerzy Tutowicz
•14.10 Zawsze w Europie

'12.45 Nieparzyści
- ~.15 Wszystko o działce
,.
I ogrodzie
1S.40 Ładna historia
13.45 Mistrzowie

',

h.30

.,

1220

,

-rolniczy program
infOflll<'cyjny
Kontrasty - świat,
ludzie, pieniądze
Rolnictwo
na świecie

1120 Gotowanlenaekranle
11.40 Tylko dla doroslych
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes

"

-1-0.55 Rodzina prawie

-~O.OS Dotykanioła

priedszkole •
- 9.55 Porozmawiajmy
' '
o dzieciach

9.10 Mamaija
g.30 Domowe

-film animowany

8.30 Wiadomości
8.45 Fraglesy

8.25

- serial komediov.y
8.15 Krakowskie

6.00 Kawa czy herbata
7.50 Kocham tylko ciebie

ITIV[PD

Wiadomości

>.

· program rOZJyWkowy
20AS Europejskie
spotkania
21.00 Panorama
21.21 Pogoda
2125 Sport ·telegram
21.30 Dwójkomania
21.40 Straszny sen
Dzidziusia
Górkiewicza
-komediaprod. polskiej
reż. Kazimierz Kutz,
wyk. Edward Dziewoński,
Katarzyna Skrz}red<a,
S1anislawa Celińska
Bohaterem jest Dzidziuś
Górkiewicz, sto' ,~z~ 1 C\ .....

kabaretov.y

Asia ma uci!lżliwego wielbiciela. Chłopiec na każ
dym kroku okazuje jej
sympatię w sposób bardzo
nieudolny: Nic więc dziwnego, że nie jest zadowolona z takiej nieustającej adoracji. Ma dość kolegi i jego
zainteresowania, a im bardziej stanowczo odrzuca
jego awanse, ten z więk
szym zaangażowaniem zabiega o n ią. By pozyskać
jej sympatię , robi całej rodzinie szereg mało sympaty<;znych psikusów„.
20.00 Dwójka z Trójką,
czyli Telewizyjno
·radiowy wieczór

19.30 Dlaczego to my

- fflm dokumentalny
prod. angielskiej

·Papież Jan Paweł li

otwarte

19.56 Sport
+Pogoda
20.10 Miejoczy szeroko

19.30

-magazyn policyjny
18.40 Auto • mix
19.00 Wieczorynka
19.20 Zaproszenie
do Teatru TV
·Żelazna
konstrukcja

J7.50 GośćJedynki
18.00 Moda na sukces
1825 Grey

- telenowela TVP

15.00 Wiadomości
15.10 Rynek
15.30 Gry olimpijskie
16.00 Muzyczny
Serwis Jedynki
16.10 Rower Błażeja
16.15 Teleexpress Junior
16.20 Rower Błażeja
17.00 Teleexpress
1725 Klan

-serial dokumentalny
prod. angielskiej

1929-1936

filmowej
-Wielki kryzys

14.35 Historia na taśmie

J.

on·•1e z( alek

Zakończenie

1.40

1.50

22S

1.55

Zakończnie

• G. G. Gorczycki

Dźwięki nocy

niaczek i handlarz, który
wskutek zbiegu okoliczności bierze udział w Powstaniu Warszawskim Dzidziuś
jest obecnie emerytem,
mieszkającym wspólnie z
wnuczką w małym, podwarszawskim miasteczku. Po
latach wypełnionych robieniem interesów (nie zawsze
zgodnych z prawem) ma
nadzieję w spokoju dożyć
swoich dni.
2325 Szlachetny Dzikus
-film dokumentalny
Wyspy Triobrianda to jeden
z małych, koralowych archipelagów na Morzu Salomona. Jednak ten niepozorny, niczym szczególnym
nie wyróżniający się archi·
pelag stał się znany w świe
cie. Zainteresowanie ludzi
nauki i rozgłos wśród szerszej publiczności zyskał dzię
ki pracom naszego rodaka
Bronisława Malinowskiego,
który prowadził na wyspach
badania naukowe. Plonem
obserwacji stały się klasyczne dzieła kierunku
fu~kcjonalnego w antropologii.
0.20 Kino bez granic
- Zasada Arki Noego

programu

ze świata
Muzyczny
Serwis Jedynki

0.40 Gospodarka •powt.
1.05 Kronika Fiimowa
1.15 Wieści

przeżyć przygodę„.

-film fabularny prod USA
Bohaterami filmu są mło
dzi kochankowie, którzy
uciekają z dornu. Wyruszują w awanturniczą podróż,
wielokrotnie wchodząc w
konflikt z prawem. On jest
sklepowym złodziejasz
kiem. Ona cierpi na zaburzenia psychiczne. Gdy
miewa napady choroby,
również dokonuje drobnych
kradzieży. Poznają się przypadkowo w sklepie, w małym miesteczku, gdzie obo·
je mieszkają. Chcą razem

23.05 Sportowyflesz
23.10 Niagara, Niagara„.

Wiadomości

Popularna:
Żelazna konstrukcja
reż. Sylwester Chęciński
wyk. E. Herman,
E. Ziętek, D. Pomykała
22.35 Monitor

21.10 Teatr TV· Scena

10

i

17 .OO Wyprawy_ 18.00
Piloci testowi 19.00 Łowcy
skarbów 19.30 Ciekawostki
Discovery 20.00 Świado
mość:
Katastrofy 21.00
Rydwany bogów 22.00
Walka z nienawiścią 23.00
Narzędzia wojny O.OO Urazówka 1.00 Fenomeny przygody 1.30 Ciekawostki 2.00
Wyprawy w czasie

Discovery

Programy pogrubione • niekodowane
7 .OO Diabelski młyn 7 .45
Łapu
Capu 7.5-0 Sto
zdjęć naszego stulecia
8.00 Chińskie skrzydła - serial animowany 8.25 Sylwester i Tweety na tropie
8.50 Łapu Capu 9.00 Przy·
jaciele V 9.25 Szczepan i
Irenka: Lovelas - serial animowany 9.30 13 Posterunek 2 - serial komediowy
10.00 Pajęczaki - komedia
11.45 Gloria - dramat obyczajowy 13.30 Cybernet mag. komputerowy 14.00
Cannes 2000 14.30 Jeźdź
cy cienia 15.00 Telepasja •
film obyczajowy 17.10 Pies,
komputer i milion dolarów film przygodowy 18.30 Chińskie skrzydła - serial animowany 18.55 Mysz - Aniołek 19.00 Diabelski Młyn
19.20 Nie przegap 19.25 Diabelski Młyn 19.40 Łapu
Capu 19.45 Minlsport +
19.50 Cannes 2000 20.00
Mortal Kornbat 2 - Unicestwienie - film fantastyczny 21 .35 Kino na świecie •
Diana - film dokumental·
ry 22.30 Jak ryba bez
wody - komedia 23.55 South Park - serial animowany

[filWQ
7.00 Księżniczka Szeherezada 7.30 Niebezpieczna
zatoka 8.00 Mikser 8.10
Kościół„. 8.20 Raport 8.30
To jest temat 8.45 Mieszkaj lepiej 9.00 Niezapomniana 10.30 Rodzina Nardich 11.25 Taka jest szkoła 11.35 Znane„. 12.05
Leki 12.20 Kompozytorzy
12.30 Drynda 13.00 TMP
13.30 Telekurier 14.00 Panorama 14.30 Eastenders
15.00 Co w brzuchu piszcz{? 15.30 Wiadomości
15.33 Sekrety Warszawskich muzeów 16.15 Blenda 16.35 Mój pies 16.45
Robin Hood 17.15 Mikser
17.30 Kurier 17.50 Sekrety 18.00 Kurier 18.20 Klient 18.40 Tak czy inaczej
19.00 Panorama 19.30 Dolina Moonacre 20.00 Telekurier 20.30 Niezapomniana 21.30 Kurier 21.40 Rozmowa 22.00 Eastenders
22.30 To jest temat 22.45
Mieszkaj lepiej 23.00 Nie
czekaj! 23.30 Cały ten jazz

WOT

I

TVM

16.05 Skml życia 16.15 W'.adomości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok programów dla dzieci
17.10' 19.00 Tydzień w Kościele 19.15 Bajka 19.25 •
20.30 Różaniec 21.00 Apel
Jasnogórski

TELEWIZJA
KABLOWA
TVM ŁOWICZ

9.00 Powitanie 9.05 Slowo fycia 9.15 Wiadomości Watykańskie 9.40 Kalendarz Liturgiczny 9.45 BIÓk programów
dla dzieci 10.10' 11.55 Pro·
gram dnia 12.00 Tydzień w
Kościele 12,15' 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

TV Niepokalanów ramówka programu,:

Łódź
7.00 Bajki 7.30 Niebezpieczna zatoka 8.00 To już dzięń
8.30 To jest... 8.45 Mieszkaj lepiej 9.00 Niezapomniana 10.00 Telezakupy 10.30
Rodzina Nardich 11.25 Taka
jest szkoła 11.35 Znane i
nieznane 12.05 Leki ż zielnej apteki 12.20 Kompozytorzy 12.30 Drynda 13 .OO
TMP 13.30 Telekurier 14.00
Panorama powiatów 14.30
Eastenders 15.00 Co w brzuchu piszczy? 15.30 Graj w
zielone 15.55 Depozyt wiary 16.25 FEŁ 16.40 Mag.
kulturalny 17.15 Reportaż
17.30 ŁKP 18.00 ŁWD 18.20
Mag. sportowy 18.45 Bywalec 19.00 Panorama powiatów 19.30 Dolina Moonacre 20.00 Telekurier 20.30
Niezapomniana 21.30 ŁWD
22.00 Eastenders 22.30 To
jest temat 22.45 Mieszkaj
lepiej 23.00 Ciąg dalszy
nastąpi 23.30 Nie czekaj
O.OO Cały ten jazz 0.25 Program na jutro

TV

„Delta Fever" - dramat przygodowy prod. USA; reż. William Webb,
wyk. Katherine Kally Lang, William Bledoe i inni. Emfaja: poniedziałek,
15 maja, TV 4, godz.20.40.

15 maja 2000 r.

ł

8.30 Sporty ekstremalne
9.30 Trial 10.00 Piłka noż
na 11.30 Hokej na lodzie
12.30 Motocyklowe
Mistrzostwa Świata 15.15 Kolarstwo 17.00 Superbike
18.00 Tenis 19.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata
20.00. Wyścigi samochodowe 22.00 Boks 23.00
Wiadomości 23.15 Gmina·
styka sportowa 0.45 Tenis

**** ...

/l!/Jli/J'POl!T

...............

5.30 Top Shop 7.40 Przyjaciele 8.15 Top Shop 12.00
Bill Cosby Show 12.45 Eurovillage 12.55 Top Shop
17.55 Auto salon 18.30 Fachowiec radzi 19.00 Eurovil·
!age 19.30 Filmy anim.
20.00 Obywatel Kane - dramat 22.20 Top Shop 22.50
Rebeka - film fab . 1.30
Playboy

l'OUINIĄ

ą>

14.15

13.55

13.35

9.20
9.40
10.30

8.55

6.50
7.00
7.30

• seńal prod. angielskiej
Teledyski na życzenie
Echa tygodnia
Klan. serial prQd. polskiej
Babar
-serial animowany
Jak ten czas leci
Brawo bis
Transmisja MsZy
Kanonozacyjnej
Bł. Siostry Faustyny
Kowalskiej
Dzieje wiedeńskiej
Polon li
Biblioteka
z Krzemieńca
Przegląd Prasy
Poj<>nijnej

6.00 Capital City

·serial sensacyjny
10.50 Bezpieczne przejście
-saga rodzima; reż. ROOelt
Alan .Ad<errnan, wyk.Susan
Sarandon,Nick Stahl, Sam
Shef:ąd, Marciaay Harden
Sześciu synów przybywa
do dornu rodzinnego, by
wraz z rodzicami czekać na
wiadomość o siódmym,
który przebywał w kostarach USArmy na Bliskim
Wschodzie .

9.25 4x4
9.55 Stan wyjątkowy

Disco Relax
Piramida
W drodze
Rupert
Kalambury
· program dla dzieci
9.00 Power Rangers

6.00
7.00
7.30
8.00
8.30

e-!PJ@~'lf'

7

Numerka
21.05 Niewiarygodne,
ale prawdziwe
21.35 Kurier Sensacji
22.05 PO<tłłójne podejrzenie

I Szczęśliwego

20.50 Losowanie LOTTO

• 20 lat później

Czterdzłestolatek

6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki 12.20 Ły
soń - serial komediowy
12.55 Zróbmy sobie dobrze
- serial komediowy 13.20
$miechoteka - program roz~owy 14.55 Abbott i
Costello lecą na Marsa komedia 15.35 Sliders - serial fantastyczno-naukowy
16.25 Kameleon 2 - serial
fantastyczno-na u kawy
17.15 Ziemia - ostatnie starcie 18.05 Klinika uniwersytecka - serial obyczajowy
18.55 Wierzcie lub nie - program rozrywkowy 19.25
Dzień dobry, St. Paul - serial komediowy 19.55 Raven Hawk • film sensacyjny 21.35 7 na siedem - rnagazan satyryczny 22.35 W
cudzej skórze - serial sens.
23.25 Uwiedzenie Joe Tynana - komediodramat 1.1 O
Kameleon 2 - serial fantastyczno-naukowy

maO

18.15

polonijny
zUtwy
17.00 Teleexpress
17.15 Mówi się„. ·program
~
17.35 Prieboje
„Hulaj dusza"

16.30 Magazyn

-histcryczno-kulturalny

16.00 Skarbiec
magazyn

llstyplszą

·teleturniej
15.00 Smutne Pół
Rya!IZy Żywych
15.40 Ludzie

14.30 Kocham Polskę

20.30

Kiepskich
·serial komediowy
Miodowe lata
- seńal komediowy

19.0S Idź na całość
20.00 śwtatwedług

wejrzenia
17.20 Jan Paweł Ił
·film dokumentalny
18.10 Słoneczny patrol
-serial

23.50

8.00 Sekrety gwiazd 9.00
Co się stało? 9.30 Żywio
ły Ziemi 10.00 Słynni rewolwerowcy 11.00 20 lat
minęło 11.30 INFORmator
Giełdowy 12.00 Seriale dokumentalne 16.00 lnforma·
cje 16.1 O Prognoza pogoda 16.20 Bumerang 17 .OO
Kalejdoskop 17 .30 Informacje 17.45 Szampańskie
podróże 18.40 Jackie Col·
lins : rozmowy bez tajemnic 19.25 Informacje 19.30
Kalejdoskop • magazyn reporterski 19.55 Serial do·
kumentalny 20.50 Informacje 20.55 Sport 20.57 Prognoza pogody 21.00 Biznes TV 21.10 Co piszczy
w sporcie? 21.35 Biznes
Tydzień 21 .50 Informacje
21.55 Sport i Pogoda 22.00
Biznes TV 22.10 40 lat minęło • Polskie Kroniki Fil·
mowe 22.35 Program muzyczny O.OO Pożegnanie

PPT

! 0.20
-

I

22.30
22.50
23.00

21.0S

Festiwal
w Łańcucie 2000
Tyle słońca.„
-przeboje
Anny Jantar
Panorama
Sport· telegram
Wieczór
z Jagielskim
Nie powiem kim
jestem - film dok.
TV Polonia
zaprasza

19.53 Sport
20.00 Muzyczny

pogody

19.15 Dobranocka
19.30 Wiadomości
19.50 Prognoza

025 Playboy
1.25 Próba granic
3.15 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie

zasadniczo poglądami
na sposób postępowania
wobec przestępcy.
23.50 Ogłoszenie wyników
LOTTO
23.55 Opowieści z krypty

się

tropiących mordercę różni

·thriller prod. USA
16.00 lnfonnacje
W Los Angeles grasuje se16.10 Prognoza pogody
ryjny morderca zwany .Chi16.20 Macie co chcecie
16.50 Miłość od pierwszego rurgiem". Para detektywów

-pr.~O\"Y

14.35 Gospodarz
15.05 Disco Polo Live

~o-rlerniecklej

-film sensacyjny prod.

12.35 Wielka Stopa
wAfryce

i/

WiE:ŚCi

.1

.7.30 Moto sport 4 - magazyn sportowy 8.00 Dawni
wojownicy - serial dokumentalny prod. USA 8.30
Łowcy • film dok.
9.30
Serial animowany dla dzieci 10.00 Beetleborgs - serial dla dzieci 10.30 Z afrykańskiego pamiętnika serial przygodowy 11.30
Łowcy 12.30 Dawni wojownicy 13.00 Kinomaniak magazyn filmowy 13.30 V
Max - magazyn motoryzacyjny 14.00 Jan Paweł li i

a

7.00 Telesklep 8.00 Guziczek
- serial animowany 8.30 Ma·
ma, tata i ja - teleturniej
9.00 Twój problem nasza
głowa 1O.OO Pepsi chart program muzyczny 10.30
Mowgli - Nowe przygody serial przygodowy 11.00 Automaniak 11.30 Multikino magazyn filmowy 12.00 Daniela i przyjaciele - telenowela meksykańska 12.50 Z
archiwum .Nie do wiary' opowieści niesamow~e 14.30
Siłacze - zawody Strong

•

jego przyjaciele
14.30
Tenis - i Półfinał ATP
Rzym 16.20 Wąż i cień
orła - film karate . Sławny
mistrz kung-fu Jacki Chan
gra rolę posługacza maltretowanego przez uczniów
szkoły
karate.
Stary
mistrz uczy go stylu walki. 18.00 Dziennik 18.10
A kuku - program rozrywkawy 18.40 Bobby kontra
wapniaki • film anim. 19.05
JETS - serial akcji 20.00
Niebezpieczne zakręty komedia
obyczajowy
21.40 Grubas - komediodramat. Komediodramat o

Man 14.25 Mecz 16.20 Modelki • serial obyczajowy
17.15 Gorączka złota program
rozrywkowy
18.30 Maraton uśmiechu
19.00 TVN Fakty 19.20
Sport 19.25 Pogoda 19.30
Milionerzy - teleturniej
20.25 Lisa - film sensacyjny, reż. Gary Sherman,
wyk. Cheryl Ladd, D. W.
Moffett, Staci Keaan, tanya Fenmore; Lisa, czternastoletnia, wychowywana przez samotną matkę
dziewczyna, widzi na ulicy przysl?jnego mężczyznę. Spiuje numery reje-

problemach ludzinadmiernie
Jednym z nich jest
Dominik, rozpaczliwie usiłu
jący schudnąć, by uniknąć
losu zmarłego brata i zdobyć
miłośś
ukochanej.
23.20 Wyspa fantazji - serial przygodowy prod. USA.
Wyspa fantazji jest wyjąt
kowym miejscem na świe
cie, gdzie dzięki odrobinie
magii mogą się spełniać
wszelkie, nawet najskrytsze
życzenia. 0.15 JETS - serial akcji 1.05 Dziennik 1.15
Muzyczne listy • program
muzyczny 2.15 Zakończe
nie programu
otyłych.

stracyjne jego samochodu
i podtępem zdobywa numer
telefonu. Zaczyna dzwonić
do mężczyzny i prowadzić
z nim długie, nocne rozrnowy. Nie zdaje sobie jednak
sprawy z tego, że jej tajemniczy nieznajomy jest seryjnym mordercą.„ 22.15 Igła
- film sensacyjny, reż . Richard marquand, wyk. Donald Sutherland, Kate Nelligan 0.20 Seks chichot - program rozrywkowy 0.50 W
krzywym zwierciadle - filmowe szaleństwo - komedia prod. USA 2.20 Granie
na zawołanie

O zbawiennych dla naszego zdro- Gorzkie flawonoidy są
wia właścicielach grapefruitów pisa- jedynymi z najsilniejno już od czasów starożytnych. szych naturalnych anRzyrnianie wychwalali sok i miąższ tybiotyków. Wzrnactego owocu jako lekarstwo na zatru- niają naszą odporność
cia pokarmowe i niedomagania tra- bez efektów uboczwienia. Soku używali do przemywa- nych. Gorzki flawo- I'"''" mttn
nia ran i pielęgnacji skóry i włosów. noidy wspaniale wpływają na wą
Cenili za zdolność oczyszczania ciała trobę Gest to organ ważny dla traz toksyn i odmładzania go. Szczególnie wienia oraz oczyszczania ciała z truzaznaczali jego korzystny wpływ na cizn) i na cały układ trawienny. Powątrobę i jelita. Nowością funkcjonu- wodują zwiększenie produkcji żó
jącą stosunkowo od niedawna na ryn- łci, usprawnienie procesów oczysz- ·
ku jest wyciąg z grapefiuita, wytwo- czania wątroby i jelit, odbudową
rzony z twardych części owoców, oraz wzmacnienia błon śluzowych .
z tego co najczęściej odrzucany pod- Regulują także pracę układu pokarczasjedzenia. Wyciąg zawiera w sobie mowego. Dlatego właśnie osoby,
związki, które w soku prawie wcale które przyjmują preparaty bogate
nie występują oraz bardzo dużo wita- we flawonoidy mają lepsze trawieminy C. Wyciąg taki ma gorzki i cierpki ni a i łaknienie, a chorobliwa ochota na
smak będący efektem bardzo dużej ilo- słodycze mija bezpowrotnie.
ści zawartych w nim flowonoidów.
cdn

O właściwościach grapefruita pisze J. Stobnicki
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1025 Syzyfowe prace
-serial prod.polskiej
1125 Od przedszkola
do Opola
12.00 Anioł Pański
-transmisja zWatykanu
12.15 Czasy
12.25 Salomon
12.45 Tańce polskie: Tańce
Górali Żywieckich
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13.45 Słoneczny patrol
-serial prod. USA
14.30 Jaśli nie Oxford,
to co?
15.00 Studio sport
16.45 Anegdoty
prezydenckie
Longina
Pastusiaka
17.00 Teleexpress
17.20 Randka w ciemno
18.05 Lokatorzy
-serial komediowy
18.35 Śmiechu warte
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.51 Sport
19.ŚG Pogoda
20.05 Statek miłości
-serial prod. USA
20.55 Nieparzyści
-telenowela
2125 Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie
22.05 Audiotele
- roz:fflązanie konkursu

drodze poznania samej siebie, a także innych ludzi i
samej istoty egzystencji.
23.45 Złota dwunastka
polskiego
dokumentu
0.10 Studencki Festiwal
Piosenki
0.55 Podwlasnym
ogniem
-film fab. prod. USA;
reż. David Green,
wyk.Carol
Burnett, Ned Beatty,
Sam Waterston i Inni
Za pieniądze przysłane
przez armię na pokrycie
kosztów pogrzebu Michaela
Mullenowie dają duże ogło
szenie w prasie, wzywające
rodziców do działalności antywojennej. Zwracają w ten
sposób uwagę pisarza Bryana, który wkrótce odwiedza ich farmę. Po rozmowie z Peg i Gene'em literat
postanawia pomóc im w wyjaśnieniu wszystkich szczegółów, dotyczących tragicznej śmierci syna. Ro-zpoczyna się żmudne poszukiwanie świadków.
2.05 Studio sport
2.40 Zakończenie
programu

0.30 Gwiazdy świecą nocą
0.55 Jogo do Blcho
- loteria zwierzęca
1.50 Zakończenie

22.10 Sportowa niedziela
22.40 Król cyganów
-film fabularny prod. USA;
reż. Frank Pierson,
wyk. Sterling Hayden,
Shelley Wintera, Susan
Sa-andon i im
Bohaterami filmu są przedstawiciele marginesu społecznego etnicznej grupy
Cyganów, mieszkający w
okolicach Nowego Jorku i
New Jersey. Impulsywny i
gwałtowny .Dave opowiada
dzieje swych przodków. Jego dziadek, Żarko Stepanowicz, który sam obwołał się
.królem Cyganów', porywa
młodziutką Rose, córkę Spiro Giorgo, by oddać rękę
dziewczyny swemu synowi
Groffo. Z tego związku
przychodzi na świat dwoje
dzieci - starszy syn Dave i
młodsza Tita. Rose zgodnie z cygańską tradycją zostaje wrózbiarką.

20.10 StanlsławTym
I laureaci Przeglądu
Kabaretów PaKa
21.00 Panorama
2121 Prognoza
pogody
21.25 Sport-telegram
21.30 _Ca/opalenie
22.10 Nowojorscy
gliniarze
23.00 Studio Teatralne
Dwójki: Numery
-autor. Olga Tokarczuk,
reż. Agnieszka
UpieoWrótielwka,
wyk. Dorota Landowska,
Omar Sangare,
Ewa Dal<owska
Telewizyjna adaptacja opowiadania .Numery" została zrealizowana przy uży
ciu wielu środków filmowych. Z pozoru realistyczna historia młodej dziewczyny O.O„ która pracuje
w luksusowym hotelu jako
pokojówka, przeradza się
w obraz metaforycznysymboliczny obraz kolejnych etapów życia człowie
ka, aż do największej tajemnicy. Tajemnicy końca
- śmierci. Kolejne hotelowe numery - pokoje - są
dla bohaterki stacjami w

Niedziela
6.30 Rolnictwo na świecie
6.45 Chcemy pomóc
7.00 Proszę
o odpowiedź
7.15 Nasza gmina
7.55 Brzydkie kaczątko
-film animowany
8.20 Teleranek
8.45 Moby Dick
-film fabularny prod. USA;
reż. Franc Roddam,
wyk. Patrick Stewart,
Henry Thomas, Ted
Levine i inni
Miody marynarz i łowca
przygód, lshmael,postanawia zaciągnąć się na statek wielorybniczy. W portowym zaj~ździe zaprzyjaź
nia się z egzotycznym harpunnikiem, którego całe
ciało pokrywają ozdobne
tatuaże. Razem chcą wyruszyć na spotkanie wielkiej przygody, a wybór
pada na żaglowiec ,Pequod", dowodzony przez kapitana Ahaba. Mimo przestróg tajemniczego nieznajomego, który przepowiada
marynarzom, że tylko jeden z nich powróci z dalekiej i niebezpiecznej podróży, nikt nie rezygnuje. Od
samego początku wyprawie towarzyszy atmosfera
10.15 Kronika filmowa

tajemniczości.

m8

-senat

7.10 Statekmiłości
-serial prod. USA
(cla niesłysząofch)
7.55 Słowno na niedzielę
8.00 Program lokalny
9.00 M.A.S.H.
-serial prod. USA
9.25 Pavarotti
i przyjaciele '99
10.00 Ulica Sezamkowa
10.30 Kręcloła
10.50 Podróże kulinarne
Roberta Makłowicza
11.30 Wyprawy z National
Geographic
12.00 Siódma kompania
w blasku księżyca
-film fabularny
13.55 30 toni ·lista, lista
-lista przebojów
14.30 Famlllada
-teleturniej
15.00 Złotopolscy
-telenowela lVP
15.30 Szansa na sukces
16.35 Na dobre i na złe
prod. polskiej
17.30 7 dni świat
18.00 Program
lokalny
18.30 Panorama
18.55 Święta wojna
-serial prod. polskiej
19.20 Studio sport:
Warsaw Cup

'' •

żego

Łódź

>
TVM

9.00 Powitanie i program
dnia 9.05 Słowo życia 9.15
Wiadomości 9.40 Kalendarz
Liturgiczny 9.45 Programy
dla dzieci 10.10' 12.00 Tydzień w Kościele 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bo15.15" 15.30 Serial

WOT

ZAPRASZA

8

TVMŁOWICZ

TELEWIZJA
KABLOWA

16.05 Słowo życia 16.15 Wiadomości Watykańskie 16.40
Kalendarz Liturgiczny 16.45
Blok progr. telewizyjnych
17.10" 18.55 Program dnia
19.00 Tydzień w Kościele
19.15 Bajka 20.30 Różaniec
21.00 Apel Jasnogórski 21.05·

1 TV Niepokalanów ramówka programu:

7.00 Dolina Moonacre 7.30 7.OO Dolina Moonacre 7.30
świat ogrodów 8.00 Nie · Świat ogrodów 8.00 Moda r
tylko wspomnień czar 8.20 okolice 8.20 Są takie miejNauka i kamera 8.40 Mój sca 8.40 Na zdrowie 9.00
Wierzę, wątpię, szukam
świat 9.00 Wierzę, wątpię,
szukam 9.30 Tradycje ku- 9.30 Tradycyjne kulinarne
linarne Europy 10.00 Bu- Europy 10.00 Budujemy
mosty 10.30 Stulecie lotnicdujemy mosty 10.30 Stutwa 11.30 Mag. turystyczlecie lotnictwa 11.30 Mag.
ny 12.20 Uśmiechnij się
turystyczny 12.20 Uśmie
12.30 Mój pies i inne zwiechnij się 12.30 Ssaki, ptarzaki 12.40 Dawna W-wa
ki i„. 12.50 Piosenka ci 13.00 Msza święta 14.00 Z
nie da zapomnieć 13.30 archiwum kuriera 14.10 MaWyprawy do królestwa zowsze 14.30 Podróże kozwierząt 14.00 Depozyt
lejami Europy 15.30 Leki z
14.30 Podróże kolejami zielnej apteki 15.45 SmakuEuropy 15.30 Leki z ziel- jąc życie 16.00 Uśmiech
nej apteki 15.45 Smaku- nij się - właśnie komuś pomogłeś 16.40 Telekino 17.00
jąc życie z Kowalewskim
16.00 Uśmiechnij się 16.40 Grand Prix w skokach przez
Telekino 17.00 Sport 18.00 przeszkody 18.00 Kurier
18.10 Kościół i świat 18.30
ŁWD 18.10 Wiadomości
sportowe 18.30 Sport 20.00 Przy osobistych stolikach 21.00
Przy osobnych stolikach21.00 Mikser21.20 Raport ekologiczny 21.30 Kurier 21.35 Sport
Słódź nam tę Łódż21.40 FEŁ
22.00 Życiorysy z refrenem 22.00 Życiorysy z refrenem
22.30 Przedsionek ekstrakla- 22.30 Przedsionek ekstraklasy
23.00 Austeria
sy 23.1 OAusteria

TV

Studio Teatralne Dwójki - „Numery" - reż. Agnieszka Lipiec-Wróblewska, wyk. Dorota Landowska, Omar Sangare (na zdjęciu), Maria Peszek
i inni. Emisja: niedziela, 14 maja, TVP 2, godz. 23.00.

Programy pogrubione -nie kodowane

rtt''~'''s il
7.OO Rozkodowany Bugs
Bunny - filmy animowane
8.00 Teletubbles • serial
animowany 8.25 Szczepan
I Irenka: Korek 8.30 ZOO serial dokumentalny 9.00 Z
miłości do„. - komedia romantyczna 10.55 Sypiając z
wrogiem - thriller 12.30
Szeroki horyzont 13.25
Cannes 2000 - relacja 13.50
Wstęp do meczu 14.00 Liga
Polska - piłka nożna 16.00
Wojna przeszłości 16.55
Liga angielska 19.00 Diabelski młyn - filmy animowane 19.20 Nie przegap 19.25
Sylwester I Tweety na tropie - film dla dzieci 19.50
Łapu capu - chochliki telewizyjne 20.00 Przyjaciele V
- serial komediowy prod.
USA 20.25 Szczepan i Irenka: Lovelas 20.30 13 Posterunek - serial komediowy
21.00 Liga włoska 23.00
Sport + 1.30 R~ymskie wakacje Sabriny- film familijny
2.55 Pierścionek z Orłem w
koronie -dramat historyczny
4·45 Jestem Joe ·film obyczaiowy 6.30 Jak kręcono·
ssaki morskie

Discovery

gosławia: Śmierć państwa

17.00 Ostatnia wielka przygoda wieku: W 20 dni18.00Łow
ca krokodyli: Zabójcy z Przedmieścia 19.00 Jurasslca: Prawdziwy park Jurajski 20.00 JuO.OO Nowi odkrywcy: Z biegiem
gangesu 1.00 Brytyjskie arcyNorton 2.00 Samotna
planeta 3.00 Zakończenie
dzieła:

ł
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14.20 Teatr familijny: Noga
dla Józefa -autor. Jan
Jakub Kolski, reż. Michał
Rosa, wyk. Bogusław
Sochnacki, Krzysztof
Oracz, Henryk Niebudek
14.55 Ogólnopolskie
Zawody Jażdzleckle
w skokach przez
przeszkody
15.45 Podwieczorek„.

-reportaż

Świętej
14.00 Powrót
Prezydenta

Mszy

20.50 Losowanie LOTTO
21.00 Spacer w chmurach
- dramat obyczajowy;

reż.AlfonsoArau,

w.fr.. Keiru Reeves.
AlmlSandlel-Gijon,
Paul Sułtan, zdemobilizowany żołnierz li wojny, trafia na
hacjendę w kalifornijskiej Napa Valley, stynnej z winnic.
Podając się za męża Victorii,
samotnej matki ratuje jej pozycję w konserwatywnym rodzie latynoskich winiarzy.
22.50 OgloszenlewynlkĆNł
LOTTO
22.55 Na każdy temat
O.OO Fifa TV
0.30 Magazyn sportowy
2.00 Muzyka na bis
5.00 Pożegnanie
z widzami Polsatu

17.15 Popiół I diament
-film fabularny
prod. polskiej
18.50 Dziennik telewizyjny
19.00 Zaproszenie
19.20 Dobranocka:
Bolek I Lolek
19.30 Wiadomości
19.50 Pogoda+ Sport
20.00 Alfabet gwiazd:
Baryton
-film fabularny
prod. polskiej
21.30 Biesiada piwniczny
czyli „Hałas Nocy"
22.30 Panorama
22.50 Sport - telegram
23.00 Dozwolone
od lat40-tu
23.50 Sportowa niedziela
0.15 Program na jutro
13.00 Transmisja

16.30 MagazynPolonljny
zAmeryki Północnej
17.00 Teleexpress

r;::li:m;::.i-

PDT

8.00 Życie dzikich zwierząt
9.00 Duch przetrwania 9.30
Świat ąalekich podróży 10.00
Szampańskie podróże 11.00
20 lat minęło 11.30 Kalejdoskop 12.00 Serial dokumentalny 13.00 Co cieszy w sporcie? 13.30 Kokera - serce nieznanej Japonii 14.00 Kurier
sensacji 14.30 Świat dzikich
zwierząt 15.00 Psalmy 16.00
Informacje 16.10 Pogoda
16.20 Co piszczy w sporcie?
17.00 Informator 17.30 Informacje 17.40 Pogoda 17.45
Barbara Walters 18.40 Jackie Collins: Rozmowy bez
tajemnic 19.25 Informacje
19.30 Informator 19.55 Na
pastwę płomieni 20.25 Burza nad Bałkanami 21.00 Biznes TV 21.10 Przegląd wydarzeń tygodnia 21.35 Biznes tydzień 21.50 Informacje 21.55 Sport 21.57 Pogoda 22.00 Powtórki

i

:"1'
6.00 Teledyski 7.00 Odjazdowe kreskówki - filmy animowane dla dzieci 12.25 Sliders - serial fantastycznonaukowy 13.1 O Ziemia ostatnie starcie - film fantastyczno-naukowy 13.55
Ukryta kamera - program
rozrywkowy 14.50 Siedem
na siedem - magazyn satyryczny 15.50 ~erła Imperium
- serial obyczajowy 16.45
Szwajcarscy Robinsonowie serial przygodowy 17 .15
Wakacyjna przygoda - film
familijny 18.55 Ekstra Zoom
- magazyn sensacji 19.55
Zły glina - film sensacyjny
21.45 Akcja przeciw trzem
- film sensacyjny, reż. Jaohn
Langley, wyk. Sam Elliott,
Paul Sarvino, Dan Lauria i
inni. 23.20 Extra Zoom - magazyn sensacji i rozrywki
0.55 Zły glina - film sensacyjny (powt.)

6.00 Disco Polo Live
łżeństwu. Pomaga jej w tym
7.00 Twój lekarz
chłopak z sąsiedztwa.
7.15 Wystarczy chcieć
14.20 Brygada Acapulco
7.30 Jesteśmy
- serial
8.00 Rupert
15.10Hudson Street
8.30 Talent za talent
15.30 Dyżurny satyryk kraju
9.00 Power Rangers
16.00 lnfonnacje
9.30 Ben ny Hill
16.10 Prognoza pogody
10.00 Disco Relax
16.20 Rodzina zastępcza
11.00 Diabli nadali
- serial komediowo
-serial prod. USA
<byfZi/:Nfy
11.30 Ja się zastrzelę
16.50 Sekrety
-serial komediowy
rodzinne
12.00 Jej cały świat
• program rozrywkowy
·serial komediowy
17.20 Trędowata
12.30 Moja dziewczyna
-polski serial obyczajowy
- film prod. USA
18.10 Słoneczny patrol
Jedenastoletnia dziewczynka
-serial przygodowo
-sensacyjny
mieszka z owdowiałym jcem i
babcią. Kiedy ojciec zakochuje 19.05 ldźnacałość
20.00 Stan wyjątkowy
się w swojej nowej pracownicy,
-serial sensacyjny
córka próbuje zapobiec ma-

'rvPO[ONIA

Słowo

6.00 Czterdziestolatek
·serial prod. polskiej
7ff>

-reportaż

na niedzielę
7.10 Portrety
7.40 Złotopolscy
-serial prod. polskiej
8.35 Zwierzątka
ze sklepiku
-serial animowany
8.55 AlaiAs
-program dla dzieci
9.30 Niedzielne
muzykowanie
9.50 Wspomnień czar
12.00 Anioł Pański
12.15 Czasy
-katolicki magazyn
informatjyny
12.30 Galeria

ą>
...........

...... ,..,..,..

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
Odliczanie
radzi 19.30
21.50 Auto salon 22.20 TV
Shop 0.1 O Playboy - magazyn erotyczny

„„„„ „
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8.30 Kolarstwo górskie 9.00
Przygoda 9.30 Piłka nożna
10.00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata 15.00 .Wyścigi samochodów seryjnyc~ 16.00 Superbike 17 .30
Piłka nożna 19.30 Kolarstwo 20.00 MMŚ 21.00 Pił
ka nożna 21.30 Hokej na
lodzie 23.00 Wiadomości
23.15 Tenis 0.45 Kolarstwo
1.15 Wiadomości 1.30 Zaprogramu
kończenie

\
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Telemarginalki

GWIAZDY
WE FLESZU

GRZEGORZ MARKOWSKI

6.50 Telesklep 7.50 Patrol
Jin Jin - serial anim. 8.15
Hutch miodowe serce - serial anim. 8.40 Tajne akta
psiej agencji 9.00 Twój problem nasza głowa - proSTANISŁAW TYM DLA DZIECI
gram dla dzieci 10.15
Stanisław Tym wydał płytę dla dzieci „RocPolowanie na Wielką Stok&Troll". Jest ona zapisem spektaklu, którego
pę - film dla dzieci 12.00
Daniela i przyjaciele - te- premiera obyła się w Teatrze Powszechnym w
lenowela 12.50 Miastecz- Warszawie. Spektakl powstał na motywach opoko - serial 13.30 Gotuj z wiadania Selmy Lagerlof „Podrzutek".
Kuroniem - magazyn kuW nagraniu płyty - obok Stanisława Tyma - udział
linarny 14.00 Ładny dom
wzięli m. in.: Daria Trafankowska, Tomasz
- serial dokumentalny
14.30 Popierajcie swoje- Sapryk, Jolanta Litwin. Natomiast muzyką i
go szeryfa - western ko- aranżacją zajął się Jerzy Derfel.
mediowy; reż. Burt KenKLAUDIA CARLOS,
nedy, wyk. James Garner, Joan Hackett, WalCZYLI PORTUGALKA W TVN
ter Brennan 16.30 lbisekKlaudia Carlos jest prezenterką wiadomości •
cja 17.15 Ale plama
17.30 Zwariowana forsa sportowych w „Faktach" w TVN. Jej tata po- '
18.00 Akademia policyj- chodzi z Portugalii, ale ona urodziła się już w Pol- ~'
na - serial komediowy ' sce. Po ojcu odziedziczyła południową urodę. Klau1
19.00 TVN Fakty 19.20 diajest absolwentką pedagogiki baletu w AkadeR.
d' .
.
. Ob
Pogoda 1 „ M
19.25
Sp:rt
stu 1u1e prawo. ownoecme
mu uzyczneJ.
t
..
19 . 30 M11ronerzy - e1ed . . . b
• TVN
d
prowa z1 zajęcia z a1etu w
turniej 20.30 Wybacz mi 1eg 1e o pracy w
- talk show 21.40 Pod na- warszawskiej Akademii Muzycznej. Uważa, że
pięciem - talk show 22.1 o ćwiczenia fizyczne są doskonałym lekiem na streWizj er TVN - magazyn sy. Kiedyś pracowała jako modelka. Przez pięć lat
sensacji i rozrywki 22.40 tańczyła w zespole „Mazowsze". Próbowała •
Wprost TV 23.10 Ale pia- też sił przed kamerą - w filmie „Złote runo"
ma-.probadlands-film sen- oraz w spektaklu Teatru Telewizji „Księga .
.
. . J .
'łk'
j „ L b'
sacyiny prod. USA 1.10 S1la cze 2.30 Granie na zawo- ra u . u 1 mecze p1 1 nozneJ. eJ męzem Jest
śpiewak operowy Dariusz Machej, który robi
łanie - program muzyczny
karierę w Warszawskiej Operze Kameralnej oraz
w Operze Wiedeńskiej. Mają trzyletniego synka
Antka.

a

J

7.30 V Max - magazyn
ZADEBIUTOWAŁ JAKO AKTOR
sportowy 8.00 Dawni woWokalista grupy Perfect Grzegorz Markowjownicy 8.30 Łowcy 9.30
Wrestling - Hulk Hogan ski zadebiutował jako aktórw najnowszym filmie
10.00 Be.etleborgs 10.'30 Andrzeja Kondratiuka „Powrót córy mar·
z. afrykanskiego pa mięt- notrawnej". Producentka Iga Cembrzyńska
,
.
.
nika - serial przygodowy
11.30 Łowcy 12.30 Dawni powierzyła mu rolę Guru.-. Gram człowieka, Ja_owojownicy. serial dokumen- 1y wszystko wie, do wszystkiego ma dystans 1 os1ą
talny 13.00 A kuku - program gnąl,jak mawiają Hindusi, stan Niiwany- zdradził
rozrywkowy 13.30 Moto ' Markowski. - Pomagam tytułowej córze marnoSport 4 14.00 Tenis - 1 trawnej, w którą wciela się Iga, w odnalezieniu jej
skrót nietransmitowane- ojca. Praca na planie filmowym bardzo mi się
Premiera
go półfinału 14.30 Tenis podoba, świetnie się przy niej bawię.
: finał 17.20. Ja.n Pawe.ł li filmu odbędzie się jesienią br. Do cywila z „Kawalerią powietrzną"I Rekordy popularności bije
1 Jego przyiacrele • film
„
.
I .
K
I
kl d k
'dok. 17.50 Dziennik 18.05
o umenta ny „ awa eria powietrzna
cy
Sto twarzy Damona - seBławuta i Wojciecha Macie·
rial sensacyjny, 18.35 Bo- autorstwa Jacka
bby kontra wapniaki - ani- jewskllego, emitowany przez telewizyjną „Dwójmowany serial komedio- kę". Bohaterami poruszającego cyklu są poborowi,
wy 19.05 Wyspa fanta- wcieleni do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, którą
zji - serial przygodowy dowodzi generał Jan Kempara. Pomysł jest taki:
20.00 Magazyn sportowy autorzy cyklu nieustannie towarzyszą poborowym,
21.00 Gorączka w mie- z którymi rozpoczynali służbę 6 października ub. r.
ście - serial 21.55 Komi- Razem z nimi wyjdziemy do cywila -zapowiedział
sarz Rex - serial 22.50
Jacek Gwizdała, producent „ Kawalerii powietrzDelta Fever - dramat
sięga czterech milioprzygodowy 0.35 Dzien- nej''. Widownia dokumentu
(PAI)
nik 0.45 Muzyczny regał nów widzów i stale rośnie .
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